
Három esztendeje annak, hogy a te-
lepülés önkormányzata Dócs Róbertet
(fotónkon) nevezte ki a Szerencsi Hiva-
tásos Önkormányzati Tûzoltóság pa-
rancsnokának.  Az elmúlt idõszakban vég-
zett munka visszaigazolta a döntés he-
lyességét, hiszen a fiatal százados irá-
nyításával eredményesen mûködik a
testület, amelynek tevékenységét a szak-
mai felügyeletet ellátó megyei kataszt-
rófavédelmi igazgatóság is kiválóra ér-
tékelte. 

– Nehéz volt 28 évesen parancsok-
ként elfogadtatnia magát? 

– A megyében nem számított újdon-
ságnak, hogy ilyen fiatalon lettem ve-
zetõ, hiszen az encsi kollégám másfél
évtizeddel ezelõtt, 24 évesen kapott pa-
rancsnoki megbízatást. A legfontosabb
az volt számomra, hogy az új beosz-
tásban a helyi állománnyal megfelelõ
viszonyt alakítsak ki. Akkoriban még
több idõsebb tûzoltó volt a testületben,
féltem attól, hogy nehezen fogadják el
a döntést. Érdekes módon azonban nem
velük volt problémám, hanem néhány,
az én korosztályomhoz tartozó kollé-
gával. A kezdeti súrlódások lassan el-
maradtak, az emberek elfogadtak ve-
zetõjüknek. Tudomásul vették, hogy az
elõdeimhez hasonlóan a szolgálatellá-
tásban én sem ismerek pardont, maxi-
mális teljesítményt várok el. Ugyanak-
kor igyekszem a lehetõségek szerint min-
denkinek segíteni addig, míg az nem
megy a munka rovására. Jelentõsen hoz-
zájárult parancsnoki beilleszkedésem-
hez, hogy beosztott vonulós tûzoltóként
kezdtem a pályámat és utána jutottam
egyre feljebb a ranglétrán.

– Mit tekintett a legfontosabb felada-
tának az elmúlt idõszakban? 

– A szerencsi tûzoltók mindig híre-
sek voltak a szakmai felkészültségükrõl,

amit az utóbbi években jelentõsen
megfiatalodott állománnyal is meg kel-
lett õrizni. Úgy érzem, hogy a jól kép-
zett idõsebb munkatársak közremûkö-
désével ezt sikerrel teljesítettük, amit a
megyei katasztrófavédelmi igazgató-
ság vezetõinek véleménye is visszaiga-
zol. Talán nem véletlen, hogy az idén
három munkatársam is tagja volt az Irán-
ban megrendezett tûzoltó-világbajnok-
ságra utazó tízfõs magyar csapatnak, en-
gem pedig a küldöttség vezetésére kér-
tek fel. A korábbi parancsnokok komoly
figyelmet fordítottak a beavatkozások-
hoz szükséges technika folyamatos fej-
lesztésére. Ezt a jó hagyományt folytatva
sikerült készenlétbe állítanunk egy új
gépjármûfecskendõt, korszerûsítettük a
híradópultot, kicseréltük az egyéni lég-
zõkészülékeket. A sisakokra szerelhe-
tõ lámpák a beavatkozásoknál jelente-
nek könnyebbséget. A Szerencs és Kör-
nyéke Tûzvédelméért Alapítvány jó-
voltából hatszemélyes mentõcsónakot
vásároltunk, ami a vízimentés haté-
konyságát javítja. 

– A gépjármûpark megfelelõ elhe-
lyezése azonban máig sem megoldott. 

– Ez különösen a téli idõszakban je-
lent komoly problémát. A nyolc autó-
ra kevés a háromállásos, fûtött gará-
zsunk. A külsõ szertárban áll többek kö-
zött a magasból mentõ jármûvünk, a
rakodógépes teherautónk és a tartalék
gépjármûfecskendõnk is, amelyek hi-
deg idõben nem hadra foghatók. Az je-
lentené a megoldást, ha a mellettünk
lévõ régi cukorgyári épület az önkor-
mányzathoz kerülne és ott pályázati tá-
mogatás felhasználásával új, öt-hat
szerállásos laktanyát tudnánk kialakí-
tani. Amíg ez nem valósul meg, nem
célszerû újabb korszerû technikát be-
szereznünk, mert nem tudjuk megfe-
lelõ körülmények között tárolni azt.

– Milyen változások történtek az el-
múlt idõszakban a parancsnokság mun-
kájában? 

– A napokban megtartott értekezle-
tünkön bemutatott statisztikai adatokból
egyértelmûen kiderült, hogy a beavat-
kozásoknál évek óta egyre nagyobb
arányban szerepelnek az úgynevezett mû-
szaki mentések. A klasszikus tûzoltások
száma pedig csökken. Ugyanez a ten-
dencia érvényesül az egész országban. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

Ragyogó napsütés csalogatta március
14-én városi sétára a gyermekeket. A
nevelési intézményekbõl sorra érkez-
tek a csoportok a 48-as hõsök emlékét

õrzõ térre. A legtöbben saját festésû
zászlókat, a csoportos foglalkozásokon
készített nemzetiszín virágokat hoztak
magukkal, majd tûzték le az emlékmû
talapzatánál. Az óvodások Kossuth-nó-
tákat énekeltek és szavalták Petõfi Sán-
dor Nemzeti dalát. 

A Bocskai gimnázium diákjai március
14-én reggel ünnepi öltözékben sora-
koztak fel az intézmény aulájában, ami-

kor felcsendült a magyar nemzet him-
nusza. Az egykori hõsök emlékéhez mél-
tó mûsorral készültek erre az alkalomra
az intézmény tanulói. Az ünnepi alka-
lomra tervezett kosztümökben elevení-
tették fel az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc legfontosabb pillanatait. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

A Rákóczi iskola diákjainak mûsora emelte az ünnep hangulatát.
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Ebben az esztendõben is mél-
tósággal emlékeztek az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc
évfordulójára Szerencsen.

A FORRADALOMRA EMLÉKEZVE
SZERENCSEN

Két jelentõs építkezés indult a tavalyi
esztendõben Szerencsen, amelyek az
idegenforgalom fejlesztését szolgálják.
A város önkormányzata a munka-
helyteremtés elõsegítése és a helyi inf-
rastruktúra fejlesztése mellett az ide-
genforgalomban rejlõ lehetõségek ki-
használását határozta meg legfonto-
sabb célkitûzéseként. Ennek jegyében
több európai uniós pályázaton szere-
pelt eredményesen a település. Az el-
nyert támogatásoknak köszönhetõen
indulhatott el tavaly a 37-es számú fõ-
út mentén a világörökségi kapuzat épí-
tése és a volt községi fürdõ teljes fel-
újítása. A tervek szerint az elõbbi mun-

kával május végéig, a fürdõvel pedig
augusztusra kell elkészülnie a kivite-
lezést végzõ szerencsi vállalkozásnak.
A látogatás után Rónavölgyi Endréné
megelégedéssel nyilatkozott a látot-
takról, amely alapján tarthatónak tûn-
nek a határidõk. A város polgármes-
tere kiemelte, hogy az önkormányzat
átgondolt program alapján fejleszti a
helyi idegenforgalmat, aminek alapjául
a képviselõ-testület által elfogadott
turisztikai fejlesztési koncepció szol-
gál. Ennek megfelelõen nyújtottak be
pályázatokat a célok megvalósítására.
A világörökségi kapuzatra több tele-
püléssel közösen megvalósuló projekt
keretében sikerült 95 millió forintot el-
nyerni, ami kizárólag erre a célra for-
dítható. Az impozáns létesítmény kül-
sõ megjelenésével is megállásra csá-
bítja majd a Szerencsre érkezõ ven-
dégeket. A torony tetejébõl megcso-
dálható lesz a környék panorámája, az
információs irodában pedig tájékoz-
tatást kaphatnak az aktuális program-
kínálatról, a rendelkezésre álló szál-
láshelyekrõl, nyitva lévõ borospin-
cékrõl a városba látogatók.   

Rónavölgyi Endréné kiemelte, hogy
a szerencsi embereknek régi vágya tel-
jesül az egykori községi fürdõ felújítá-
sával. A létesítmény több mint négy-
százmillió forint ráfordítással egész-
ségmegõrzõ centrumként és civil ház-
ként mûködik majd a jövõben. A für-
dõ jellegét is megõrzõ épület udvarán
a régi tanmedencét is újjáépítik.  

Az önkormányzat a belváros re-

konstrukciójának folytatását tervezi. A
nagyszabású pályázat többek között a
Kossuth teret, a református templomot,
a piactér környékét, valamint a Sallai
és Bajcsy-Zsilinszky utcákat érinti, ami-
nek az eredményeként jelentõsen meg-
változhat a település központjának je-
lenlegi arculata.

A hatalmas létesítmény hamarosan az egyik látványossága lehet Hegy-
alja kapujának.

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

A TÛZOLTÓPARANCSNOK 
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Bejáráson tájékozódtak a világ-
örökségi kapuzat építésérõl és a
volt községi fürdõ rekonstrukció-
járól a város polgármestere, jegy-
zõje, valamint a polgármesteri hi-
vatal építésügyi és városfejleszté-
si osztályának munkatársai. Az
összesen több mint félmilliárd fo-
rint értékû beruházásokkal az idén
elkészül a kivitelezõ.



A katasztrófavédelem és a tûzoltószövetség vezetõi a kitüntetett új-
ságírókkal. 
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ÉRDEMKERESZT A TESTNEVELÕ TANÁRNAK 
A nemzeti ünnep alkalmából Só-

lyom László az önkormányzati és te-
rületfejlesztési miniszter elõterjesz-
tésére a Magyar Köztársasági Ezüst Ér-
demkereszt polgári tagozata kitünte-
tést adományozta a szerencsi testne-
velônek: Kulcsár Sándornak (fotón-
kon). A helyi Rákóczi iskola nyugal-
mazott testnevelõ tanára március 13-
án Budapesten Lamperth Mónika mi-
nisztertõl vette át a több évtizedes
eredményes pedagógusi munkáért,
sportszervezésért és utánpótlás-ne-
velésért megítélt elismerést. 

– Valójában a pályán eltöltött 41 esz-
tendõt jutalmazta a köztársasági elnök,
amikor méltónak talált erre a rangos
állami kitüntetésre – fogalmazott ér-
deklõdésünkre Kulcsár Sándor, aki
1968-ban vette át tanító–testnevelõ ta-
nár szakos tanári diplomáját Nyír-
egyházán. A fiatal szakember rövid
ideig szülõfalujában, Ibrányban dol-
gozott. Kiváló labdarúgó volt, ennek
köszönhetõn került elõször Raka-
mazra, majd házasságkötése után Kis-
várdára. Munkája mellett a helyi NB
II-es csapatban futballozott. – 1978-

ban a szerencsi Csendes István a ma-
ga helyére keresett járási sportfelügyelõt
– idézte fel Kulcsár Sándor. – Így ke-
rültünk Hegyalja kapujába, ahol 1978-
tól sportfelügyelôként, majd 1981-tõl
a feleségemmel testnevelõ tanárként
dolgoztunk. Szerettem a gyerekek kö-
zött lenni, bár szigorú pedagógus hí-
rében álltam, de máig azt tartom: csak

fegyelmezetten, kemény
munkával lehet ered-
ményt elérni. Ezt a hit-
vallásomat azoknál a
csapatoknál is követke-
zetesen érvényre juttat-
tam, ahol az aktív játék
befejezése után az el-
múlt évtizedekben edzõ-
ként tevékenykedtem.
Büszke vagyok gyerme-
keimre, egykori tanítvá-
nyaimra, akik között vá-
logatott atléták, jó nevû
futballisták egyaránt
megtalálhatók. A Rákó-
czi iskola focicsapatával
1995-ben az országos
diákolimpián negyedik
helyen végeztünk. Az

akkori keretbõl ketten NB II-ben sze-
repelnek, sokan pedig alacsonyabb
osztályban szereplô kiváló klubok te-
hetséges játékosai. A szerencsi fiata-
lokkal nemzetközi tornán is többször
szerepeltünk sikeresen. A luxembur-
gi testvérvárosban, Hesperingenben
megrendezett mini Európa-kupán vi-
lághírû csapatok utánpótlás-gárdái-
val mérkõzve háromszor sikerült dön-
tôt játszanunk. 

– Tavaly õsszel mentem nyugdíj-
ba – közölte Kulcsár Sándor – de a
Rákóczi iskolával és a sporttal nem
szakadt meg a kapcsolatom. Az elsõ
és második osztályosoknak a diák-
sportkör keretében tanítom a labda-
rúgást és az õszi szezon végén át-
vettem az SZVSE nõi kézilabdacsa-
patának szakmai irányítását. Dolgos
hónapok vannak mögöttünk, aminek
reményeim szerint a tavaszi mérkõ-
zéseken meglátszik majd az ered-
ménye.

ÚJSÁGÍRÓI 
ELISMERÉSEK 

Közös sajtónapi ünnepséget ren-
dezett március 14-én Hejcén a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság és a  
B.-A.-Z. Megyei Tûzoltószövetség. 

Az abaúji kisközség neve a tavaly
januári repülõgép-szerencsétlenség
miatt vált világszerte ismertté, ami-
kor a település közelében egy szlo-
vák katonai szállítógép hegynek csa-
pódott. A szervezõk az akkori ka-
tasztrófára emlékezve választották a
díjátadó ünnepség idei helyszínéül
Hejcét. A rendezvényen a helyi mé-
diumok azon munkatársait jutal-
mazták, akik 2006-os tevékenységük
alapján elnyerték Az év tûzoltó- és
katasztrófavédelmi újságírója címet.
A helyi kultúrteremben összegyûlt
vendégeket Kovács Sándor köszön-
tötte. A tûzoltószövetség elnöke be-

szédében fontosnak tartotta, hogy a
média figyelmet fordítson a kataszt-
rófavédelmi szervek munkájára. A
káresetrõl készített beszámolók ta-
nulságként szolgálhatnak a lakos-
ságnak, aminek fontos szerepe van
a balesetek, tûzesetek megelõzésé-
ben. Kohánka István megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóhelyettes a
gyors, pontos és hiteles tájékoztatás
fontosságát hangsúlyozta. 

Ezt követõen adták át a díjakat. A
Szerencsi Hírek fõszerkesztõje, Sár-
kány László A 2006-os év kataszt-
rófavédelmi újságírója, míg a lap fe-
lelõs szerkesztõje, Árvay Attila Az év
tûzoltó újságírója címet vette át a hej-
cei ünnepségen. 

A szabad sajtó napja alkalmából
március 13-án ünnepséget rendezett
Budapesten a Bevándorlási és Ál-
lampolgársági Hivatal. Végh Zsu-
zsanna beszédében köszönetet mon-
dott a sajtó munkatársainak a köz-
vélemény hiteles tájékoztatása ér-
dekében végzett munkájukért. A fõ-
igazgató jelezte, hogy a médiumok
sokat tehetnek azért, hogy az em-
berek gondolkodásában pozitív irány-
ba változzanak az idegenekrõl kia-
lakított vélemények. A közelmúltban
ebben a témában végzett közvéle-
mény-kutatás eredményeinek isme-
retében igazán fontos a szemlélet-
formálás. A Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal fõigazgatója a
közvélemény szakszerû és hiteles tá-
jékoztatásáért elismerésben részesí-
tette: Budai Gábor szerkesztõt, Mis-
kolc Városi Televízió; Czégényi Jó-
zsef szerkesztõt, Budapest Televízió;
Cs. Csala Károly fõszerkesztõt, Zsa-
ru Magazin; Farkas Antal szerkesz-
tõ-riportert, Magyar ATV; Györke
László újságírót, Kelet- Magyarország
Napilap; Molnár György kiadóve-
zetõt, Axel Springer lapkiadó Bara-
nya megyei képviselete; Ozsvárt Ta-
más fõszerkesztõt, Revita Televízió
(Gyõr); Póth Attila riportert, Info Rá-
dió; Reigl Endre riportert, Magyar Rá-
dió Szegedi Körzeti Stúdió; Vakler La-
jos szerkesztõ-riportert, Fehérvár Te-
levízió, Sárkány László fõszerkesz-
tõt, Szerencsi Hírek.

A földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter a nemzeti ünnep
alkalmából sikeres életútja elisme-
réséül az Életfa Emlékplakett bronz
fokozatát adományozta Pál György-
nek, a Szerencsi Cukorgyár Rt. nyu-
galmazott vezérigazgatójának (fo-
tónkon).

A kitüntetett fiatal, cukoripari szak-
mérnökként 1966-ban kezdte pá-
lyafutását a szerencsi gyárban, ahol
több vezetõ beosztás után 1982-tõl
nyugdíjazásáig vállalatvezetõként
dolgozott. Harmincegy esztendõt
töltött el a helyi üzemben, ahol ez
idõ alatt számos fejlesztés, szerke-
zetátalakítás irányítása fûzõdik a ne-
véhez. – A szakmai feladatok meg-
oldása mellett mindig ügyeltem ar-
ra, hogy a gyár dolgozói az erkölcsi
megbecsülés mellett versenyképes fi-
zetést kapjanak  – fogalmazott az im-
már tíz esztendeje nyugdíjas igazgató. 

A március 9-én, a Földmûvelésü-
gyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
színháztermében Gráf József fogad-
ta Pál Györgyöt, majd átadta az
Életfa Emlékplakett bronz fokozatát.
– Úgy érzem, az életkorom és élet-
utam elismerése mindez – fogalma-
zott Pál György. – Sok ismerõssel ta-
lálkoztam, akik ma is a minisztéri-
umban dolgoznak és akikkel egykor
a vállalat vezetõjeként napi munka-
kapcsolatban álltunk. Azt azonban

sajnálom, hogy a kitüntetettek között
nem soroltak fel régi munka- és pá-
lyatársakat, akik közül többen meg-
érdemelnék az elismerést. Büszkeség
töltött el, hogy a szakminisztérium-
ban ma is a legnagyobb megbecsü-
lés hangján szólnak Szerencsrõl, az
itteni cukorgyárról.

Lapunk fõszerkesztõjének Végh
Zsuzsanna fõigazgató adja át az
elismerést.

Állománygyûlésen értékelték a tér-
ség tûzvédelmi helyzetét és a testü-
let elmúlt évi tevékenységét március
9-én a Szerencsi Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóságon. A tanács-
kozáson elhangzott tájékoztatók tar-
talmas munkáról adtak számot.  

Mint kiderült, 2006-ban a csapa-
dékos tavasz miatt elmaradtak a szá-
razfû-tüzek, így a kivonulások szá-
ma is kevesebb volt az ilyenkor szo-
kásostól. Az év elsõ hónapjaiban leg-
inkább az ár- és belvíz elleni véde-
kezés adott munkát az állománynak.
A nyár beköszöntével azonban a tûz-
oltók élete is visszatért a régi kerék-
vágásba. Az elmúlt évben összesen
498-szor indultak bevetésre a sze-
rencsi tûzoltók. A leggyakrabban
mûszaki mentésekhez (278), többek
között balesetek helyszínére (70) ri-
asztották az ügyeletes egységet. Víz-
szivattyúzást 102 esetben végeztek
és 62-szer vonultak fakivágáshoz. A
hivatásos állománynak tavaly 156
tûzesetnél kellett beavatkoznia, ame-
lyek közül 58 keletkezett ingatla-
nokban. A testület egész éves tevé-
kenységére a példás helytállás volt
a jellemzõ, ami a többségükben fia-
tal, tettre kész beosztottak mellett a
parancsnokok szakmai felkészültsé-
gének köszönhetõ. Az 58 fõs állo-
mány átlagéletkora 32,6 év, a szol-
gálatban eltöltött idõ 2006-ban ki-
lenc év volt. A szerencsi tûzoltók kö-
zül tavaly ketten kaptak belügymi-
niszteri jutalmat a hejcei szeren-
csétlenség mentési munkáiban való
részvételért. Bátorság érdemjelet egy
hivatásosnak ítéltek oda, Szolgálati
jelet kilencen vehettek át. Flórián-na-
pon polgármesteri jutalmat egy fõ ka-
pott, helyi hatáskörben összesen 48-
an részesültek elismerésben.  

Az elmúlt esztendõben elsõsorban
a leszázalékolás elõtt álló munka-
társak távolléte miatt kiugróan magas
(27) lett az egy fõre jutó betegnapok
száma. 

A parancsnokság összesen kilenc
jármûvel rendelkezik, amelyek közül
az elsõ bevetést tavaly teljesítette a
vízi mentéshez beszerzett gumicsó-
nak. A tûzoltófecskendõk közül a Re-
nault Saurus hároméves, a Mercedes
Rosenbauer tízesztendõs, míg a tar-
talék szerként használt Csepel Met-
zet másfél évtizede állították rend-
szerbe.   

Az állománygyûlésen Rétközi Fe-
renc, a megyei katasztrófavédelmi
igazgató kiválónak minõsítette a sze-
rencsi tûzoltók elmúlt esztendõben
nyújtott teljesítményét, ami a bea-
vatkozások, a megelõzési és hatósá-
gi munka, valamint a gazdálkodás te-
rületein egyaránt megnyilvánult. Az
itteni egységek is alaposan kivették

a részüket az ár- és belvíz elleni vé-
dekezésbõl, amiért a megyei igazgató
külön köszönetet mondott szerencsi
kollégáinak. Rétközi Ferenc ismertette,
hogy a munkaidõ csökkenése miatt
országosan ötszáz fõt vettek fel a tes-
tülethez, akik közül a városi pa-
rancsnokságra is jut majd létszám. 

Az állománygyûlésen szó volt ar-
ról is, hogy az elmúlt években be-
szerzett korszerû gépjármûvek közül
többnek nincs fûtött garázsa. E miatt
a téli idõszakban a rendelkezésre ál-
ló technika egy részét nem tudják a
beavatkozásokhoz igénybe venni.
Bodnár Béla aljegyzõ bejelentette,
hogy a város és a cukorgyár vezeté-
se között konkrét tárgyalások kez-
dõdtek a parancsnoksággal szom-
szédos egykori raktár megvásárlása
érdekében. Ha mindez sikerrel jár, ak-
kor az épület felújítása után megol-
dódik a nagy értékû gépjármûvek biz-
tonságos tárolása. Á. A.

KIVÁLÓAN TELJESÍTETTEK A SZERENCSI TÛZOLTÓK 

A fiatal, tettre kész állomány munkáját szakmailag felkészült veze-
tõk irányítják.

ÉLETFA EMLÉKPLAKETT



Éppen egy hete vettem ki a postalá-
dámból a „700 millió hitel! Ez a sike-
res folytatás?” címû szórólapot. A két-
oldalas írást az „Összefogás Szerencsért”
Választási Szövetség önkormányzati
képviselõi jegyzik és az általuk kezde-
ményezett – határozatképtelenség mi-
att elmaradt – rendkívüli önkormány-
zati ülés körülményeit, a javasolt na-
pirendi pontokat ismertetik, miközben
kérdéseket is megfogalmaznak. Ez
utóbbiak között találhatók azok, ame-
lyek az általam képviselt médiumok-
hoz (Szerencsi Hírek, Szerencsi Tele-
vízió) szólnak. A felvetések korábban
a testület ülésein is elhangzottak, ahol
a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
alapján csak a képviselõknek és a na-
pirend elõterjesztõjének adatik meg a
szólás joga. Így ott nem fejthetem ki a
véleményemet. Amikor ezeket a soro-
kat papírra vetem, március 15-ét, a for-
radalmat ünnepeljük és emlékezünk. El-
gondolkodom a körülöttem lévõ vilá-
gon, azon: miért harcoltak negyven-
nyolc hõsei… Így hát a szabad sajtó
napján, az általam jegyzett lap hasáb-
jain élek a szólás szabadságával –
mint alkotmányos alapjoggal –, vála-
szolva a nem közvetlenül hozzám in-
tézett – de szerkesztõségünket meg-
szólító – kérdésekre.

A SAJTÓ SZABADSÁGA 
KURATÓRIUMMAL

Javasolják a képviselõk „A Szerencsi
Hírek c. helyi lap szerkesztõségének ku-
ratórium általi irányításának megvita-
tását.” Az elmúlt 12 évben, mindig a
helyhatósági választásokat követõen
felvetõdött, hogy valami bizottságot, a
politikai szervezetek képviselõibõl ál-
ló kuratóriumot kellene létrehozni a
szerkesztõség (mint szakmai mûhely)
felett, aki majd megmondja a fõszer-
kesztõnek, felelõs szerkesztõnek, az új-
ságírónak, hogy mirõl írjon, esetleg mit
írjon, hogyan szerkesszen. A grémium
felállítását szorgalmazók talán azt gon-
dolják, hogy így lehet biztosítani a ki-
egyensúlyozottságot a lap egyes szá-
maiban. A kérdésre a szakmai válaszom
a következõ: a szerkesztõség jogszabályi
keretek között mûködik (pld. sajtótör-
vény), amely pontosan meghatározza
a kiadó, szerkesztõség, az újságíró jo-
gait és kötelezettségeit. Egyértelmû,
hogy a lapban megjelent írásokért
(azok tartalmáért) a fõszerkesztõ az egy-
személyi felelõs, ez nem hárítható át
semmilyen bizottságra. Létezik ugyan
kuratórium az alapítványi lapok kia-
dóinál, vagy éppen az országos elekt-
ronikus közmédiumoknál (a Magyar Te-
levízió, Duna Televízió, Magyar Rádió
kis- és nagykuratóriumaiba a politikai
pártok és civil szervezetek delegálják
a tagokat, akik e tisztségükért jelentõs
– havonta félmillió forint körüli – tisz-
teletdíjat, költségtérítést kapnak), ám ez
utóbbiakra már a médiatörvény vo-
natkozik. A jogszabály alapján létre-
hozott és összetételét meghatározó
közalapítványoknak a feladata a mé-
diumok mûködtetéséhez szükséges
pénzügyi feltételek biztosítása. Azon-
ban a kuratóriumok itt sem szólnak be-
le tartalmi kérdésekbe, mert a szakmai
munka nem a politikusok feladata, ha-
nem az önálló szerkesztõségekben
dolgozó újságírók és vezetõk köteles-
sége és felelõssége. A Szerencsi Hírek
szerkesztõségét 1995. december 29-én
Szerencs Város Önkormányzata alapí-
totta. Ha úgy tetszik, a testület a szer-
kesztõségnek a „nagykuratóriuma”, aki
meghatározza a lap irányultságát (köz-
életi), a végzett munkáról a fõszer-
kesztõtõl tájékoztatót kérhet. Az eltelt
idõszakban háromszor is szerepeltünk
önálló napirendként a képviselõk elõtt,
valamint az elõzõ ciklusban beszá-
moltunk az oktatási és kulturális bi-
zottságnak. A gazdálkodásunkat több-

ször átvilágították külsõ szakértõk (nem
kevés összegért), pénzügyeinket vizs-
gálták a belsõ ellenõrök és a számve-
võk. Jelentem, mindent rendben talál-
tak! Persze értem én a megjegyzést,
hogy a televízió adásait, vagy éppen a
Szerencsi Híreket „sok helyi fogyasz-
tóval egyetemben” nem tartják a levél
írói teljesen elfogulatlannak. Nos, meg-
mondom õszintén: nekünk sem tetszik
egyformán minden mûsorunk, ami a
képernyõre kerül, és többször vagyunk
elégedetlenek az egyes lapszámok tar-
talmával is. Határozottan cáfolom azon-
ban a zárójelben szereplõ megjegyzést,
amely szerint a nézõk, olvasók véle-
ménye ne érdekelne bennünket, és kö-
szönöm munkánk magas színvonalú mi-
nõsítését. A Szerencsi Tükör a mögöt-
tünk hagyott hét nap eseményeit dol-
gozza fel, a Szerencsi Hírek két hét köz-
életi történéseit foglalja össze. Elme-
gyünk oda, ahová hívnak bennünket,
és nem lehetünk ott, amirõl nem ka-
punk értesítést. A helyi sajtótájékozta-
tókon, rendezvényeken mindig jelen
voltunk függetlenül attól, hogy ki szer-
vezte azokat, vagy éppen mi volt a mon-
danivalójuk. Városházi tudósításaink
sokszor több újságoldalon keresztül az
önkormányzat ülésén elhangzott véle-
ményeket összefoglalva, a mondandó
tiszteletben tartásával közlik név sze-
rint a hozzászólásokat. Riportjaink,
összefoglalóink, írásaink tényszerûsé-
ge miatt soha nem emeltek eddig a kép-
viselõk sem kifogást. A városban az ese-
ményeket azonban nem a szerkesztõ-
ség szervezi, a kiegyensúlyozottság
sem „kuratórium” által teremthetõ meg,
amit a rendszerváltás elõtt szerkesztõ-
bizottságnak hívtak. A televízióban,
vagy éppen az újságban az eltelt idõ-
szak tükörképe jelenik meg polgár-
mesterestõl, képviselõstõl. Ha vannak
olyanok, akiknek ízlése szerint ez a va-
lóság torzít, ezért ne az újságírót akar-
ják „felelõsségre vonni”, mert ekkor va-
lóban rossz úton járnak! A „hatalmon
lévõ” közszereplõk a (helyi) médiában
pozíciójukból adódóan és pártállásuk-
tól függetlenül többet szerepelnek.
Akik ezzel a megállapításommal nem
azonosulnak, azok nézzék meg egy má-
sik zempléni város újságját (a szer-
kesztõségünkben rendelkezésre áll),
ahol a mostani kurzust tekintve ellen-
zéki a polgármester, vagy éppen pél-
daként említhetem az ünnep elõtt nap-
világot látott Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat lapjának mu-
tatványszámát is.

AUTÓCSERE 
ÉS MUNKAHELYEK

A másik kérdés a fent említett írás-
ban a szerkesztõség személygépkocsi-
cseréjével foglalkozik. Itt is maradjunk
a tényeknél, amelyek a következõk: ala-
pításunk óta (az ideivel együtt) négyszer
cseréltünk autót. A tizenkét esztendõt
figyelembe véve egyszerûen kiszámol-
ható, hogy négyévente. A legutóbbi,
szintén négyéves Renault Megane-nak
(amit a rendelõintézettõl vettünk át
2005-ben) olyan gyári hibája volt, ami
folyamatos balesetveszélyes helyzete-
ket teremtett. Úgy is fogalmazhatnánk,
hogy életveszélyes volt vele közleked-
ni. Több szakszervizben próbálták meg-
javítani, sikertelenül. Ezt bizonyítja,
hogy az elmúlt évben félmillió forintot
meghaladó összeget fizettünk ki a kü-
lönbözõ alkatrészek cseréjéért és mun-
kadíjért. Eredménytelenül. Ezért java-
soltuk az autó eladását, amivel az ön-
kormányzat 2006. decemberi ülésén
egyetértett. A vételárat a kereskedõ ön-
erõként beszámította és jelentõs ked-
vezménnyel, 72 havi lízingre (6 év!) vá-
sároltuk a féléves (tehát használt), ugyan-
csak Renault Megane-t. A havi részlet
29 000 forint. A törlesztést a saját be-
vételeinkbõl kell fedeznünk, ami éven-

te 10–11 millió forint körül alakul (21
lapszám esetében talán nem elhanya-
golható az összeg). Míg a korábbi au-
tó fogyasztásának a normája kilenc li-
ter volt, a jelenlegi nem éri el a hat li-
tert, gázolajból. Tehát spórolunk üzem-
anyagban és takarékoskodunk a javítá-
si költségekben. Nem is keveset. Ehhez
tartozik, hogy szigorúan csak mun-
kánkhoz vesszük igénybe az autót. Éj-
szaka a hivatal garázsában tartjuk, nem
ezzel járunk dolgozni, és nem hasz-
náljuk magáncélra. Az eddigi négy sze-
mélygépkocsiból kettõ Suzuki, kettõ pe-
dig Renault volt. Mi továbbra is a he-
lyi autókereskedõk márkáit részesítjük
elõnyben, hiszen mind a két cég jelentõs
összegekért hirdet lapunkban, tehát
partnereink. Az autócserét munkahelyek
megmentésével és propagandával ösz-
szekeverni pedig enyhén szólva csúsz-
tatás. Legalább úgy nem tartoznak ösz-
sze ezek a gondolatok, mint ha azt a
kérdést teszem fel: hány munkahelyet
lehetett volna megmenteni a városban,
ha a levelet író képviselõk a város idei
évi költségvetésének az elfogadásánál
lemondtak volna a tiszteletdíjukról és
a képviselõi alapjukról? Talán egyetér-
tenek velem, hogy hangulatkeltésnek ez
kiváló, de igazán nincs összefüggés a
két dolog között! A munkavégzéshez
van szükség autóra csakúgy, mint a kép-
viselõi juttatásra. 

TELEVÍZIÓS KÖZVETÍTÉS 
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÜLÉSEIRÕL

Bár nem gondolom, hogy a pártat-
lan tájékoztatásnak az egyetlen bizto-
sítéka, hogy a testület nyilvános üléseit
közvetítse a Szerencsi Televízió, azon-
ban mi felkészülünk erre a feladatra is.
Igaz, bennünket még nem kérdeztek
meg a javaslattevõk, hogy megvan-
nak-e ennek a feltételei, de tájékozta-
tásul közlöm: megteremthetõk. Nem az
élõ, egyenes közvetítésnek, hanem a
rögzített felvétel mûsorba szerkeszté-
sének. Ehhez a képviselõk konszenzu-
sára van szükség, hogy biztosítsák a
szükséges pénzügyi fedezetet. Mert
éppen az idei év költségvetésének tár-
gyalásánál hallottuk a közvetítést igény-
lõ képviselõi megnyilvánulások kö-
zött, hogy egyrészt megszorításokra van
szükség a szerkesztõségünknél, másrészt
pedig az is elhangzott – igaz, más ösz-
szefüggésben –, hogy „Krisztus kopor-
sóját sem õrizték ingyen.” A médiumok
mûködtetése valóban pénzbe kerül,
amelyek közül a televízió a legdrágább,
hiszen a borsos árú technikai eszközök
mellett speciális szakmai tudást igényel.
Várjuk a képviselõk döntését, mi pe-
dig szakmailag felkészülünk az újabb
kihívásra. 

Immár tizenkét esztendeje elhiva-
tottsággal, hiteles tájékoztatással, az
önkormányzat szándékainak és dönté-
seinek, ezek háttereinek a bemutatásá-
val, hírekkel, információkkal a városban
és a kistérség településein élõket, az ol-
vasókat, nézõket szolgáljuk. Tárgyila-
gosan, tényszerûen és mértéktartóan
igyekszünk eleget tenni céljainknak. Ta-
lán ezt bizonyítják az elmúlt években
kapott kitüntetések, elismerések is szer-
kesztõségünk falán. Szeretnénk ezt ten-
ni a jövõben is abban a hitünkben és
meggyõzõdéssel, hogy a tájékozott ál-
lampolgár az igazán szabad polgár!

Kelt: Szerencsen, 2007. március 15-én.

A szerkesztõség munkatársai nevében:

Sárkány László
fõszerkesztõ
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KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
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MIT JELENT SZÁMODRA
MÁRCIUS 15-E? 

Orosz Gréta:
– Amikor eljön a március 15-e, már jó idõ van. Csi-
cseregnek a madarak, beköszönt a tavasz. Kitûzzük
a kokárdát és ez olyan, mintha az évszak színeit vi-
selnénk magunkon. Ebben az idõszakban minden ma-
gyar ünnepel, és alig várom, hogy lássam az esti fák-
lyás felvonulást.

Bognár Bianka:
– A régi magyarok március 15-én a szabadságért har-
coltak, ezért is nevezték el a 48-as szabadságharc-
nak. Azt akarták elérni, hogy az embereknek több
joguk legyen, szerették volna, hogy az újságok sza-
badon írhassanak. Több dolgot kiharcoltak, ami ma
is sokat jelent nekünk. Bátrak voltak, mert ki mertek
állni magukért, a hazáért és mindannyiunkért. 

Gergely Zsófia:
– Nemzeti ünnepeink közül március 15-e áll legköze-
lebb a szívemhez. Azt gondolom, hogy meg kell em-
lékezni azokról a hõsökrõl, akik életüket adták a sza-
badságért 159 évvel ezelõtt. Ez nagyon hazafias cse-
lekedet volt részükrõl és elgondolkodtató, hogy kö-
zöttünk, diákok között van-e olyan, aki képes volna
ilyen önfeláldozásra, hiszen akkoriban korombeliek szá-
zai estek el a csatamezõn. A mi feladatunk már szerencsére nem ilyen ne-
héz. Annyi a dolgunk, hogy nap mint nap a legjobbat hozzuk ki magunk-
ból és megvalósítsuk álmainkat pont úgy, ahogy õk is tették ezt akkoriban. 

Hudák Máté:
– Minden évben megemlékezünk 1848-ról. Március
15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét,
a szabadság utáni vágyát fejezi ki. Az ünnep napján
az emlékezõk kokárdát tûznek a ruhájukra. Felidéz-
zük azoknak az alakját, akik harcoltak az ország füg-
getlenségéért. Az iskolában mûsorral elevenítjük fel
az egykori eseményeket, amit a diáksereg a lelátóról
néz. Ilyenkor elõkerül a nemzeti színû lobogó, a ti-

zenkét pont és a Nemzeti dal. Este pedig a várossal tartunk a fáklyás fel-
vonuláson. Szerintem március 15-e fontos ünnep mindenkinek.

HÍREK, INFORMÁCIÓK

HETI VÁLASZ A SZABAD SAJTÓ NAPJÁN

ÁLLÁSAJÁNLATOK. A Szerencsi
Munkaügyi Központ kínálatából (tel.:
47/361-909): ács (Szerencs), burkoló
(Szerencs), kõmûves (Szerencs), admi-
nisztrátor (Szerencs), cukrász (Szerencs),
autókozmetikus (Szerencs), minõsített he-
gesztõ (Szerencs), targoncavezetõ (Sze-
rencs), megváltozott munkaképességû
bérszámfejtõ (Szerencs), felszolgáló (Er-
dõbénye), hentes (Abaújszántó), erõgép-
kezelõ (Taktaszada), víz-, gáz- és olaj-
vezeték-szerelõ (Taktaszada), ács-állvá-
nyozó (Prügy), édesipari mûszakvezetõ
(Sárospatak).

MÛANYAGBÓL KÉSZÜLT JELZÕ-
TÁBLÁK. Az elmúlt idõszakban az or-
szág számos, turisták által gyakran lá-
togatott és az élõsködõktõl fertõzött er-
dõrészeken tûntek fel a „kullancsveszélyt
jelzõ táblák”. A jelzések azonban egy-
re fogyatkoznak, feltehetõen további
hasznosítás céljából viszik el õket az is-
meretlen tolvajok. Pedig ezek mûa-
nyagból készülnek, így a fémkereske-
dõknek értéktelenek. Ezért a Magyar Kul-
lancsszövetség arra kéri a lakosságot,
hogy országszerte óvja a táblákat és ez-
zel mindannyiunk egészségét!

ALKOTÓPÁLYÁZAT AZ ÉVFORDU-
LÓRA. A Balaton Régió Európa Pont Köz-
alapítvány – EUROPE DIRECT Hálózat
Balaton Régió Európai Információs Pont,
a Balatoni Múzeum, valamint a Fiatal
Alkotók Ligája Egyesület pályázati fel-
hívást tett közzé diákok, iskolai mûvé-
szeti csoportok, szakkörök, civil alkotói
körök számára a Római Szerzõdés alá-
írásának ötvenedik évfordulóján. A kií-
róknak a megemlékezés mellett az a cél-
ja, hogy felhívják az alkotókat az Euró-
pa jövõjérõl szóló közös gondolkodás-
ra. A pályamunkának ki kell fejeznie az
ünnepet – 50. születésnap –, valamint

meg kell jelenítenie az európai sokszí-
nûséget, együttmûködést az 1957–
2007–2057 évek távlatában. A kreatív
alkotásokat három kategóriában várják: 

– szabadon választott technikával ké-
szített 100 x 70 cm méretû plakát 

– ismert zeneszám szövegének átírá-
sa és hangszeres elõadása 

– max. 10 perces kisfilm.
A beérkezõ pályázatokat a nagykö-

zönség is megismerheti. Kiállítás kere-
tében a Balatoni Múzeum fogadja az al-
kotásokat 2007. április 16–30. között,
illetve a partnerek weboldalain vala-
mennyi pályamû digitalizált változata
meg fog jelenni. 

A pályamunkák beadásának határ-
ideje: 2007. április 10., 16 óra. Az el-
készült mûveket és digitalizált változa-
tukat az Európa Pont, 8360 Keszthely,
Helikon út 3. szám alatti irodájába sze-
mélyesen, vagy postai úton lehet be-
nyújtani. További információ a 83/511-
133-as telefonszámon kérhetõ.

PÁLYÁZAT AZ EGÉSZSÉGÉRT. Part-
nerségben az egészségért címmel hirde-
tett pályázatot kistérségi társulásoknak, ön-
kormányzatoknak, helyi civil szerveze-
teknek és praxisközösségeknek a Térségi
Egészségügyi és Egészségfejlesztési Kon-
zorcium. A kiírás célja a helyi kistérségi
lakosok egészségi állapotának és életmi-
nõségének javítása. A sikeres pályamun-
kákat benyújtók többek között segítséget
kaphatnak helyi egészségtervek és fej-
lesztési tervek elkészítéséhez, végrehajtá-
sához, valamint forráskiegészítést nyer-
hetnek a helyi egészségpolitika hatékony
megvalósításához. A pályázati anyag be-
szerezhetõ az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyaror-
szági Regionális Intézetének Egészségfej-
lesztési Osztályán személyesen, vagy a
36/511-910/949 telefonszámon.



A lányokhoz hasonlóan a Bocskai
gimnázium fiú kosárlabdacsapata
is részt vesz az amatõr kosárlabda
diákolimpia országos döntõjén.

Gulyás László tanítványai március
7-én a Szerencsi Városi Sportcsar-
nokban négy Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei csapattal mérkõztek a fi-
náléba kerülésért. Az elsõ találko-
zón a fiúk is a Földes gimnázium
gárdájával kerültek össze. A talál-
kozó elsõ kosarát a miskolciak sze-
rezték. Ezt követõen Molnár Krisz-
tián, Csoma Miklós és Szárnya Gá-
bor révén a házigazdák nemcsak át-
vették a vezetést, hanem az elsõ ne-
gyed végére 25–12 arányú vezetésre
tettek szert. A második tíz perc
ugyancsak bocskais fölényt hozott,
a helyiek gyors játékának a földe-
sisták nem találták az ellenszerét. Re-
povszki Gergõ kosarat érõ ügyes
megmozdulásokkal növelte a csa-
pat eredményességét. A több mint
húszpontos különbséggel záruló fél-
idõ után a megnyugtató fölény bir-
tokában az edzõ a keret valameny-
nyi játékosának biztosította a pályára
jutás lehetõségét. Az utolsó tíz perc-
ben különösen Szárnya remekelt, so-
rozatban négyszer betalálva a mis-

kolciak gyûrûjébe. A találkozó vé-
gül 79–46 arányú hazai gyõzelem-
mel zárult. 

A megyei döntõ fináléjában a sá-
toraljaújhelyi ellenfelét legyõzõ Fé-
nyi Gyula Jezsuita Gimnáziummal
kerültek össze a szerencsi középis-
kolások. Gulyás László legényei nem
illetõdtek meg az erõs csapat híré-
ben álló ellenfelektõl. Elsõsorban
Szárnya remek találatainak köszön-
hetõen a 10. percben már 25–9 volt

a találkozó állása. A második játék-
rész elején kisebb hullámvölgybe ke-
rült a szerencsi együttes, akiket ki-
lenc pontra megközelítettek a ven-
dégek. Ekkor azonban Repovszki
elõbb egy hárompontos kosárral tör-
te meg a jeget, amire egy kétpontos
kosárral rá is duplázott. A játékos a
félidõig további hat ponttal járult hoz-
zá ahhoz, hogy a fordulást követôen
41–21-es hazai vezetést mutatott az
eredményjelzõ tábla. Az utolsó húsz
perc már nem sok izgalmat hozott,
hiszen a kérdés mindössze annyi volt,
hogy lesz-e negyven pont a két csa-
pat közt a különbség, ami miatt idõ
elõtt lefújják a találkozót. A találko-
zónak végül 68–38 lett a végered-
ménye. A bocskaisok ezzel bejutot-
tak a március 24–25-én Nagykõrö-
sön megrendezésre kerülõ országos
döntõbe.

A megyei verseny díjkiosztóján
Kormos Sándor, a városi sportegye-
sület elnöke adta át a dobogón vég-
zett csapatok tagjainak az érmet, ami-
bõl a legfényesebb a bocskais diá-
kok nyakába került. A torna leg-
jobbjainak – köztük a szerencsi Szár-
nya Gábornak és Repovszky Ger-
gõnek – Nyíri Tibor, a Bocskai gim-
názium igazgatóhelyettese adta át a
különdíjakat.

A Szerencsi Több-
célú Kistérségi Tár-
sulás területi rajz ta-
nulmányi versenyét
rendezték meg már-
cius 7-én a Bolyai is-
kolában. Matuscsák
Sándorné köszöntõ-
je után a kijelölt ter-
mekbe vonultak a
diákok, akik több
kategóriában bizo-
nyíthatták tehetsé-
güket. Központilag
meghatározott téma
volt a kockológia,
portré- és csendé-
letkészítés, ám ezek mellett szabadon
választhatták a résztvevõk a mûvé-
szettörténetet, vagy a vegyes techni-
kát. Ez utóbbi talán az egyik legiz-
galmasabb része volt a vetélkedõnek,
hiszen itt önálló módszerekkel és el-
képzeléssel alkothattak a fiatalok.
Készültek az agyagszobrok, kõfara-
gások, a gyerekek textilre és üvegre
is festettek, de láthattunk linómetszet-
és bõrdíszmû-készítést is.

Évrõl évre egyre növekszik a je-
lentkezõk száma, az idei felvételi

vizsgára több mint száz általános is-
kolás tanuló érkezett. A résztvevõk
az alapos orvosi vizsgálat után fi-
zikai állapotfelmérésen vettek részt.
Ez utóbbinál ingafutás, medicin-
labda-dobás, súlypontemelkedés,
reflexvizsgálat, kötélmászás, vala-
mint fekvõtámasz volt a teljesíten-
dõ feladat. 

A korábbi évekhez képest megle-
põen jól felkészült diákokkal talál-
kozhattak a szaktanárok, így a fel-
vételi bizottságnak nehéz feladatot
jelentett a legalkalmasabbak kivá-
lasztása. A helyi és környékbeli ta-
nulók mellett Budapestrõl és Deb-
recenbõl is érkeztek a szakképzés
iránt érdeklõdõ fiatalok. Miért ilyen
nagy az érdeklõdés a rendészeti kép-
zés iránt? Közismert, hogy me-
gyénkben magas a munkanélküliek
aránya, ez a pálya azonban biztos
megélhetést adhat a fiataloknak. A
Bocskai gimnázium rendészeti ta-
gozatának végzõsei jó eséllyel pá-
lyázhatnak államigazgatási fõisko-
lára, jogi egyetemre, rendõrtiszti fõ-
iskolára és rendõr szakközépiskolá-
ba. Az idén felvetteknek ezúton is
gratulálunk, szeptemberben várjuk
õket!

Vitányi Béla
igazgatóhelyettes

Az idén március 12-én rendezték
meg az alsó tagozatos diákok ha-
gyományos kistérségi rajzversenyét
Mádon. 

A már nyolcéves múltra visszate-
kintõ programon két korcsoportban
vetélkedtek a gyerekek. A fiatalab-

baknak a barátságról, míg az idõ-
sebbeknek a lakóhelyükrõl kellett al-
kotást készíteniük. 

Eredmények: 1–2. osztályosok kö-
zött I. Pelbárt Enikõ (Rákóczi iskola,
Szerencs), II. Szaniszló Zsófia (Tisza-
lúc) és Bacsúr Boglárka (Mád) III. Szu-
dóczki Fanni (Tállya). 3–4. osztályo-
sok: I. Tóth Réka Rebeka (Mád) II. Bod-
nár Áron (Rákóczi iskola, Szerencs)
III. Tóth Laura (Rákóczi iskola, Sze-
rencs) és Pércsi Zsófia (Tiszalúc).
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ORSZÁGOS DÖNTÕS FIÚ KOSARASOK 

FELVÉTELI A RENDÉSZETI 
TAGOZATON

Mindenkit megindított a történet,
amit a januári újságokban olvashat-
tunk: egy kecskeméti kisfiú csecse-
mõkori agyvérzés miatt testi vissza-
maradottságban szenved. Õssejt-be-
ültetésen esett át és a beavatkozás
sikeresnek bizonyult, de további
operációra lenne szükség, hogy a kis-
fiú teljes életet élhessen és egészsé-
ges legyen.

A mûtéthez szükséges pénzt egy
vállalkozó segítségével, üdítõ italok
mûanyagkupakjának gyûjtésével
segítik az általános iskolások. A

megható történet a gimnazistákat is
cselekvésre sarkallta és 5000 ku-
pakkal toldották meg a szerencsi ta-
nulók gyûjteményét. Többek között
Mészárosné Schmiedt Mónika, Ger-
gely Lászlóné, Tamás Jánosné és Ba-
lázs Beáta tanárnõk biztatására a
10/C, a 11/H, a 10/Kg és a 9/B osz-
tályok akciója volt a legsikeresebb.
Öröm volt segíteni és jó érzés,
hogy jó cél érdekében összefogtak
a kis és nagy diákok. Mindannyian
szurkolunk a kisfiú sikeres gyógyu-
lásáért!

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 13
alapfokú oktatási intézményébõl ér-
keztek az alsó tagozatos diákok már-
cius 13-án a szerencsi Rákóczi iskola
által szervezett körzeti angol ver-
senyre. A húsz, egyenként háromfõs
csapat tagjai játékos formában adtak
számot idegen nyelvi ismereteikrõl.
A házigazda intézmény kéttannyel-
vû tagozatos diákjai ismertették a fel-
adatokat fiatalabb társaikkal, majd a

tesztlapok kitöltése után a szakta-
nárokból álló zsûri értékelte az el-
végzett munkát. A vetélkedõ újabb
jó lehetõséget adott arra, hogy a pe-
dagógusok felmérjék a gyermekek tu-
dásszintjét és tapasztalatokat gyûjt-
senek a nyelvoktatásban alkalmazott
különbözõ tanítási módszerek haté-
konyságáról.

ANGOLBÓL JELESKEDTEK

Az elmúlt évekhez hasonlóan az
idén is megrendezték az óvodások-
nak szóló nyílt napokat a szerencsi Bo-
lyai iskolában. Az oktatási intéz-
ményben március 12-én és 13-án kö-

zel száz nagycsoportos gyereket vár-
tak azok a pedagógusok, akik õsztõl
elsõ osztályt vezetnek majd. A leen-
dõ kisiskolások a sportcsarnokba ér-
keztek, ahol a közös bemelegítés

után játékos vetélkedõ-
vel folytatódott a prog-
ram. Durbászné Pau-
leczki Márta és Fan-
csalszki Gabriella ügyes-
ségi feladatokkal várta a
kicsiket, akik lelkesen
teljesítettek a próbákat.
A helyezetteket érmek-
kel és oklevelekkel ju-
talmazták. A látogatás az
iskola ebédlõjében zá-
rult, ahol teával és édes-
séggel látták vendégül a
nyílt napon résztvevõ
óvodásokat.

Táncházat rendeztek március 9-én
a Rákóczi iskolában. A rendezvény
házigazdái Bajári Éva és Maier Raj-
mund néptánc-pedagógusok voltak,
míg a talpalávalóról a Pipás zene-
kar gondoskodott. A közel három-
órás program résztvevõi moldvai,
szatmári és széki táncok alaplépé-
seivel ismerkedtek. Az intézmény di-
ákjai mellett érkeztek érdeklõdõk
Rátkáról és Golopról is. A gyere-
kekkel több szülõ is együtt gyako-
rolta a lépéseket.

ROPTÁK A TÁNCOT 

A helyi gimnázium fiúcsapata.

Közösen a jó eredményért.

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

KUPAKOT GYÛJTÖTTEK 
A GIMNAZISTÁK

Testedzésnek is beillett a délutáni
zenés foglalkozás.

Az iskolai látogatáson alaposan megmozgat-
ták a kicsiket.

OVISOK AZ ISKOLÁBAN 

RAJZOLÓ KISDIÁKOK 

A legszebb alkotások készítõi értékes jutalomban részesültek.

A Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában im-
már tíz éve vesznek részt a fiatalok rendészeti szakképzésben. 

Alkotómûhellyé alakultak át a Bolyai iskola tan-
termei.

A JÖVÕ MÛVÉSZEI LEHETNEK



(Folytatás az 1. oldalról.)
Megjelentek a kor nagy történelmi

alakjai, mint például a másfél évszá-
zaddal ezelõtti eseményt leginkább
szimbolizáló Petõfi Sándor, aki egy-
koron a Nemzeti Múzeum elõtt sza-
valta el szerzeményét. A különleges elõ-
adás végén Gál András igazgató mon-
dott köszönetet a gimnazistáknak, a fel-
készítõ pedagógusoknak, valamint a
díszletet tervezõ és készítõ szobrász-
nak.

A Bolyai iskolában ugyancsak már-
cius 14-én reggel emlékeztek az
1848/49-es forradalom és szabadság-
harcra. Az ünnepi mûsorban az okta-
tási intézmény 7/a osztályának tanu-
lói és az iskola énekkara mûködött köz-
re. A diákok elõadásukban felidézték
a 159 évvel ezelõtti március 15-ei ese-
ményeket. Lakatos Marianna tanárnõ
beszédében 1848 üzenetei között a ha-
zaszeretet fontosságát, a bátorságot és
a tiszta célokért való összefogást hang-
súlyozta. – Ne féljünk megváltoztatni
azt, ami nem jó és védjük az igazsá-
got – emelte ki a pedagógus. – Így járt
el Kossuth Lajos is, aki a számûzetés-
ben is a nemzet felvirágoztatásáért, a
szomszédos népekkel való megbéké-
lésért dolgozott. 

DÉLELÕTTI ÜNNEPSÉG 
A KOSSUTH TÉREN 

Március 15-én délelõtt a Kossuth té-
ren a Szerencsi Polgári Együttmûködés
Egyesület tartott megemlékezést. Az al-
kalomra huszárruhába öltözött Ringer
István tárogató muzsikája a több mint
másfél évszázaddal ezelõtti idõszakot
idézte fel az összegyûlt ünneplõkben.
Korondi Klára Petõfi Sándor: Nemze-
ti dal címû versét adta elõ, a mûsor-
ban egy-egy szavalattal Szomráki Ró-

bert, Kontra László és Sélley Attila mû-
ködött közre. Koncz Ferenc (képünkön)
ünnepi beszédében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a magyar nép az elmúlt
évszázadokban dicsõ tetteivel beírta a
nevét Európa történelemkönyvébe.
Többször tett csodát a nemzet. Ilyen
csoda volt az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc is, amely ugyan el-
bukott, mégis sikeres volt, hiszen alig
húsz év elteltével a fejlõdés útjára lép-
hetett az ország. A szónok kiemelte,
hogy az akkori arisztokrácia tette a dol-
gát: életét áldozta, amikor a haza azt
kívánta, a bajban segített a rászoruló-
kon. Nem arra használta a hatalmát,
hogy gazdagságot szerezzen belõle, ha-
nem a vagyonát áldozta fel a nemzet
érdekében. 

Koncz Ferenc 1848 egyik legna-
gyobb tanulságaként az összefogás
fontosságát hangsúlyozta. Úgy vélte, ha
az ország mai vezetõi példát venné-
nek a dicsõ elõdökrõl, akkor hazánk
szekere kilódulhatna abból a gödörbõl,
ahová az elmúlt idõszak hibái miatt ju-
tott. 

Az ünnepi beszéd után a Szerencsi
Polgári Együttmûködés Egyesület kép-
viselõi helyezték el koszorújukat a 48-
as obeliszknél. 

DIÁKMÛSOR ÉS FÁKLYÁS
FELVONULÁS 

A városi ünnepség résztvevõi március
15-én délután a Rákóczi-vár színház-
termében gyülekeztek. A himnusz után
Rónavölgyi Endréné (képünkön) lépett
a mikrofonhoz. A város polgármestere
beszédében arra hívta fel a figyelmet,
hogy a 159 évvel ezelõtti események
résztvevõi származásukban, gondola-
taikban és indulataikban különböztek
egymástól, azonban valamennyien alá
tudták rendelni egyéni boldogulásukat
a haza érdekének. 1848/49-ben a ko-
rábbi politikai ellenfelek többsége haj-
landó volt egymásnak kezet nyújtani.
A célokért, a független és szabad Ma-
gyarország megteremtéséért egyesítet-
ték az erejüket. Azért olyan csodálatos
ma is a szabadságharc emléke – emel-
te ki a polgármester – mert akkor nem-
csak szavakkal, hanem tettekkel is si-
került megvalósítani a nemzet egysé-
gét. Nem az egyik, vagy másik magyaré
március 15-e, hanem mindannyiunk-

ké! Ebbe a nemzetbe befogadhatunk
másokat, mint ahogy az elõdeink 1848-
ban is tették – hangsúlyozta a polgár-

mester – de kizárni belõle senkit nem
lehet. Aki meg akar minket osztani –
tette hozzá – az 1848 szellemiségét ta-
gadja meg. – A szívünk felett összeérõ
szalag ma is õseink lelkesedését, a kö-
zös akaratot szimbolizálja – folytatta a
polgármester. – Azt az akaratot, hogy
annyi év zsákutca és tévút után napja-
inkban az Európai Unió tagjaként vég-
re van esély az ország sorsát egy jobb
pályára irányítani. Olyan útra, amely
társadalmi fejlõdéshez, biztonsághoz,
népünk boldogulásához vezet. 

A szónok után a Rákóczi iskola di-
ákjai elevenítették fel a korabeli ese-
ményeket a pesti forradalomtól egészen
a szabadságharc leveréséig. A fiatalok
versekkel és dalokkal nyomatékosítot-
ták a magyar történelem dicsõ idõ-
szakának jelentõségét. 

Az ünneplõk a Rákóczi-várból ütõ-
hangszeresek felvezetésével vonultak
a Kossuth térre. A fáklyás menet a Pos-
ta, Ondi és Kossuth utcákon keresztül
érkezett meg a 48-as obeliszkhez. Itt
diákok által tartott fáklyák fényénél az
önkormányzat, a politikai pártok, in-
tézmények, gazdasági társaságok és ci-
vil szervezetek képviselõi helyezték el
koszorúikat, miközben a Szerencsi
Férfikar Kossuth-nótákat énekelt. A
város lakói egy-egy szál virággal rót-
ták le kegyeletüket a hõsök emléke elõtt,
majd a szerencsi nemzeti ünnep a Pe-
tõfi-emléktáblánál megtartott koszo-
rúzással ért véget.
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A TÛZOLTÓPARANCSNOK 
BIZONYÍTOTT 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A mi területünkön nemcsak az idõjá-

rás-változásból adódó vízszivattyúzá-
sok, hanem a közremûködésünket igény-
lõ közlekedési balesetek száma is je-
lentõsen emelkedett. Ebben az évben, úgy
tûnik, más lesz a helyzet, mert az elmúlt
hetekben az emberi felelõtlenségnek
„köszönhetõen” naponta nyolc-tíz szá-
razfû-tûzhöz vonultak ki az egységeink.
Ez egyrészt tetemes költségeket emészt
fel fölöslegesen, és egy igazi baj esetén
elõfordulhat, hogy messzebbrõl kell a
helyszínre érkezniük a tûzoltóknak, ami
idõveszteséggel járhat.

– Ma már alig van idõsebb tûzoltó az
állományban.

– Az elmúlt idõszakban sok kollégám
vonult nyugállományba, amiben köz-

rejátszott a nyugdíjtörvény változásától
való félelem. Tavaly öt leszázalékolás
elõtt álló, tartósan beteg munkatársunk
volt. Ez, valamint a heti munkaidõ 52-
rõl 50 órára csökkentése komoly ne-
hézséget okozott a szolgálatszervezés-
ben. Gondot jelentett a szabadnapok,
szabadságok kiadása. Sok járandóságot
hoztunk át az idei esztendõre, amit már-
cius 31-ig ki kellene adnunk. Nagyon
várjuk már azt a három plusz fõt, akik
a testülethez országos szinten felvett öt-
száz újoncból kerülnek a parancsnok-
ságunkra. Õk jelenleg kiképzésen van-
nak és július 1-jétõl állnak munkába. A
tûzoltó hivatás napjainkban megbecsült
szakmának számít, nem véletlen, hogy
minden álláshelyre többszörös a túlje-
lentkezés. Árvay Attila

A FORRADALOMRA EMLÉKEZVE
SZERENCSEN

A helyi dolgozóknak és közvetlen
családtagjaiknak alakítottak ki inter-
netes szobát a Nestlé Hungária Kft. Sze-
rencsi Gyárában. Az új létesítményt
március hatodikán Jean-Christophe
Meis adta át rendeltetésének. A hat sze-
mélyi számítógéppel felszerelt léte-
sítmény avatásán a gyárigazgató kie-
melte: az új szolgáltatással elsõsorban
az ismeretszerzésre szeretnének le-
hetõséget biztosítani azoknak a mun-
kavállalóiknak és családtagjaiknak,
akiknek otthon nincs lehetõségük a vi-
lághálót használni. A korszerû be-
rendezések nyolc órától húsz óráig té-
rítés nélkül használhatók, a belépõk-
nek mindössze regisztráltatniuk kell
magukat a fõportán, amihez szemé-
lyi- vagy diákigazolványra van szük-

ség. A Nestlé intranet segítségével a
cégcsoport üzemeivel is megismer-
kedhetnek a dolgozók, akik kizárólag
munkaidõn kívül léphetnek be az új
internetes szobába.

INTERNETES SZOBA 
A NESTLÉ-GYÁRBAN 

A dolgozók és családtagjaik ve-
hetik igénybe az üzem új szol-
gáltatását.

Március 8-án a nemzetközi nõnap
alkalmából több ünnepséget is tartot-
tak Szerencsen. 

A Gyémántkapu Idõsek Otthoná-
ban Pazonyi Zoltán üdvözölte az ott élõ
és dolgozó hölgyeket. Az intézmény-
vezetõ Kéri János Nõnapi köszöntõjét
mondta el az ünnepelteknek, majd dél-
elõtt a Gyárkerti Óvoda gyermekei ér-
keztek vendégségbe az otthon lakóihoz,
akik meghatódva figyelték az aprósá-
gok vidám mûsorát.

Az ondi városrész önkormányzati
képviselõje nagy csokor virággal ér-
kezett a helyi idõsek klubjába a nõ-
napon. Danyi László köszöntõjében a
hölgyek odaadó tenni akarását, áldo-
zatkészségét hangsúlyozta, majd egy-
egy szál szegfût adott át az ünnepel-
teknek. A helyi óvodások mûsorral ké-
szültek az eseményre, ezt követõen pe-
dig Galgóczi Ferencné emlékezett
meg a nemzetközi nõnap jelentõsé-
gérõl. A program végén Búza László-

né saját szerzeményû prózáját adta elõ
a vendégeknek. A városi nõnapot dél-
után rendezték meg a Rákóczi-vár szín-
háztermében. A helyiséget zsúfolásig
megtöltõ lányokat és asszonyokat Sza-
bó György köszöntötte. A térség or-
szággyûlési képviselõje beszédében fel-
idézte a nemzetközi nõnap eredetét.
Mint elhangzott, éppen százötven
esztendeje annak, hogy 1857. március
8-án a New York-i varrónõk harcot in-
dítottak a jogaikért. Másfél évszázad
küzdelmének köszönhetõen napja-
inkban a világ számos országában ki-
nyilvánították a nemek egyenjogúsá-
gát, azonban sok még a tennivaló, hogy
az elv valóban érvényre is jusson –
emelte ki Szabó György. Az ország-
gyûlési képviselõ a város polgármes-
terének átadott virágcsokorral jelké-
pesen köszöntötte a település lányait
és asszonyait. A mûsorban a helyi ok-
tatási intézmények diákjai mutatták be
mûsorukat. A Scholtz Jenõ Zeneisko-
la növendékei hangszeres tudásukat

csillogtatták meg a közönség elõtt. A
városban tanuló diákok mûsorát foly-
tatva felléptek a Rákóczi és a Bolyai
iskola fiataljai, majd az estet a Bocs-
kai gimnázium parádés elõadása zár-
ta. A nemzetközi nõnap tiszteletére ren-
dezett városi ünnepség végén a höl-
gyek egy-egy ajándéktárgyat vettek át.

Nõnapi ünnepséget és születésnapi
köszöntést tartottak március 9-én a Vá-
rosi Nyugdíjas Klubban. A Rákóczi-vár-
ban a Radnóti-díjas Mihályi Jánosné sza-
valatával és énekével kezdõdött az ün-
nepi program. Kõfalvi Antal köszöntõ-
jében arra hívta fel a figyelmet, hogy a
nõk és a férfiak egyenrangú társak az
életben. A klubelnök szerint a gyen-
gébbik nem képviselõi valójában inkább
gyengédebbek, azonban sokszor erõ-
sebbnek bizonyulnak a párjuknál. A
klub férfitagjai egy-egy szál virággal lep-
ték meg az asszonyokat. Két születés-
napos ünnepelt is ajándékot vett át a
délutánon. Turbucz Bertalannét het-
venötödik, míg Tóth Józsefnét nyolc-
vanötödik születésnapja alkalmából
köszöntötték társai. Az ünnepségen
ajándékkal lepték meg a klubtagok Ju-
hász Gábort, aki már több festményét
adományozta az idõs emberek közös-
ségének.  

(Március 9-én este a Szerencsi Pol-
gári Együttmûködés Egyesület tartott nõ-
napi ünnepséget a Rákóczi-várban. A
rendezvényrõl – amelyrõl csak annak
megtartása után jutott el hozzánk az in-
formáció – a szervezõk nem értesítet-
ték szerkesztõségünket, ezért az ese-
ményen nem vehettünk részt, így arról
tudósítást sem készíthettünk lapunkban.
– A szerk. megj.) 

A NÕKET KÖSZÖNTÖTTÉK VÁROSSZERTE

MAGYARORSZÁGON TÖBB
EZER GYERMEK ÉTRENDJÉBÕL
HIÁNYOZNAK A LEGALAPVE-
TÕBB ÉLELMISZEREK. ADÓJA
1%-ÁVAL SEGÍTSEN KIEGÉSZÍ-
TENI!

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

Gyermekétkeztetési 
Alapítvány

adószám: 18049842-2-43
www.gyea.hu

A jeles napon zsúfolásig megtelt a Rákóczi-vár színházterme.
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KATÓ NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI? 

Az asztalon pogácsa, sütemény,
üdítõ és kávé fogadott. Egeli tanár-
nõ leült velem szemben és elõvette
jegyzeteit. Igen, készült. Csakúgy,
mint azokban az években, amikor
magyar–történelem szakos tanár-
ként lépett a kicsiny gyermekkora óta
áhított katedrára. 

A kis Gallik Katalin 1926. február
3-án született Tarcalon. Édesapja
Gallik Gyula volt, aki egész életében
arra törekedett, hogy Tarcal lakos-
ságának kultúrát közvetítsen. Híres
fogadója volt a településen, ahol na-
ponta meleg étellel, kiadó szobák-
kal várta a vendégeket. Az 1920-as
években mozit építettek, színház-
termük volt és Katalin már kislány-
ként megélte a vándorszínészek ér-
kezését Tarcalon. Visszaemléke-
zésében ma is szeme elõtt lebegnek
a nagyszerû drámák, vígjátékok,
operettek fényei. Ugyan édesapjának
volt vendéglõs szakvizsgája, de iga-
zából az anyuka vitte az üzletet.
Sokan felkeresték akkoriban a tarcali
Gallik-féle helyet, hiszen messzire
híre ment a finom ebédeknek.  

GYERE KISLÁNYOM,
TE FOGSZ GYAKOROLTATNI!
– Amikor 6 éves lettem, már

1932-t írtunk – kezdte az emlékek
felidézését a napjainkban már 81
esztendõs Egeli Józsefné. – A XX. szá-
zad legnehezebb éveiben, a nagy
gazdasági világválság idején voltam
elsõ osztályos diák. Talán sokaknak
tanulságul szolgálnak az akkori is-
kolai viszonyok. Nem volt elegáns
ruhánk, nem kaptunk új iskolasze-
reket. Egyetlen agyonhasznált ábé-
céskönyvünk volt és egy palatábla,
rajta egy spárgával felkötött szivacs-
csal. Így érkeztünk az iskolába. A ki-
csit tehetõsebb szülõk már hátitás-
kát is vettek gyermeküknek, ami
egyébként papundeklibõl, azaz kar-
tonpapírból volt. Vittük a tintatartót
és egy hegyes tollat, ami sok bosz-
szúságot okozott nekem. Isten áldja
meg azt az embert, aki feltalálta a
golyóstollat, mert én sokat sírtam dol-
gozatírások közben. Az akkori író-
eszközzel óhatatlan volt, hogy ne le-
gyen pacás a papír, ám ebben az eset-
ben már áthúzták és leértékelték a
munkánkat. E néhány tanszer mel-
lett a hónunk alatt vittük az öl fát az
iskolába, ahol mi, hatéves gyerekek
fûtöttünk. Így ment ez fél évig.
Addigra megtanultuk az összes betût,
az írást és olvasást. Aztán egyik
napról a másikra meghalt a tanító
néni. A mi református egyházi isko-
lánkban nem maradt más oktató, mint
a néhai nevelõnk férje, az igazgató.
Õ az 5. és 6. osztályt tanította, majd
bejött hozzánk és bejelentette: az
egyház erre a félévre nem nevez ki
új tanítót. – Minden reggel idejövök,
felírom a táblára az olvasás-, írás- és
számtanfeladatot, amit gyakorolni
kell – mondta. Ekkor végignézett az

osztályon, és nem tudom miért, de
engem szúrt ki magának. – Gyere kis-
lányom, te fogsz gyakoroltatni, utána
beszedjük a füzeteket és én leosztá-
lyozom. 

Érdekes módon nem lepõdtem
meg. Természetesnek vettem, hogy
engem szólított ki. Olvastattam a gye-
rekekkel. Soha nem volt a fegye-
lemmel baj, csendben tanultunk.
Délben lejött az igazgató és össze-
szedte a füzeteket. Nem kérdezett
semmit és természetesnek tartotta,
hogy mindenki elvégezte a felada-
tát. Délután még visszamentünk egy-
házi éneket, hittant tanulni, azután
megkezdõdött a takarítás, hiszen
tudtuk, hogy nekünk is kell dolgoz-
ni. Tessék csak összehasonlítani a mai
helyzettel! Mégis mindenki elége-
detlen… 

– Szóval hatévesen már el kellett
játszani a tanító szerepét. Ez volt az
elsõ indíttatás?

– Biztosan. Hallatlan lelki nyuga-
lommal tettem a dolgomat. Tényleg
ez lehetett az elsõ indíttatás, noha
akkor még nem volt bennem fele-
lõsségtudat. Amikor befejeztem az ál-
talános iskolát, tízéves koromtól
Tokajba jártam a polgáriba. Ez már
nem volt kötelezõ és a középfokú ok-
tatásnak elég drága volt a tandíja is.
Havonta négy pengõt kellett fizetni
abban az idõben, amikor a napszám
80 fillér volt. Ki lehet számolni, mi-
lyen terhet jelentett mindez a szü-
lõknek. Vonattal jártam Tokajba,
ami szintén nem volt olcsó. A csa-
ládomban természetes volt, hogy
továbbtanulok, de az akkori polgá-
ri réteg általában meg is elégedett
azzal, hogy ezt az iskolát a gyerek
elvégezze. Külön volt a leány- és fiú-
intézmény. 

1933-ban a nácik hatalomra ke-
rültek, majd három éven belül be-
kebelezték Ausztriát és így közvet-
lenül Németországgal lett határos
Magyarország. Hitler ekkor ígéretet
tett Horthy Miklós akkori magyar kor-
mányzónak, hogy ha szövetségre lé-
pünk, akkor visszajuttatnak nekünk
a Trianonban elveszített területekbõl.
Polgárista kislányként éltem meg,
amikor 1938-ban az elsõ bécsi dön-
tésnél visszakaptuk a Felvidék ma-
gyarlakta területeinek egy részét.
Hallatlan nagy ünnepség volt.
Lobogtak a magyar zászlók, sírtunk
az örömtõl, a rádiót kitették az ud-
varra, énekeltük a himnuszt és kia-
báltuk: nem, nem soha! Akkor vol-
tam 13 éves. 

Erõsen háborús helyzet volt.
Ezekben az idõkben fejeztem be a
polgári tanulmányaimat. 1939. szep-

tember 1-jén Németország lerohan-
ta Lengyelországot és ezzel kitört a
második világháború. Könyörögtem
a szüleimnek, hogy tanító szeretnék
lenni. A nyíregyházi református ta-
nítóképzõ ötven kilométerre volt
Tarcaltól. Oda nem kellett felvéte-
lizni, de nagyon drága volt a tandíj.
Míg a polgáriban négy pengõt fizet-
tünk, itt már havonta 12 pengõbe ke-
rült az iskola. Az árak 25 évig nem
változtak akkoriban, nem volt inflá-
ció. Három fillér volt egy tojás,
ugyanennyibe került egy zsemle,
naponta 28 fillérért vettem egy tea-
vajat öt zsemlével, azt ebédeltem és
sose untam meg. Nem volt meleg
étel, senki nem aggódott, hogy sze-
gény gyerekeknek ki adott tízórait,
éheznek, vagy sem. 

Késõbb Anglia bombázni kezdte
Magyarországot is. Elsõ évfolyamos
koromban még béke, nyugalom volt
az iskolában, aztán már egyre gyak-
rabban akadozott az oktatás. A má-
sodik évben helyenként a vonat is
megállt a nyílt vasúti pályán és nem
volt bunker, ahová menekülhettünk
volna. Hamarosan a szerencsi állo-
mást is bombázás érte. Töprengtek
a szüleim, hogy ilyen körülmények
között is engedjenek-e iskolába járni.
Kis idõ múlva több idõt töltöttünk a
pincében, mint az oktatóteremben.
Miután a tokaji vasúti hidat is le-
rombolták, apukám azt mondta: ezt
a sok izgalmat nem bírjuk. Nem lehet
tanulni abban a tudatban, hogy bár-
melyik pillanatban agyonverhet egy
bomba!

Ezzel félbeszakadtak a tanulmá-
nyaim, majd hosszú, göröngyös út
vezetett odáig, hogy diploma kerül-
jön a kezembe. A 34. életévemet is
betöltöttem, amikor elõször felálltam
a katedrára. 

MINTHA MÁR
HÚSZ ÉVE TANÍTANA…

Az ifjú Gallik Katalin visszatért szü-
lõfalujába és családjának segített a
munkában. Háború volt. Sok kato-
na, nagy volt a jövés-menés ebben
az idõben Tarcalon. Minden segítõ
kézre szükség volt. Így Katóka ott-
hon ragadt. Teltek az évek, a fiatal
lány azonban naponta vette elõ a ta-
nítóképzõs könyveket, hiszen arra
gondolt: hátha egyszer megengedik,
hogy magánvizsgát tehessen.
Huszonkét éves korában ismerkedett
meg a szerencsi Egeli Józseffel, aki-
vel 1949. augusztus 7-én házassá-
got kötöttek. Így vezetett az út végül
Hegyalja kapujába. – Egy esztendõ
múlva megszületett Gyurka fiam,

majd 1954-ben Zsolti – folytatja
visszaemlékezését Kató néni. – Õket
nevelgettem, olvasgattam, meséltem
nekik. Egyszer, amint a városban sé-
táltam gyermekeimmel, láttam, hogy
nagy plakáton van hirdetve: a sze-
rencsi gimnáziumba jelentkezzenek
mindazok, akik a háború miatt nem
tudták befejezni tanulmányaikat!
Annyira megörültem, hogy még az
uramnak sem szóltam, és úgy gye-
rekkocsistól, mindenestõl rohantam
az intézménybe. Az akkori igazga-
tónõnek elmeséltem a diákéveket, a
keserves háborús idõszakot.
Mondtam, hogy másfél évrõl van ta-
nítóképzõs bizonyítványom, és ugyan
tovább is képeztem magam, de a pol-
gári iskolai végzettségemmel a gim-
názium elsõ osztályába szeretnék be-
iratkozni, hiszen nekem nem papír-
ra, hanem tudásra van szükségem,
mivel tanító akarok lenni!

Szorgalmasan tanultam és nevel-
tem a gyermekeimet. A Gyári kert-
ben laktunk, mert az uram 26 éve-
sen a szerencsi cukorgyár kinevezett
fõkönyvelõje volt, majd késõbb az
állami gazdaságban dolgozott ugyan-
ebben a munkakörben. Nagy tudá-
sú, becsületes ember volt, számtalan
kitüntetést kapott. Amíg én heti két-
szer iskolában voltam, addig õ vi-
gyázott fiainkra, akik már szintén ta-
nultak.

A gimnáziumban végig jeles osz-
tályzatot kaptam. Egyszer aztán ki-
jött egy rendelet: aki a levelezõ gim-
náziumot jeles, vagy kitûnõ ered-
ménnyel végzi, annak megengedik,
hogy egyszerre két év anyagából te-
gyen vizsgát. Én megragadtam a le-
hetõséget, és míg a többiek harma-
dikba iratkoztak, én a negyedikbe.
Nem volt könnyû, hiszen a nap 24
órájából 18-at tanultam. 

Az érettségi elõtt már láttam,
hogy az irodalom áll hozzám kö-
zelebb, így felvételiztem az egri ta-
nárképzõ magyar–történelem sza-
kára. Ekkor 1962-t írtunk. Szóbeli,
írásbeli és gyakorlati vizsgát kellett
tenni. A gönci leánynevelõ intézet-
be vittek minket kéthetes tanfo-
lyamra, ahol pedagógiai metodikát,
módszertant oktattak. A végén a pe-
dagógiai intézet munkatársai elõtt
minden jelentkezõnek egy tanórát
kellett tartani. Én Arany János: Toldi
címû elbeszélõ költeményének a 6.
énekét kaptam. A vizsga elõtti éj-
szaka nem aludtam. Másnap 15 ál-
lami gondozott kislány ült a pa-
dokban. Úgy éreztem, remeg a han-
gom, de tanítottam. Kicsengettek,
majd a húsz szakfelügyelõ a legna-
gyobb meglepetésemre sorba állt
elõttem és gratulált. Az elsõ odajött
hozzám, kezet csókolt és azt mond-
ta: hölgyem, mintha 20 éve taníta-
na. Én meglepõdtem, de amit mon-
dott, az megnyugtatott. 

Tehát sikeres érettségit tettem Sze-
rencsen, majd nemsokára megkap-
tam az egri tanárképzõtõl az értesí-
tést: felvettek! Júliusban ezzel a pa-
pírral a kezemben indultam Csopák
Ferenc járási oktatási osztályveze-
tõhöz és kértem: támogasson abban,
hogy itt helyben magyar–történelmet
taníthassak. Meglepetésemre azt
mondta: Katóka! Szerencs járási
székhely, ide nem lehet képesítés
nélkül felvenni senkit! Tudomásul
vettem, de kértem, hogy ajánljon más
helyet, ahová felvesznek. Csopák
Ferenc Taktaszadára irányított, ahová
1962. augusztus végén behívtak,
hogy a magyarból vagy történelem-
bõl bukott gyerekeket vizsgáztassam.
Éppen a számonkérés közepén tar-
tottam, amikor belépett az igazga-
tó, aki azt mondta: Miskolc és

Szerencs idetelefonált, hogy a leg-
közelebbi vonattal azonnal menjek
haza a Réti-féle iskolába. Vissza-
jöttem Szerencsre, és kérdeztem
Réti András igazgató urat, hogy
mirõl van szó? A válaszból kiderült:
az oktatási felügyelõk, akik Göncön
végighallgatták az órámat, azt mond-
ták, hogy õk felelõsséget vállalnak
értem, és Egelinét azonnal fogadják
a járási székhely iskolájában. Ekkor
34 éves voltam. 1962. szeptembe-
rében elõször léptem fel a tanári ka-
tedrára. 

GONDOLATOK
A PEDAGÓGUS FELADATÁRÓL

Az iskola az életre készít fel – vall-
ja Egeli Józsefné. – Mi, magyartaná-
rok esztétikai neveléssel készítjük elõ
tanítványainkat, a mûvek mindig az
emberrõl mondanak valami fontosat
– fogalmaz a nyugdíjas pedagógus.

– Szerintem a szép, humánus ér-
zések nem velünk született dolgok,
inkább a környezettõl, a hatásoktól
függenek. Az esztétikai nevelés tehát
társadalmi ügy, amiben igen fontos
szerepe van az iskolának, a tanárnak.
Úgy kell az irodalmi mûvekkel fog-
lalkoznunk, hogy a tanulók meglás-
sák a szép mellett a rútat, a csalár-
dot, az álnokot is. A tragikus mellett
a komikust. Ez ad lehetõséget az élet-
ben való eligazodáshoz. A diákban
kell kialakulnia a saját értékrendnek
ahhoz, hogy a felnõtt világban me-
gállja a helyét, elutasítsa a rosszat és
az embertelent.

Ilyenkor mindig a XIX. század
nagy reformkori költõi jutnak eszem-
be. Úgy a Szózat, mint a Himnusz
költõje. Vörösmarty Mihályt idézve:
„Legnagyobb cél pedig itt e földi lét-
ben,/ embernek lenni mindig, min-
den körülményben.” „Mi az, mi em-
bert boldoggá tehet,/ kincs, a sok
pénz, hír, a nagy karrier, vagy a gyö-
nyör,/ legyen bár özön, a telhetetlen
elmerülhet benne, /és nem tudja,
hogy van szívöröm.” 

A NYUGODT,
KIEGYENSÚLYOZOTT IDÕSKOR

– Hogy tetszik tölteni a nyugdíjas
éveket?

– Lélekben megnyugodva élem
napjaimat. Február 3-án betöltöttem
a 81. évet. Szabadidõmben délutá-
nonként a konyhában sütök, fõzök.
Figyelem a híradásokat, megnézem
a televíziót, óránként hallgatom a
rádió híreit, hogy mi is a helyzet az
országban és a nagyvilágban. Itt van
kitéve az öt unokám fényképe és a
fiaimé. Idõsebbik gyermekemet, Egeli
Györgyöt mindenki ismeri: hõener-
gia- és atomenergia-fakultáson vég-
zett a Budapesti Mûszaki Egyetemen
kitûnõ eredménnyel. A másik fiam
Egeli Zsolt, aki elõször repülõs, mû-
szaki katonai pályára készült, aztán
végül jogász lett. Büszke vagyok
rájuk!

A családdal hetente tartom a kap-
csolatot, hétköznap nem zavarom
õket a munkájukban. Öt unokám van,
mindegyiket kipelenkáztam, tanít-
gattam, minden szünidõben nálam
nyaralnak kicsi koruktól kezdve. A
legidõsebb fiú negyedéves jogász-
hallgató, Zsófika harmadéves és or-
vosnak készül, a következõ érettsé-
gi elõtt áll egy budapesti képzõmû-
vészeti szakközépiskolában. A ne-
gyedik unokám, Dalma elsõ osztá-
lyos gimnazista, a kis Zsoltika pedig
még csak hetedikes. Nekik sokszor
még telefonon is segítek megoldani
a házi feladatokat.

Muhi Zoltán

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

A magyar népi kultúra
csodálatos világába nyer-
tek betekintést az érdek-
lõdõk március 9-én dél-
után a bekecsi általános is-
kolában. Az oktatási in-
tézmény és a község ön-
kormányzatának meghí-
vására Berecz András me-
semondó, népdalénekes
tartott elõadást. 

A program az ifjúság
által elõadott prózával,
majd a helyi fiatalokból álló citera-
zenekar mûsorával kezdõdött. A
vendéget Falussy Józsefné, a házi-
gazda iskola pedagógusa köszöntötte,
felvázolva Berecz András életútjának
néhány fontos állomását. A korunk
Kodály Zoltánjaként is nevezett nép-
rajzkutató a Kárpát-medencében

gyûjti a magyar nép még
fellelhetõ dalait, meséit és
tréfáit, amelyeket sajátos di-
alektusban tolmácsol a kö-
zönségének. – Hármat kell
annak megfontolni, aki me-
semondó akar lenni –
emelte ki mindjárt elõadá-
sának az elején Berecz
András. – Magasra állni,
hogy lássák, a torkát ki-
nyitni, hogy hallják és rö-
vidnek lenni, hogy szeres-
sék. 

A Bekecsrõl és a környezõ tele-
pülésekrõl érkezett közönség egy per-
cig sem bánta, hogy hosszúra nyúlt
Berecz András mondókája, hiszen
szívesen hallgatták az ízes magyar-
sággal elõadott, szellemes fordula-
tokkal fûszerezett meséket, valamint
a csengõ hangon elõadott dalokat.

„Az iskola az életre készít fel.”

A NAGY MESÉLÕ KINCSEI

Az elõadó ízes be-
széde magával ra-
gadta a hallgató-
ságot.
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– Március 15-én a magyar törté-
nelem legnagyobb eseményére em-
lékezünk. 1848 hõsei egy modern,
független, szabad hazáért harcoltak.
1848 a tisztelet, egymás elfogadá-
sának jelképe. Nemzetünk nagyjai,
Kossuth és Széchenyi sok mindenben
különböztek egymástól, de a haza és
a haladás érdekében összefogtak a
közös ügyért. – Ezekkel a szavakkal
invitált Rónavölgyi Endréné polgár-
mester a szerencsi városi ünnepség-
re.

A történelmi példa ma is kötelez
… azaz inkább csak köteleznie kel-
lene. Ma sajnos már nem azt jelenti
ez az ünnep sem, mint pár évvel ez-
elõtt. Ha bekapcsoljuk a tévét, most
nem az emlékezés a fontos, hanem
a botrány. Miért kell az ünnepnek
csak alibinek lennie a kormányelle-
nes tüntetésekre? Budapesten már
nem is érdekli az embereket a múlt
dicsõsége? Míg fõvárosunk az álla-
mi megemlékezést zavargások szín-
terévé alacsonyítja, addig vidéken
még él a nemzeti összetartás. 

Ez a kisváros minden évben meg-
tartja a maga ünnepét a nemzet jeles
napjain. Most sem volt ez másképp.
A Rákóczi-vár színháztermében kez-
dõdött a megemlékezés az iskolások
színvonalas mûsorával. A színpad fe-
lett egyetlen mondat, nagy betûkkel,
a nemzeti trikolorral: „S benned da-
lolja örök dallamát … hogy ez a föld
hazád”. A táncos, irodalmi program
elnyerte a közönség tetszését, melyet
a helyi Rákóczi iskola növendékei
nagy lelkesedéssel és felkészültség-
gel mutattak be. Elõadásuk zárásaként
egy-egy szál gerberát adtak a nézõ-
téren ülõknek. A nagy érdeklõdést azt
is mutatja, hogy a színházterem mel-
letti kis elõcsarnokban kivetítõn kö-
vethették figyelemmel a programot,
akiknek már nem jutott hely. Ezt kö-
vetõen fáklyás felvonulás keretében
ütõhangszeresek felvezetésével
Szerencs fõutcáján végigsétált a város
apraja-nagyja.

A fáklya lángja és a mindenki által
viselt kokárda is megteremtette az egy-
séget. A felvonulás céljához érve a
’48-as emlékmûnél a Kossuth téren
és a Petõfi-emléktáblánál helyezte el
az emlékezés virágait kicsi és nagy
egyaránt. A Kossuth téren a Szerencsi
Férfikar éneke kísérte a koszorúzást.
A pártok és egyesületek békében,
együtt helyezték el a tisztelet koszo-
rúit. 

„Haza csak egy van, azt szeretni,
tisztelni és építeni szent kötelessé-
günk! Erre emlékeztetnek bennünket
a ’48-as márciusi ifjak is, akik a nem-

zet szabadságharcának, a hazasze-
retetnek örök értékû példái. A ma élõ
nemzedék kötelessége óvni, gyara-
pítani és építve védeni a nemzeti kö-
zösséget.” (Szerencsi Hírek 2007.
március 9., Lakárdy Albert)

A megemlékezés végére beestele-
dett. Szerencs fáklyaláng által bevi-
lágított fõutcáján kezdett oszlani a
tömeg. Mindenki büszkeséggel telt
szívvel indult haza… Mi itt és most
„megcselekedtük, amit megkövetelt
a haza”. Emlékeztünk… együtt, bé-
kében.

Orosz Renáta

„S BENNED DALOLJA ÖRÖK DALLAMÁT, …
HOGY EZ A FÖLD HAZÁD”

A Gyárkerti Óvoda Katica csoport-
jában az intézmény helyi nevelési prog-
ramja szerint, vegyes korosztályban
történik a gyermekek személyiségfor-
málása. Az óvodáskorban a legfontosabb
tevékenység a játék, amiben természe-
tesen és szabadon szerezhetnek ta-
pasztalatokat, tárhatnak fel összefüg-
géseket az emberi és természeti kör-
nyezetrõl a csöppségek, miközben sze-
mélyiségük egyre gazdagabb lesz. 

A Katica csoport összetétele, a gyer-
mekek egyéni tulajdonságai, a szülõk
elvárásai, a pedagógusok céljai jól meg-
férnek egymással a mindennapi neve-
lõmunkában. Az év során a folyamatos
beszoktatás lehetõséget teremt a csalá-
doknak arra, hogy a gyermeküket meg-
ismertessék az itteni hétköznapokkal, és
vonzóvá tegyék számukra az óvodában
töltött idõt. A nyitottság, a kapcsolatte-
remtés, a szülõk õszinte tájékoztatása,
a kicsiknek biztosított nyugodt, bizton-
ságos, szeretetteljes óvodai élet, a sok-
színû tevékenységek, a játékba ágyazott,
játékosan megvalósított nevelés záloga
a boldog együttlétnek, a hagyományos
közösségi értékek megteremtésének. A
nagyobbak õszinte szeretettel fogadják
az újonnan érkezõket, örömmel „anyás-
kodnak”, a kisfiúk „apáskodnak” a kis
védenceik felett, a hasonló korú gyer-
mekek pedig a játszópajtást üdvözlik az
„új katicákban”.

A Katica csoportban a zenei nevelés
központi helyet foglal el. Az óvodai fog-
lalkozásokon a dalosjátékok, a gyer-
mekek képességeit fejlesztõ, készségeit
formáló tevékenységek mindig talál-
koznak a természetes érdeklõdésükkel.
Minden, ami hang és ritmus, azt kipró-
bálhatjuk, azzal szabadon eljátszha-
tunk, miközben sokat énekelünk, mon-
dókázunk. A magyar népzene, népdal-
ok, népi dalos játékok, mondókák, rin-
gatók, kiszámolók gazdag kincsesbányát
jelentenek a zenei anyagok összeállítá-
sában. A sok mozgással összekapcsolódó
önkifejezés során örömmel teljesíthetõ
szabályokkal találkoznak a gyermekek,
amelyek indirekt módon erõsítik a ké-
sõbbiekben jól hasznosítható szabály-
tudatot, feladattartást. A zeneóvodai
elemek áthatják az ének-zene foglalko-

zásokat, a csöppségek élettani és egyé-
ni sajátosságaihoz igazodva a zenei írás-
olvasás alapozásával is próbálkozunk
eredményesen. A szülõi elvárások ta-
lálkoznak a korai zenepedagógiai gya-
korlattal, hiszen öt kis zenészünk hege-
dülni, négy pedig furulyázni tanul a
Scholz Jenõ Zeneiskola tanárai segítsé-
gével. A többieknek pedig sokféle rit-
mushangszer áll rendelkezésre, ha zenei
„önkifejezésre” vágynak.

Bár kiemelten kezeljük a zenét, de
marad idõnk a mozgásra, környezeti ne-
velésre, matematikai tapasztalatok szerzé-
sére, a vizuális mûvészkedésre, festésre, gyur-
mázásra, rajzolásra és elmaradhatatlan a
csoport életébõl a mindennapi mese és vers.
(Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az
örök „favorit” a Hétszünyû Kapanyány-
imonyók figurája, akirõl a mesét akár napi
ismétlésben kérik a gyerekek.)

Ismét járunk úszni és vannak, akik öröm-
mel vesznek részt az óvodában szerve-
zett angol nyelvi játékos foglalkozásokon.
A vegyes életkorú csoportban figyelmet
fordítunk azokra a gyermekekre, akik õsz-
szel iskolába mennek. Egyéni fejlesztésük
az óvoda–iskola átmenet nehézségeinek
kiküszöbölését teszi lehetõvé, amibõl a ta-
nulmányaik során profitálhatnak.

Mindez belefér a mindennapjainkba,
hiszen mindenre annyi idõt tudunk
szánni, amennyi csak szükséges: a ki-
csiknek a szeretõ dédelgetést, a közép-
sõs korúaknak a felszabadult játékot, az
önkéntességet a tevékenységek szabad
választásában, a nagyobbaknak a fel-
adatok teljesítésében szerzett sikerél-
ményeket. Olyan mindez, mint egy
nagycsaládban az eltérõ életkorú gyer-
mekek szeretetteljes együttnevelése.

Óriási elõny a pedagógiai munkánk-
ban, hogy lehetõségünk van a fiatalok
egyéni fejlõdési üteméhez, érdeklõdé-
séhez igazítani a „kínálatot”.
Remélhetõen a felszabadult, vidám óvo-
dai napok adják az egyik kulcsot a bol-
dog gyermekkor megteremtéséhez, amire
a Gyárkerti Óvoda Katica csoportjában
minden „katicának” igyekszünk a felté-
teleket biztosítani.

Mindez alapján remélhetõen: „….el-
indulhat hétpettyes katicabogárka, meg-
nézni, mi újság kerek e világba…..”

Nagy Lajosné Gréti óvónéni

A KATICA CSOPORTOSOK
MINDENNAPJAI

A Grimm Kiadó által meghirdetett
Cenzúrázatlan elnevezésû nyelvi
pályázaton a Bocskai gimnázium hu-
szonnyolc angolul tanuló diákja ti-
zenöt pályamunkával képviselte az
iskolát.

A csapat országos harmadik he-
lyezést ért el, s ezáltal az intézmény
75 ezer forint értékû ajándékcso-
maggal gazdagodott, amely köny-
veket és szótárakat tartalmazott. A
kiadó minden pályázót jutalomban
részesített. 

A versenykiírás szerint a külön-
bözõ témakörök egyikét kiválasztva,

a lehetõ legtöbb angol kifejezést kel-
lett összegyûjteni. A sport, divat és
más érdekes témában bõvítettük
szókincsünket, amit tanulmánya-
inkban is hasznosíthatunk. Az angol
szavakhoz magyar megfelelõjüket is
csatolni kellett. A pályázatra az is-
kola 11. évfolyamának A, B és köz-
gazdasági osztályainak néhány di-
ákja küldte be munkáját. Felkészítõ
tanáruk Répási Erika volt. A kiadó
képviselõje 50 ezer forint értékû
könyvjutalmat adott át a tízfõs tár-
saságnak, akik mellett a szerencsi kö-
zépiskola további 150 ezer forintos
ajándékcsomaggal lett gazdagabb.

Szalánczi Anita és Kiss Brigitta,
a Bocskai gimnázium

11/B osztályos tanulói

CENZÚRÁZATLANUL

A szerencsi gimnazisták értékes könyvjutalmat vehettek át.

A randevú helyszínét a Budapesti
Szépmûvészeti Múzeum biztosította
számunkra és még nagyon sok ér-
deklõdõ, a sokoldalú személyiség
fontosságát szem elõtt tartó ember-
társunknak. A festõ nagyságát tükrö-
zi az is, hogy a látogatás idõpontját
sem mi választhattuk meg.

A Vincent van Gogh életmûvét be-
mutató kiállítás megtekintése Ma-
tuscsák Sándorné rajzszakos taná-
runk szervezésével valósulhatott meg,
melyben partner volt iskolánk igaz-
gatója, Maczkoné Matlák Julianna is.
Kollégánk a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás rajz munkaközös-
ségének vezetõjeként természetesen a
körzet szakos tanárainak is lehetõsé-
get biztosított a programon való rész-
vételre. 

A mûvésszel való azonosulást nagy-
ban segítette az is, hogy az oda ve-
zetõ úton megnézhettük a Van Gogh
munkásságát bemutató dokumen-
tumfilmet. A helyszínen már csak az
merülhetett fel bennünk: „látomás
vagy valóság”? A tárlat öt egységbõl
áll. A kiállítást Van Gogh „képzelet-
beli múzeuma” vezeti be; a mûvész
által ismert és számára irányt adó régi
és kortárs mesterek mûveivel, Remb-
randttól Delacroix-n át Daubignyig. A

második részben azo-
kat a rajziskoláknak
készült mintalapokat
láthattuk, amelyeket a
mûvész is tanulmá-
nyozott. A tárlat fõ
egysége a harmadik,
mely a 37 évesen el-
hunyt festõzseni mind-
össze 10 év alatt ki-
bontakozó életmûvét
mutatja be. Láthattuk
itt a kezdeteket, majd
a már saját stílust ér-
zékeltetõ hollandiai
szakasz alkotásait, míg
a Pergamon csarnok-
ban a Franciaországban készült, az
életmû csúcsát jelentõ Van Gogh-mû-
veket. Itt teljesedett ki a mûvész fes-
tõi eszköztára: a jellegzetes ecsetke-
zelés és a színekre épülõ dekorativi-
tás. A kiállítás negyedik részében be-
mutatott japán fametszetek nemcsak
Van Gogh, hanem a francia festészet
egy egész nemzedékének mûvésze-
tében játszottak meghatározó szere-
pet. Az utolsó, ötödik záró részben
olyan magyar mûvészek alkotásait
tekinthettük meg, akik Van Gogh kor-
társai voltak (Munkácsy, Páll) vagy
akikre hathatott mûvészete, (Csontváry,
Derkovits, Czimra). Van Gogh mûveit

nyitott oltárokra emlékeztetõ paravá-
nokon tekinthettük meg, amely meg-
teremtette a „megtekintés” pillanatá-
nak intimitását. 

Köszönjük Vincent van Gogh-nak,
hogy általa megint tanulhattunk.
Hogy mit? Érzékenységet, figyelmet,
fogékonyságot a tõlünk elesettebbek
problémái iránt, és hogy közelrõl ta-
pasztalhattuk a létet körülvevõ kao-
tikus valóságot.

Bolyai iskola tantestülete

BOLYAIS TANÁROK „TALÁLKOZÓJA” VAN GOGHGAL

A Szépmûvészeti Múzeumban hatalmas sikert
aratott a tárlat.

Nem akartak hinni a szemüknek
a Fecskésen élõ Palcsó István és fe-
lesége, amikor az elmúlt év végén
megkapták a József Attila utcában
lévõ, már kilenc esztendeje hasz-
nálaton kívüli lakásuk elmúlt évi
áramfogyasztásáról a végelszámo-
lást. A kimutatás szerint tavalyi
energiafelhasználásuk tízmillió ki-
lowatt volt a házban, amiért 186
ezer forinttal tartoznak a szolgálta-
tónak. 

– Az ingatlanon
lakik az édesanyám
is, neki azonban
külön óraládája van
– emelte ki az eset-
tel lapunkhoz for-
duló Palcsó István-
né. – A mi mérõnk
állása hosszú évek
óta változatlan, ami-
nek megfelelõen
eddig folyamatosan
kaptuk a nulla fo-
rintról szóló szám-
lákat. A legutóbbi
csekken azonban
horribilis összeg sze-
repelt, ezért felke-
restük a szolgáltató
helyi kirendeltségét.

A reklamációnkra azt mondták,
hogy ne fizessük be a pénzt, utána
fognak nézni, hogy mi történhetett.
Azóta a hírek szerint újra jártak a
leolvasók, bár mi errõl semmiféle
értesítést nem kaptunk. Az óralá-
dánknál nyoma sincs annak, hogy
ott bárki is vizsgálódott volna. Ezek
után kíváncsian várjuk, milyen ösz-
szeget tartalmaz majd a helyesbí-
tett számla – tette hozzá Palcsó
Istvánné. 

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®A 186 ezer forintos csekk.

KÉTSZÁZEZER FORINTOS
VILLANYSZÁMLA 



VASÉRT ÁSOTT
A SÍNEKNÉL 

Telefonon érkezett bejelentés feb-
ruár 16-án a tokaji rendõrõrsre, hogy
a város vasútállomásának Tarcal fe-
lõli végén valaki a pályatest alatt át-
húzódó vízelvezetõ árok mellett ás.
A helyszínre érkezõ járõrök „munka
közben” érték tetten H. J. helybéli la-
kost, amint a nagyfeszültségû veze-
tékek védelmére szolgáló hatméte-
res zártszelvényeket próbálta elvin-
ni. A rendõrök így nemcsak a lopást
akadályozták meg, hanem egy eset-
leges balesetet is megelõztek, mivel
ezeken a kábeleken vezénylik a vas-
úti átjárók fényjelzõ készülékeit és
a mozdonyvezetõknek információt
szolgáltató térközjelzõ berendezé-
seket. 

HALÁLOS KERÉKPÁROS
GÁZOLÁS 

Kivilágítatlanul, láthatósági mel-
lény nélkül közlekedett a sötétben az
a kerékpáros március 16-án este, akit
elgázoltak a 37-es számú fõutat
Taktaharkánnyal összekötõ útszaka-
szon. A biciklis Taktaszada felé akart
bekanyarodni és a bekötõút elõtt
ötven méterrel a felezõvonalhoz hú-
zódott. Ekkor ért mögé egy személy-
gépkocsi, amelynek a vezetõje hiába
rántotta balra a kormányt, az ütközést
már nem tudta elkerülni. A kerékpá-
ron ülõ 55 éves taktaszadai férfi olyan
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a
helyszínen életét vesztette. Az autó
jobb elsõ ülésén utazó nõt a mentõk
combcsonttöréssel szállították kór-
házba.

ÉBER
POLGÁRÕRPARANCSNOK 

A kerékpárján egy négyméteres
szalagkorlátot toló férfire lett figyel-
mes február 18-án Tarcal polgárõr-
parancsnoka. Az otthon tartózkodó
Lovász László a rendõrök értesítése
után a biciklis után eredt, akit a to-
kaji járõrök kiérkezéséig feltartózta-
tott. Mint kiderült, a fémkorlátot a tar-
cali bányához vezetõ út mellõl vitte
el az elkövetõ, akit bíróság elé állí-
tottak. 

LOPOTT VOLT A KERÉKPÁR 
Gyanúsan viselkedõ fiatalokra let-

tek figyelmesek február 27-én este
Bodrogkeresztúron a tokaji rendõrök.
A társaság tagjainak igazoltatása során
kiderült, hogy az F. ZS. tarcali lakos-
nál lévõ mountain bike lopott, azt nem
sokkal korábban a helyi vasútállomás
elõl tulajdonította el. A kétkerekû bod-
rogkisfaludi gazdája örülhetett a visz-
szakapott biciklinek. 

VITTÉK A NYUGDÍJAT
A HÁZALÓK 

Két házaló járt február 27-én
Tiszatardoson. Az asszonyok egy 82
éves helyi lakostól ellopták az elõzõ

nap megkapott nyugdíját. A tokaji rend-
õrök meg aznap elfogták az elköve-
tõket. A tiszalöki nõk tagadták tettü-
ket, azonban a ruházatukból olyan
címletû bankjegyek kerültek elõ, mint
amilyenek az idõs károsulttól eltûn-
tek. A teljes összeg ugyan nem lett meg,
ám a nyomozók gyanították, hogy a
hiányzó pénz is a párosnál van.
Szabadon engedték õket, majd akkor
csaptak le újra, amikor a tokaji vas-
útállomáson éppen a hiányzó tízez-
res bankóval akartak fizetni a vonat-
jegyért. 

ELÕZETESBEN A NOTÓRIUS
BÛNELKÖVETÕ

Három hónap alatt összesen húsz
bûncselekményt követett el az a fia-
talkorú, akit március 6-án Megy-
aszón fogtak el a Szerencsi Rend-
õrkapitányság közrendvédelmi osz-
tályának munkatársai. T. G. az elõzõ
nap a déli órákban a településen egy
kerítésnek támasztott, lezáratlan se-
gédmotor-kerékpárt lovasított meg.
Ekkor még elmenekült a rendõrök elõl,
de másnap a lakásán kattant kezén a
bilincs. A tettes 15 éves kora ellené-
re ismert a bûnüldözõk körében.
Rendszeresen megszökik a miskolci
Gyermek- és Ifjúságvédõ Intézetbõl és
az engedély nélküli távollétek idején
bûnözésbõl tartja fenn magát.
Elsõsorban lopások vannak a szám-
láján, de garázdaság és rablás miatt
egyaránt indult már vele szemben el-
járás. T.G.-t a bíróság elõzetes letar-
tóztatásba helyezte.

MEGPÖRDÜLT A FURGON 

Közlekedési baleset történt márci-
us 13-án késõ délután a 37-es számú
fõúton. A Miskolc felõl Szerencs irá-
nyába haladó furgon vezetõje a tak-
taharkányi elágazás elõtti egyenes sza-
kaszon, elõzés után a sávjába visz-
szatérve elveszítette uralmát gépjár-
mûve felett. A kocsi megpördült, félig
áttért az úttest másik oldalára, ahol
összeütközött a szemben szabályosan
érkezõ személyautóval. A BMW bal
elejével csapódott a furgon oldalának,
majd az aszfaltról lehajtva egy fának
rohanva állt meg. A vétlen gépkocsi-
vezetõt a mentõk könnyû sérülések-
kel szállították kórházba.

SAJÁTOS „NYOMOT”
HAGYTAK A BETÖRÕK 

A január eleji sikeres akció után a
napokban újabb betörõbandát fogtak
el a tokaji rendõrök. Az elkövetõk de-
cember óta fosztogatták Erdõbénye
üresen álló, vagy ritkán lakott háza-
it. A bûnözõk azonosságára utalt, hogy
valamelyikük minden helyszínen fe-
káliát hagyott maga után. A rendõr-
ségi technikusok az egyik lakásban ujj-
nyomokat rögzítettek, ami elvezetett
a tettesekhez. A kihallgatott két fel-
nõttre és két fiatalkorú társukra eddig
öt betörést tudtak bizonyítani a nyo-
mozók. A lebukott társaságnak azon-
ban még nagy valószínûséggel ma-
radtak hátrahagyott „nyomaik” vél-
hetõen olyan helyszíneken is, ahol
eddig fel sem fedezték a betörést. Ezt
támasztja alá az is, hogy a házkuta-

tások során olyan eszközöket – gáz-
palackot, fúrógépeket, egyéb elekt-
romos kéziszerszámokat – is lefog-
laltak a rendõrök, amelyeknek még
ismeretlen a tulajdonosuk.

AKCIÓBAN
A KÖZLEKEDÉSI RENDÕRÖK 
A Szerencsi Rendõrkapitányság is

bekapcsolódott az idei esztendõ nyol-
cadik hetében Európa-szerte meg-
tartott háromnapos TISPOL elneve-
zésû közlekedésbiztonsági akcióba.
Az egyenruhások ez alkalommal a
biztonsági öv és a gyerekülés hasz-
nálatának az ellenõrzésére fordítot-
tak kiemelt figyelmet. A szerencsi
rendõrök többek között a 37-es
számú fõúton állították meg az au-
tósokat, akiknek a többsége betartotta
a passzív biztonsági eszközökkel
összefüggõ elõírásokat. Az ellenõrzött
több száz jármû közül huszonhét eset-
ben állapítottak meg szabálytalansá-
gokat a járõrök, amelyek közül 11
esetben a felnõtt vagy gyermek uta-
soknak nem volt bekapcsolva a biz-
tonsági öve.

VONATTAL ÜTKÖZÖTT
A TRABANT

Nyolc napon belül gyógyuló sérü-
léseket szenvedett annak a Trabantnak
a vezetõje, aki február 11-én a déli
órákban összeütközött a Hidasnémeti
és Szerencs között közlekedõ sze-
mélyvonattal. A Szerencsi Rendõrkapi-
tányságtól kapott értesüléseink szerint
a gépkocsi vezetõje a szemközti ol-
dalon egy gyermek integetésére lett
figyelmes, emiatt nem vette észre a
vasúti átjáró tilos jelzését és a sze-
relvény érkezését. Az ütközés követ-
keztében a vonat a sínek melletti árok-
ba lökte a személygépkocsit. A jármû
vezetõjét helybéli segítõk szabadították
ki a roncsok közül. Talán csak a sze-
rencsének köszönhetõ, hogy a sofõr
csupán könnyebb sérülésekkel úszta
meg a balesetet.
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RENDÕRSÉGI HÍREK
A hatályos törvényi rendelkezések

alapján a súlyosabb szabálysértéseket
elsõ fokon a helyi bíróságok bírálják
el.

Az ilyen ügyekben a jogszabály le-
hetõséget biztosít arra, hogy az elkö-
vetõt ne pénzbírsággal, hanem elzá-
rással büntessék. Jelenleg az eltiltás el-
lenére történõ jármûvezetés, a tiltott
kéjelgés, a garázdaság, a veszélyes fe-
nyegetés, a rendzavarás, az önkényes
beköltözés, továbbá a tulajdon elleni
szabálysértések közül a mezõ- és er-
dõgazdasági lopás elkövetõi sújthatóak
ilyen szankcióval. Az ilyen eseteknél
tettenéréskor a rendõrség az elköve-
tõt gyorsított bírósági eljárás érdeké-
ben õrizetbe veheti. A szabálysértési
õrizet a bíróság érdemi határozatának
meghozataláig, de legfeljebb hetven-
két óráig tarthat. Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében a kapitányságok
58 esetben, míg az idei év elsõ két hó-
napjában már 26 esetben éltek ezzel

a lehetõséggel. A statisztikai adatok-
ból kiderül, hogy a bíróság elé állítottak
között alacsonyabb a visszaesõk
száma, mint azoknál, akiket „csupán”
feljelentettek. Mindez azt támasztja alá,
hogy már maga a szabálysértési õri-
zet is alkalmas arra, hogy – a kisza-
bott pénzbírságon túl – visszatartó erejû
legyen.  A rendõrség adatai szerint a
bíróságok az eltiltás ellenére történõ
jármûvezetés szabálysértés minden
harmadik-negyedik elkövetõjét elzá-
rással sújtották, melynek mértéke át-
lagosan húsz nap volt. Elõfordult
azonban olyan eset is, amikor 60 napot
kellett a szabályok megszegõjének egy
büntetés-végrehajtási intézetben el-
töltenie. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye köz-
lekedés-biztonságának és közrendjé-
nek további javítása érdekében a sza-
bálysértési hatóságok tovább szigorít-
ják eljárási gyakorlatukat, így növelik
a szabálysértési õrizetek, bíróság elé
állítások számát is.

NEM PIHENNEK
AZ ÖNKÉNTESEK

– Évértékelõ közgyûlést tartott a kö-
zelmúltban az Újcsanálosi Polgárõr
Egyesület. Az elmúlt esztendõben vég-
zett munkáról Dobos István elnök
számolt be a jelenlévõknek. Az etikai
bizottság értékelte a polgárõrök er-
kölcsi-fegyelmi helyzetét, majd dön-
tött a közgyûlés a testület tagjaira ér-
vényes helyi etikai szabályzat elké-
szítésérõl. Az újcsanálosi polgárõrök
elhatározták, hogy a közösségi élet, az
egymás közti kapcsolatok erõsítése és
a szabadidõ hasznos eltöltése érde-
kében idén nyáron közös kirándulá-
son vesznek részt. A B.-A.-Z. Megyei
Polgárõr Szövetség képviseletében
megjelent Szarka András alelnök elis-
merõen szólt az egyesület munkájáról,
majd tárgyjutalmat adott át Pecsenye
Sándor és Béres László polgárõröknek.

– Közgyûlést tartott a Megyaszói
Polgárõr Egyesület is, ahol Kiss László
elnök az egyesület 2006. évi munká-
járól szóló beszámolóját az egyesület
alapszabályzatának módosítása és az
ebbõl fakadó tisztújítás követte. A helyi
polgárõrök egyhangúlag újraválasztot-
ták elnöknek Kiss Lászlót, majd dön-
töttek a különbözõ bizottságok veze-
tõirõl és tagjairól. A közgyûlés végén
Cseh László alelnök a B.-A.-Z. Megyei
Polgárõr Szövetség tárgyjutalmát adta
át Zsebesi Imrének, elismerve az egye-
sületben végzett munkáját.

– Tanultak, vizsgáztak! A múlt év
végén újraindult Monok Közbizton-
ságáért Polgárõr Egyesület tagjai a kö-
zelmúltban az iskolapadba ültek, pol-
gárõr-alapismereti képzésben vettek
részt. Az Országos Polgárõr Szövetség
oktatási koncepciójának eleget téve fel-
dolgozták, elsajátították a rájuk vonat-
kozó törvényben, valamint az alapis-
mereti és a szolgálati kézikönyvben rög-
zített tudásanyagot. A képzés végén a
26 fõs tagság számot adott felkészült-
ségérõl, a sikeres vizsgáról valameny-
nyien igazolást és oklevelet kaptak.

Bujdosó Ferenc kistérségi felelõs

KÉPZÉSI PROGRAM INDUL
A B.-A.-Z. Megyei Polgárõr

Szövetség február 27-én kihelyezett
elnökségi ülést tartott Taktaszadán.
A község mûvelõdési házában Vajtó
János polgármester és Tóth István, a
helyi egyesület alelnöke fogadta a
vendégeket.

Csóra György, a megyei szövetség
elnöke megnyitó beszédében kiemel-
te: 2007-ben több hasonló vidéki prog-
ramot tervez az elnökség, hogy a mun-
katervben meghatározott feladatok
megtárgyalása mellett a helyszínen tá-
jékozódjanak egy-egy polgárõr régió,
kistérség helyzetérõl. Ennek a sorozat-
nak az elsõ állomása Taktaszada. A ta-
nácskozáson Kiss Béla munkabizottsági
vezetõ adott tájékoztatót az Országos
Polgárõr Szövetség 2007. évi oktatási

koncepciójának megyei végrehajtásá-
ról. Mint elhangzott, a szolgálatellátás
minõségi javítása elképzelhetetlen a
szakmai ismeretek bõvítése nélkül.
Szükség van a tagság folyamatos kép-
zésére, mert új társadalmi elvárások je-
lentkeztek a polgárõr mozgalommal
szemben. Ezek teljesítése csak átfogó
képzési program eredményeként va-
lósítható meg, amelyet az idén elindí-
tanak. 

Bujdosó Ferenc szerencsi kistérségi
felelõs ismertette, hogy környék tizen-
nyolc településén szolgálatot teljesítõ
752 polgárõr az elmúlt esztendõben
eredményes munkát végzett. Az egye-
sületek és azok tagsága kiemelkedõen
jó kapcsolatot építettek ki a Szerencsi
Rendõrkapitánysággal, a települése-
ken mûködõ önkormányzatokkal, va-
lamint a lakossággal. Bujdosó Ferenc
tájékoztatta a jelenlévõket a 2006. ok-
tóber végén, a kistérség öt általános is-
kolájában beindított „Polgárõr Suli”
program elsõdleges tapasztalatairól.
Az elõadó több javaslatot tett a szövetség
munkájának javítására. Az elhangzott
kezdeményezések között szerepelt me-
gyei sajtószóvivõ kijelölése, több egye-
sület gépkocsival történõ támogatása,
a szolgálati jelvények gyorsabb be-
szerzése. A kistérségi felelõs tájékoz-
tatóját az elnökség elfogadta, elisme-
résüket és köszönetüket fejezték ki a
térség valamennyi polgárõrének, egye-
sületi vezetõjének az elvégzett szín-
vonalas és eredményes munkájáért.

SZABÁLYSÉRTÉSÉRT
A RÁCS MÖGÉ 

A szárazfû- és tar-
lóégetés nem újke-
letû téma lapunk-
ban. Ilyen jellegû
esetekhez az elmúlt
idõszakban hazánk
egész területén
egyre több riasztást
kaptak a tûzoltók.
Kizárólag az embe-
ri felelõtlenségnek
„köszönhetõ”: a ki-
vonulások tetemes
költsége, a közeli ingatlanokban ke-
letkezõ kár és akkor nem beszéltünk
a járulékos veszteségekrõl.

Néhány nappal ezelõtt történt,
hogy a képen látható 2-3 év körüli
õzbak egy közeli szántóföldrõl, a lán-
gok és a füst elõl menekült a 37-es
számú fõút felé. A megrémült jószág

az úttestre rohanva egy furgonnal üt-
között, így végezte be. Csak ebben
az egy esetben az elhullt állat esz-
mei értéke meghaladhatja a 200
ezer forintot, nem beszélve a gép-
kocsi javítási költségeirõl. Talán ér-
demes e néhány soron elgondol-
kodniuk a gyújtogatóknak!

TÛZ ELÕL MENEKÜLT A VAD

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



Kossuth Lajos szü-
lõfalujában több
százan várakoztak
a március 15-ei ün-
nepség kezdetére,
ahol a helyi fiatalok
és hagyományõrzõ
csoportok bemutat-
kozását követõen
Szili Katalin, az
Országgyûlés elnö-
ke mondott beszé-
det.

Az egykori mi-
niszterelnököt ábrá-
zoló szobor mellett
elsõként a helyi is-
kolások, majd az
Arany Páva-díjas
Kossuth népdalkör
elõadását láthatták
az érdeklõdõk. Igazi
látványosságot je-
lentett a Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi
Egyetem díszszaka-
szának bevonulása,
majd a község pol-
gármestere emlékezett
vissza az 1848/49-es
forradalom és szabadságharcra, mél-
tatva Monok szülöttének történelmi
jelentõségét. – Kossuth Lajosnak ki-
emelkedõ szerepe volt abban, hogy
a magyar olyan nemzetté kovácso-
lódjon össze, amely az Európa né-
pein átsöprõ forradalmi hullám során
rövid ideig ugyan, de egyedül jutott
el a sikeres katonai ellenállásig – fo-
galmazott Szepessy Zsolt.

Szili Katalin beszédében hangsú-
lyozta, hogy a monokiak példát mu-
tattak arra, hogy lehet együtt ünne-
pelni, és fel tudnak valamit mutatni
abból, amit történelmi eleink hagy-
tak ránk. – Mit kívánhat a magyar
nemzet ma, 2007. március 15-én? –

tette a fel a kérdés az Országgyûlés
elnöke. – Legyen béke, szabadság és
egyetértés az egész országban úgy,
ahogy itt Monokon, és méltó módon
tisztelegjünk Kossuth Lajos emléke
elõtt.

Petõfi Sándor forradalmi hangula-
tú Nemzeti dalát Kovács István szín-
mûvész szavalta el, majd koszorú-
zással folytatódott az ünnep. A je-
lenlévõk az egykori államférfi bronz-
szobrának talapzatánál helyezték el
a tisztelet és emlékezés virágait.
Szili Katalin búcsúzóul a parlamen-
ti csengõ kicsinyített mását adta át
emlékül Szepessy Zsolt polgármes-
ternek.

Többéves nemzetközi elõkészítõ
munka után immár a hazai általános
iskolákban is hozzáférhetõ a Média-
tudor ingyenes oktatási segédanyag –
jelentették be március 1-jén Buda-
pesten, az Európai Bizottság Magyar-
országi Képviseletén megtartott saj-
tótájékoztatón. A kezdeményezés
céljai között szerepel, hogy az alsó
tagozatos diákokat a reklámok meg-
értésére, kritikus és tudatos fogyasz-
tói magatartásra, médiatudatosságra
nevelje.

– Hazánkban a 4–14 évesek tévé-
zési szokásait vizsgálva kiderült, hogy
a korosztály hétfõtõl péntekig napon-
ta 164 percet, míg szombaton és va-
sárnap négy órát tölt el a televízió kép-
ernyõje elõtt. Ebben világelsõk va-
gyunk, csupán az Egyesült Államok
elõzött meg néhány perccel bennün-
ket. A gyerekek védtelenek a média
hatásaival szemben, így az jelentõs
szocializációs tényezõ, hatása meg-
határozó személyiségük fejlõdésében
– hangsúlyozta tájékoztatójában Kósa
Éva. A médiapszichológus kiemelte,
hogy az információk és reklámok
özöne éri el a fiatalokat, amelyben a
felnõttnek sem könnyû eligazodniuk.
Ezért a program nagy hangsúllyal fog-
lalkozik a média által ábrázolt és a
valós világ viszonyával. Ennek során
alapvetõen az értékelõ és kritikus
gondolkodás fejlesztésére épít, hogy

a felnövekvõ generáció tagjai aktív, tu-
datos médiafogyasztókká váljanak,
akik kritikusan fogadják be a médiu-
mokból feléjük áradó információhal-
mazt, reklámüzenetet, és képesek
mindezeket szelektálni, értelmezni és
értékelni. Ahhoz, hogy felnõttként
többet profitálhassanak a szórakozta-
tó és információs eszközök világában
végbemenõ drasztikus fejlõdésbõl, a
gyermekeknek el kell sajátítaniuk a
megfelelõ képességeket és szemlélet-
módot – indokolta Kósa Éva a prog-
ram szükségességét.

– Eddig hat európai országban – az
Egyesült Királyságban, Belgiumban,
Hollandiában, Németországban,
Finnországban és Svédországban –
szerzett tapasztalatok már igazolják
a külföldön Media Smartként beve-
zetett programnak a jótékony hatá-
sát – ismertette Pócsik Ilona. A
Médiatudor hazai felelõse szólt arról,
hogy régiónkban Magyarország az
elsõ, ahol elindul az oktatás az álta-
lános iskola elsõ négy évfolyamában,
hogy megtanítsa a gyermekeket: ért-
sék meg, értékeljék, értelmezzék a
reklámokat, és így felkészítsék õket
a kritikus, tudatos fogyasztói maga-
tartásra. Az alap- és középfokú ok-
tatás számos olyan témával foglal-
kozik, amely fontos a gyerekek hét-
köznapi életében, és amely segíti õket
az egészséges életmód kialakításában.
Ugyanakkor a helyes, tudatos mé-

diafogyasztásra vonatkozó ismeretek
átadása a kisiskolások számára – bár
a média szerepe egyre jelentõsebb a
gyermekek életében – riasztóan hi-
ányzik. Ezt a hiányt igyekszik pótol-
ni a Médiatudor program. A média-
tudatos generáció felkészítésében a
szülõk szerepe is meghatározó, ezért
külön hangsúlyt fordítanak a tájé-
koztatásukra – emelte ki Pócsik Ilona. 

– A Médiatudor program az Oktatási
és Kulturális Minisztérium teljes körû
támogatását élvezi – jelezte Brassói
Sándor. A szakminisztérium fõosz-
tályvezetõ-helyettese szerint az érté-
két növeli, hogy a téma megközelíté-
se nem a tanterv oldaláról indult,
hanem a társadalom felõl megnyilvá-
nuló kezdeményezéshez igényel be-
fogadást és közremûködést.

A szerencsi és városkörnyék isko-
láinak is adott a lehetõség a prog-
ramhoz történõ kapcsolódáshoz. A
tananyag a tanári kézikönyv és a fel-
adatlapok mellett oktatófilmet is tar-
talmaz, egyszerû regisztrációt köve-
tõen a csomag ingyenesen megren-
delhetõ a Médiatudor weboldalán,
ahol más hasznos információkhoz is
juthatnak a pedagógusok. Mert elsõ-
sorban a tanítóknak kell megérteni-
ük a társadalmi célú feladatvállalás po-
zitív üzenetét.

(Bõvebb információ és jelentkezés:.
www.mediatudor.net. Cím: 1016
Budapest, Naphegy tér 8. Telefon/fax:
+36-1-212-5026. E-mail: media-
smarthungary@mediasmarthungary.hu

S. L.

Sikeres európai uniós pályázat
eredményeként, a megyei kórház
gesztorságában 1,3 milliárd forintos
informatikai fejlesztés megvalósítá-
sa kezdõdött el két évvel ezelõtt a
régió több egészségügyi intézmé-
nyében.

A nagyszabású projektbe a sze-
rencsi rendelõintézet is bekapcsoló-
dott, ahol a napokban fejezõdött be
a számítógépes rendszer kiépítése. A
város polgármestere mellett az ön-
kormányzat egészségügyi és szociá-
lis bizottságának tagjait invitálta már-
cius 8-ára Bobkó Géza, az intézet
igazgató fõorvosa a rendszer mûkö-
désének bemutatására. A Humán
Erõforrás Operatív Program keretében

meghirdetett pályázat arra is lehetõ-
séget adott, hogy a régebbi számító-
gépeket korszerûre cseréljék, így már
biztosított a gyors kommunikáció az
intézet szakrendelõi, valamint a szol-
gáltatást igénybe vevõ háziorvosok
között. Egy eddig kihasználatlan he-
lyiségben gyógyászati segédeszkö-
zöket árusító bolt nyílt. A régi fõbe-
járati ajtót pedig korszerû, fotocellás
nyílászáróra cserélték. A látogatás
során Rónavölgyi Endréné bejelen-
tette: a napokban készül el a rende-
lõintézet fejlesztési koncepciója,
amelynek célja, hogy az intézmény
kistérségi szerepe a szolgáltatások bõ-
vítésével erõsödjön. A polgármester
a konkrét tervek között említette az
egynapos sebészet bevezetését. 

Szili Katalin békét, szabadságot és egyetértést
kívánt az országnak Monokon.

MÉDIATUDOROK
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN

FEJLESZTÉSEK
A RENDELÕINTÉZETBEN

Immár hét esztendeje annak, hogy
a Szerencsi Cukorgyár esztergályos
mûhelyében dolgozó Sándor Ferenc
(fotónkon) úgy döntött: saját vállal-
kozást indít. Az elsõ években ottho-
na egyik melléképületében készítet-
te vasból a díszes kerítéseket, napja-
inkban már az ipari parkban találha-
tó mûhely a családi keretek között mû-
ködõ betéti társaság telephelye. 

– A kilencvenes években jelentõs
igény mutatkozott a kovácsoltvas jel-
legû termékekre – emelte ki Sándor
Ferenc. – Úgy gondoltam, hogy igé-
nyes munkavégzéssel sikeresek le-
hetünk ezen a piacon. Kezdetben mû-
szak után, délutánonként és szom-
batonként otthon dolgoztunk. Az
elsõ partnereink az ismerõsi körbõl
kerültek ki. A jó referenciáknak és a
reklámnak köszönhetõen azonban fo-
lyamatosan bõvült azoknak a köre,
akik megrendelésekkel kerestek ben-
nünket. Napjainkban már nemcsak
Szerencs környékén és a megye több
településén, hanem távolabbi váro-
sokban, Nyíregyházán, Székesfehér-
váron és Érden is megtalálhatók az
általunk készített kerítések. Elsõsorban
erre specializálódtunk, de vállalko-
zunk többek között korlátok, rácsok,
karnisok és más használati tárgyak –
például székek és asztalok – elõállí-
tására is. – A vasas munka zajjal jár
– folytatta a vállalkozó – amivel nem
szívesen zavartuk a szomszédokat.
Ugyanakkor egyre szûkösebbnek bi-
zonyultak az otthoni keretek, ezért a
Keleti ipartelepen kibéreltünk egy
százötven négyzetméteres csarno-
kot. Itt kellõ tér áll rendelkezésre a
kész munkadarabok összeállítására,
ami sok helyet és nagy pontosságot
igényel. 

– Idõközben a cukorgyár fel akarta
számolni az esztergályos mûhelyt –
idézte fel Sándor Ferenc – Talán
annak köszönhetõen, hogy magam is

ott dolgoz-
tam, lehetõ-
séget kaptam
arra, hogy vál-
lalkozási for-
mában to-
vább folytas-
sam ezt a
szolgáltatást
az üzemben.

Átvettem az itteni munkásokat, akik-
kel az elsõ években magam is közre-
mûködtem a kampányban. Napjaink-
ban a cég vezetése már olyan elfog-
laltságot jelent, ami miatt nem tudom
vállalni a három mûszakot. Jelenleg
négy állandó dolgozót foglalkoztatunk,
akik mellett további három-négy fõnek
alkalomszerûen biztosítunk pénzke-
reseti lehetõséget. Sajnos, ma már nem
könnyû jól képzett esztergályosokat,

lakatosokat találni, akik képesek az
önálló munkavégzésre. Az oktatás je-
lenlegi rendszerét meg kellene vál-
toztatni, mert a szakemberhiány rö-
videsen komoly gondokat okoz a
hazai iparban. A mûhely dolgait a ki-
sebbik fiam, Norbert irányítja, aki
eredeti szakmája szerint lakatos és jó
érzéke van a vasas munkához. 

– Az elmúlt évben nagy fába vág-
tam a fejszémet – folytatta Sándor
Ferenc – németországi üzlettársammal
közösen hathektáros víztározót léte-
sítettünk Ond szomszédságában a
Szerencs patak mentén, amit hor-
gásztóként kívánunk hasznosítani. Az
idén tavasszal szeretnénk megnyitni
a létesítményt, ami reményeink nem-
csak a pecásoknak lesz kedvelt helye,
hanem igazi szabadidõközpont lehet
a jövõben.

SZERENCSI VÁLLALKOZÓK: SÁNDOR FERENC 
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MIT KÍVÁN
A MAGYAR NEMZET?

Temesi Zoltán fõorvossal (középen) az egynapos sebészet beveze-
tésének a lehetõségérõl is szót váltott Rónavölgyi Endréné polgár-
mester és Visi Ferenc önkormányzati képviselõ. 

Az enyhe téli idõjárás miatt nö-
vényvédelmi szempontból komoly
kihívást tartogat az idei esztendõ. A
jó termés érdekében minden eddigi-
nél jobban oda kell figyelniük a gaz-
dáknak a különbözõ kórokozókra.
Többek között errõl is szó esett azon
a szakmai tanácskozáson, amelyet
március 14-én tartott a Szerencs és
Térsége Hegyközség a Népházban. 

– A hirtelen melegre forduló idõjá-
rás miatt rövidesen beindul a szõlõ-
ültetvényekben a növények nedvke-
ringése – emelte ki tájékoztatójában
Borbély Béla növényvédelmi szak-
mérnök. – Ezért a metszést napokon
belül célszerû befejezni, mert a vesz-
szõkbõl elfolyó víz a rügyek úgyne-
vezett bevakulásához vezethet. Az idei
tavasszal a növényvédelemnek ki-
emelt a jelentõsége a szõlõben és a
gyümölcsösökben. Az enyhe télben el-
maradtak az erõs fagyok, így ebben

az évben jelentõs rovarinvázióra és a
kórokozók erõteljes jelentkezésére
kell számítani. Ezért fontos, hogy a gaz-
dák idõben és a megfelelõ vegysze-
rekkel védekezzenek. A szõlõültet-
vényeknél már a lemosó permete-
zésnél gondolni kell az atkákra kén-
tartalmú készítmények alkalmazásá-
val. A gyümölcsösöknél az atkák és
a gombák érdemelnek kiemelt fi-
gyelmet. A szakember a csonthéjasok
esetében különösen fontosnak ne-
vezte a monília elleni védekezést. A
betegség virágelhaláshoz, hajtásszá-
radáshoz, végsõ esetben akár a fa el-
pusztulásához is vezethet. Ehhez a
megfelelõ permetszerek rendelkezés-
re állnak, amelyeket a virágzás idõ-
szakában kell alkalmazni.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

TAVASZI NÖVÉNYVÉDELEM
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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
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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Gujdi Veronika

ÉBREDÔ
HAJNAL
Pirkad a Nap aranyával,
küszöbön a virradat,
gyöngyharmat ül a virágon,
szél suttog a fák alatt.

Beszélnek a lombos ágak,
fény ûzi az árnyakat,
hajnalszellõ fészket ringat,
fiókák még alszanak.

Nyújtózkodva kél a határ,
szerelmet zsong színes nyár,
illatozó hársvirágról
részegült bogárka száll.

N. Benkô Erzsébet

MIT VIGYEK MAGAMMAL?
Mit vigyek magammal, ha egyszer elmegyek?
Viszem az erdõk csendjét, mely sokszor átölel.
Viszem a virágok illatát,
a gyümölcseim ízét, a régi-régi szép emlékeket!
A kezed simogatását õszülõ fejemen,
igen, azt is magammal viszem!
Biztató szavaid, melyeket most köszönök neked!
Mit vigyek magammal, ha egyszer elmegyek?
A szülõfalum csodás hegyeit?
A Balaton színes fényeit?
A patak csobogását, a befagyott vizeket?
A szállingózó hópelyheket, melyeket nagyon szeretek?
A szép dallamokat, s a szívvel írott verseiteket?
Igen, azokat elviszem!
A tavaszi rügyek duzzadását,
a lecsüngõ cseresznye virágát,
a rétek üde leheletét, a párás reggeleket?
A város csillogó fényeit,
s a csillagok ragyogását a város felett?
Úgy érzem, mindent magammal kellene vinnem,
ha egyszer elmegyek!
– De mit hagyok örökül nektek, 
ha mindent elviszek? –
Itt hagyom a szivárvány fényét,
azt úgysem vihetem!
S a legszebbet; a GYÖNYÖRÛ HAZÁT!
És álmaitokban mindent visszahozok;
hogy Ti is igazán örüljetek!!!

Leskó Imre

A KORDON-

BONTÓKHOZ
Istennek hála, a nyugodt éjszakáért.
Szobámban nem visszhangzik a 
Kossuth téri zaj.
De aggódni kell most a szép hazáért,
mert politika kelt, kohol, oktalan
zûrzavart.

Mások rémálmokból fonnak össze
zavaros jövõt, pokoltornácot, bûzös 
bugyrokat.
Én gondolataimmal építem össze
az óhajtott jövõt, kitalálok remény-
áradatokat.

Veszni hagynám-e mi a látszat?
Sejtem, képzelem, melyik út vezet
jó irányba.
Gondolatok közt is lehet találat, 
fentrõl jön segítség, igyekezet ne
vesszen hiába.

Koldusként botladozva úton járni
Nem lehet. Egyenes derék kell,
meg tiszta fej.
Összevissza kóborolni, kiabálni
Pánik-keltve, figyelmet elterelni,
fel se kelj!

Reménnyé váltani kétségbe esést
Nemes cselekedet lehetne, de 
Olykor-olykor
a zaj bekúszik, vígan rombol, 
Cselekvést kényszerít ki. Ez a 
veszélyes kór!

Jáki Ferenc

TAVASZ

A PARKBAN
Csillog a hajnali parkban a harmat
Zsenge fûszálak dalra fakadnak.
Szökken a szöcske a sarjú-sorokban.
Zümmög a méhraj az akácfalombban.
Gyöngyös galaxist szõ a pók lába,
tartja a hálót orgona ága.
Göcsörtös tölgyön híznak a makkok.
Vaksi vakondok túrják a halmot.
Toll-legyezõjét kerekre tárva,
szivárvány-díszben lépked a páva.
Szökõkút mélyén piros halacska,
kút peremén ül, s lesi a macska.
Lusta teknõsök alig mozdulnak,
Rájuk ijesztek, víz alá bújnak…
Kõkeblû múzsa zárt, hideg ajka
ihletõ, édes csókját nem adja.
Ihlet helyette a Csend varázsa,
fenyõfasornak sátoros árnya.
Rigó-zsolozsma zendül az ágon,
dohogó dongó dong a virágon.
Libben a légben a gerlice szárnya,
újra vidám nap vár a világra.
Látom a fák közt a Nap koronáját,
sugarát halvány hajnalkák várják.
Boldogan állok a réten a fényben,
fürdik a lelkem a Lét örömében….
Csodákról suttog köröttem minden,
„Csipkebokorban” – itt van az Isten!
Sarum leoldom, karom kitárva,
Ujjongva nyílik ajkam imára!

Jeney András

A VERSFARAGÓ

Szemét fillérekkel olcsón kiszúrják,
Nem kell a tiszta hang már senkinek,
A trombitát üvöltve mások fújják,
Ne halljanak csöndet halott szívek.

Vásári bárdok, Máriát gyalázók
Szavakra mézes mérget hintenek,
Színek helyett lobognak szürke zászlók,
S a sima száj ördögnek hízeleg.

Homokba, porba – õ csak ír. S a verse
Rongyos ruhában szépet mentene,
Tollán a lélek minden kínja-terhe,
Sóhajt a múlt, sír fák lehelete.

Hegyrõl zuhog betûknek gyöngypatakja,
Sziklák alól szerelmes dal fakad,
Lovak nyerítnek éjbõl felriadva:
Az õrizõ ébresztget holtakat.

Kemény szavát zsarolva, bért kínálnak:
Dadogjon sárban pénz és félelem;
A horda hívja álvaló sakálnak, –
De rímeit nem adja nemtelen.

Homokba, porba csordul bár a könnye,
A szél viszi, talán a csillagig,
Ölelve fénnyel visszahull a földre,
S a Föld szívében mégis-hit lakik.

Szontágh Emil

AMÍG KEZEM BÍRJA
Ameddig az elme
Az értelmet hívja
Ameddig a keblem
Nagy harcát vívja

Ameddig a kezem
A tollamat bírja
Ameddig a teher  
Nem taszít a sírba

Mindaddig a kezem
A verseket írja
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Te vagy nekem
a harmatos hajnal,
fûszálon a zúzmara,
komor égen vándor felhõ
s elkísérsz haza.
Smaragd réten langyos szellõ,
az égen a tûz maga,
pipacstenger izzó partján
a nyár illata.
S te vagy nékem õsz palástja
aranyszínben suhansz,
álmot lehelsz fáradt szememre,
virrasztani nálam maradsz.
Te vagy az, ki gyámolítsz,
ha nem találom önmagam.
Tiéd vagyok, téged imádlak
s áldalak URAM.

Schlosserné Báthory Piroska: Virágárus.



2007. MÁRCIUS 23.KITEKINTÔ 11

A kis taktaközi te-
lepülés polgármeste-
re az elmúlt év õszén
ötödik ciklusát kezd-
te meg a falu önkor-
mányzatának élén.
Molnár Tibor (fotón-
kon) úgy véli: ha a

megválasztott vezetõ jól dolgozik, akkor
elérheti, hogy a lakosság ilyen hosszú
idõn át a bizalmáról biztosítsa. – Engem
nagy büszkeséggel tölt el, hogy a he-
lyiek 1990-tõl folyamatosan engem vá-
lasztottak – fogalmazott a polgármes-
ter. 

A pányoki származású fiatalember
1960-ban született Abaújszántón, majd
édesapja halála után nyolcévesen ke-
rült Taktakenézre. A középiskolát
Tokajban végezte. Elõször nem vették
fel a fõiskolára, majd egyévi munka után
már a sárospataki tanítóképzõ hallga-
tója. Késõbb a nyíregyházi Bessenyei
György Tanárképzõ Fõiskolán szerzett
testnevelõ szakos diplomát. 1989-ben
tanácselnökké választották, a rend-
szerváltás után pedig polgármesterként
áll a taktaközi település önkormányza-
tának élén. Felesége szintén pedagógus,
a helyi iskola igazgatója. Felnõtt fia dol-
gozik, lánya jelenleg az érettségire ké-
szül. 

– Két dolognak élek: a családomnak
és a falunak – kezdte beszélgetésünket
Molnár Tibor. – A hivatali és önkor-
mányzati feladatok mellett a sportelnöki
teendõket is ellátom, irányítom a lab-
darúgó-szakosztályt, figyelem a pályá-
zatokat. Van bõven tennivaló, sokszor
még haza is viszek egy kicsit a mun-
kából.

– Úgy érzem, számos fejlesztést si-
került megvalósítanunk az elmúlt idõ-

szakban. Utakat, egészségházat építet-
tünk. Ez utóbbiban helyet kap a felnõtt-
és gyermekorvosi rendelõ, a családse-
gítõ és gyermekjóléti szolgálat, valamint
a védõnõ. Ugyancsak itt található a fi-
ókgyógyszertár is. Vásárolni tudtunk
nagy értékû gépeket, traktort, pótkocsit,
hóekét, sózót, homlokrakodót. Télen,
amikor a lakosság felébred, az utak ki-
lencven százaléka már le van takarítva
a hótól. Ezt mind-mind pályázati pénz-
bõl sikerült létrehozni.

Az 1260 fõs Taktakenéz napjainkra
kinõtte az általános iskolát. A többszö-
ri próbálkozás eredményeként végre 125
millió forintot nyertek, amibõl tanter-
mekkel, csoportszobákkal bõvítik az in-
tézményt és várhatóan modern, hõszi-
getelt nyílászárókra cserélik a régi ajtó-
kat, ablakokat. A tervek szerint az
óvoda is megújul a jövõben.

A további évek talán legnagyobb fej-
lesztése lesz a szennyvízhálózat kiépí-
tése, amit a szomszédos Prüggyel kö-
zösen szeretnének megvalósítani.
Miután márciusban megalakult a két te-
lepülés által alkotott közmûtársulás,
következhet a pályázatok figyelése és
készítése.

Molnár Tibor bizakodó Taktakenéz
jövõjét illetõen és további tervekrõl be-
szél, melyek révén ismét pár lépéssel
elõrébb juthatnak a települések rang-
sorában. Mint mondja, három utcában
új aszfaltburkolatot kell építeniük, és több
helyen felújításra szorul a 8-10 évvel ez-
elõtt elkészített út is. Egyszóval nincs
ideje unatkozni a polgármesternek, aki
az említett eredmények mellett büszkén
beszélt a falu jó közbiztonságáról. Talán
ennek is köszönhetõ, hogy a helyben
mûködõ önkéntesek tavaly Az év pol-
gárõr egyesülete címet is elnyerték.

Kilenc esztendeje
vezeti Taktaharkány
önkormányzatát Var-
ga László (fotónkon),
akit az elmúlt év
õszén a voksolók
több mint hetven-
négy százaléka vá-

lasztott meg ismét polgármesternek. 
– Jólesõ érzéssel tölt el az emberek

többségének bizalma, amivel úgy érzem,
az elmúlt esztendõkben a település
anyagi és szellemi gyarapodása érde-
kében végzett munkámat ismerték el –
emelte ki Varga László. – A lakosság meg-
tapasztalta, hogy számomra a polgár-
mesterség nem hatalmat, hanem szol-
gálatot jelent, ami sok energiát, kitartást,
türelmet és nagyfokú empátiát igényel.
Akiben nincs meg a kellõ szakmai alá-
zat, szociális érzékenység és a tisztelet
mások iránt, az ezen a pályán komoly
nehézségekkel találhatja szembe magát.
Én igyekeztem a követelményeknek ko-
rábban pedagógusként, majd település-
vezetõként is megfelelni. 

– A taktaharkányi önkormányzat az
elmúlt négy esztendõben is jelentõs si-
kereket ért el a település fejlesztésében
– emelte ki Varga László. – Elkészült a
napközi otthon teljes külsõ és belsõ re-
konstrukciója és a konyha bõvítése. A
fiatalok érdekét szolgálta többek között
az általános iskola korszerûsítésének
folytatása és az új, mûanyag borítású
sportpálya kialakítása. Hosszú évtize-
dek után méltó helyére került a közsé-

gi könyvtár, amely mozgássérültek szá-
mára is hozzáférhetõ. Befejezõdött az
Iskola utcai óvoda felújítása és mind-
két nevelési intézményünkben sikerült
kicserélnünk a bútorzatot. Rendbe tet-
tük az orvosi rendelõt és a tanácsadót,
a helyi rendõrõrsöt és az orvosi szol-
gálati lakásokat. A volt tûzoltóraktár át-
alakításával új irodát és tárgyalót kapott
a polgárõrség. Megkezdtük a család-
segítõ és gyermekjóléti szolgálat jövõ-
beni székhelyének kialakítását. Felújí-
tottuk a helyi alkotóházat és a mûve-
lõdés új helyszíneként rendezvény-
parkot létesítettünk szabadtéri szín-
paddal, öltözõvel. Gondot fordított az
önkormányzat a közvilágítás és az
elektromos vezetékhálózat korszerûsí-
tésére, a rossz állapotú utak és járdák
aszfaltozására. A lakossági terhek eny-
hítése érdekében a szemétdíj egy ré-
szének átvállalásával évente közel hat-
millió forint kiadástól mentesítettük a
taktaharkányiakat. A foglalkoztatási
helyzet javítása érdekében folytattuk a
fatelepítéseket, gondoztuk a meglévõ
erdõinket és legelõinket, amihez be-
szereztük a szükséges gépeket és esz-
közöket. 

– Az önkormányzat évente 32-36
egyetemi, illetve fõiskolai hallgatót segít
a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer ke-
retében és ugyancsak támogatást bizto-
sítottunk az Arany János Tehetség-
gondozó Programban részt vevõ gim-
nazista fiataloknak – folytatta a polgár-
mester. – A Debreceni Egyetemmel

együttmûködve sikeresen beindítottuk az
iskolai tehetséggondozó programot, amit
a jövõben is folytatni kívánunk. Az el-
múlt években számos tábornak adott ott-
hont a település, lehetõséget biztosítva
a résztvevõknek többek között idegen
nyelvek gyakorlására, a természettel
való ismerkedésre, képzõ- és népmû-
vészetre, sportolása és íjászkodásra.
Segítjük a helyi civil szervezõdések, ön-
képzõ körök tevékenységét, amelyekbõl
szerencsére szép számmal akad a 4200
lelkes településen. A község nemzetkö-
zi kapcsolatainak a bõvülését jelzi a bel-
giumi Attert-tel a testvértelepülési szer-
zõdés aláírása. 

A fentiekbõl is kitûnik, hogy szorgos
munkával eltelt idõszak van a hátunk mö-
gött – emelte ki a polgármester – ame-
lyet takarékos gazdálkodás jellemzett.
Ennek köszönhetõen a taktaharkányi ön-
kormányzat költségvetését nem terheli
banki hiteltörlesztés. Az elkövetkezõ négy
évre számos feladatunk van, hiszen
elõttünk áll Taktaszadával közösen a
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, a
belvízelvezetés megoldása, további utak
és járdák aszfaltozása és több közin-
tézmény és közösségi épület felújítása
– hogy csak a legfontosabbakat említ-
sem. Ezekhez a beruházásokhoz a for-
rást pályázatokból tudjuk elõteremteni.
Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is, hogy
a foglalkoztatásban jelentõs szerepet vál-
laló helyi vállalkozások önkormányza-
ti döntéstõl függõ adóterhei a jövõben
ne emelkedjenek.

BEMUTATKOZNAK A KISTÉRSÉG POLGÁRMESTEREI
TAKTAHARKÁNY – VARGA LÁSZLÓ TAKTAKENÉZ – MOLNÁR TIBOR

A szerencsi szüle-
tésû Majdanics
László (fotónkon) 22
éves korában háza-
sodott össze tiszalú-
ci feleségével, majd
több mint három év-
tizedig dolgozott a

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állami
Építõipari Vállalatnál. Elõször lakatos-
hegesztõként, majd mûvezetõ munka-
körben foglalkoztatták. A cég 1989-es
megszûnése miatt kényszerbõl hozta
létre saját betéti társaságát. A családi épí-
tõipari vállalkozás vezetése töltötte ki éle-
tét egészen a 2006-ig, amikor Tiszalúcon
elindult az õszi önkormányzati válasz-
tásokon. 

– A cégvezetést abbahagytam, mivel
jelenleg fõállású polgármester vagyok
– emelte ki Majdanics László. –
Feleségem és a fiam viszik tovább a vál-
lalkozást. Ma már boldog édesapa és
nagyapa vagyok, ami a munkám mel-
lett teljes egészében kitölti az életemet. 

– Hogyan került jelenlegi pozíciójá-
ba?

– Négy évvel ezelõtt önkormányzati
képviselõnek jelöltettem magam.
Meglepõdve tapasztaltam, hogy a má-
sodik legtöbb szavazattal kerültem a tes-
tületbe. Akkor elhatároztam, hogy 2006-
ban indulok a polgármesterségért. Az el-
telt idõ elég volt ahhoz, hogy felkészüljek
erre a munkára. Az elõdömtõl sikerült
néhány dolgot ellesnem és erõsítette az
önbizalmat bennem, hogy el merjek in-
dulni a választásokon. Az akadályt si-
kerrel vettem, és 2006 õszén a helyiek
többsége nekem szavazott bizalmat. 

Majdanics László eddigi hivatali mun-
kájának legnagyobb nehézségét az ön-
kormányzat pénzügyi helyzete adta. A
gondok már 2-3 évvel ezelõtt is jelent-
keztek, ám az egyre nehezedõ nyomás
2007 elejére komoly döntések elé állí-
totta az új polgármestert.

– Sajnos, drasztikus intézkedéseket kel-
lett hozni – emelte ki a polgármester. –
A költségvetést, ha nehezen is, de sikerült
elfogadnunk, ám ehhez létszámleépí-
tésre volt szükség. Az iskolából, óvo-

dából, a polgármesteri hivatalból, idõ-
sek otthonából kellett elküldenünk dol-
gozókat. Mindez azonban rányomta a
bélyegét a megítélésemre. A költségve-
tés elfogadásának idejére a 127 millió
forintos mínuszt 17 millióra tudtuk
csökkenteni, amit úgy érzek, hogy már
ki lehet gazdálkodni. Több megszorító
intézkedés mellett a helyi testület le-
mondott a tiszteletdíjáról, ami évi 13 mil-
lió forintos megtakarítást eredményez.

Mindezek ellenére Majdanics László
bizakodóan néz a jövõbe. Hangsú-
lyozza, hogy tervek nélkül nem juthat
elõbbre a község. Tiszalúcon jelenleg
nincs szennyvízhálózat. A rendszer ki-
építéséhez szükséges forrás elõteremtése
érdekében pályázatot nyújtottak be.
Ennek sikere esetén akár nyolcvan szá-
zalékos támogatottság mellett valósul-
hat meg a beruházás. Az 5700 lelkes
falu csapadékvíz-elvezetését is meg kell
oldani a jövõben és nem hagyható ki a
leginkább égetõ probléma: a munka-
helyteremtés. – Ezen a területen be-

szûkültek a lehetõségek – emelte ki az
önkormányzati vezetõ. – Tiszaújváros
felé van egy 10 kilométeres utunk. Ez
az egyetlen település, amely az ottani
vállalkozások révén fogadni tud néhány
száz alkalmazottat. Ha sikerülne felújí-
tani az említett szakaszt, akkor a Volán
rendszeres buszjáratot indítana, és töb-
ben mehetnének dolgozni az iparvá-
rosba.

Majdanics László további célként
említette a helyi iskola bõvítését. – Ma
már közel hétszáz tanulónk van, és az
intézményben további új tantermekre
van szükség, amihez keressük a pályá-
zati lehetõséget. Tovább folytatjuk a falu
szépítését, a virágosítást, utakat építünk,
temetõt rendezünk minimális költség-
gel, közmunkások segítségével. 

– Úgy érzem, hogy az itt eltöltött 40
évem alatt megkedveltek az itteniek.
Emberszeretõnek, segítõkésznek tartom
magam, és ami talán a legfontosabb: a
faluért vagyok, és nem a faluból akarok
élni!

TISZALÚC – MAJDANICS LÁSZLÓ

A helyi általános
iskola diákjai márci-
us 10-én délelõtt is-
merkedhettek meg
Forgács Dezsõ éle-
tével, majd a dél-
utáni órákban em-
lékelõadásra várták
az egykori intéz-
ményvezetõ család-
tagjait, pályatársait,
tisztelõit és tanítvá-
nyait. 

A mádi mûvelõ-
dési ház nagytermé-
ben Szepesi Józsefné
köszöntötte a meg-
hívott vendégeket. A
Koroknay Dániel Te-
hetséggondozó és
Általános Iskola igaz-
gatója az intézmény jelenlegi életérõl
számolt be a hallgatóságnak és beszé-
dében hangsúlyozta: céljuk, hogy ta-
nulóikkal megismertessék az elõdök
munkáját. Ennek jegyében rendezik
meg minden esztendõ tavaszán a
Koroknay Napok programsorozatot is.
– Valljuk, hogy a múlt ismerete nélkül
nem érthetjük a jelent és nem lesz jö-
võnk sem – fogalmazott Szepesi
Józsefné. 

Pongráczné Vaszil Ildikó, az iskola
igazgatóhelyettese elõadásában idéz-
te fel Forgács Dezsõ életének legfon-
tosabb állomásait. Kalandos és tartal-
mas pedagógus-pályafutása 1946-ban
kezdõdött a zempléni kis faluban.
Megszervezte a mádi színjátszó-cso-
portot, irányította és formálta a telepü-

lés kulturális életét. Számos zenés
darab, vígjáték és dráma, operett- és ka-
baréelõadás rendezése, szerepei fû-
zõdnek nevéhez. Mindezeket nem
csak a helyi közönség láthatta, hiszen
Forgács Dezsõ társulata bejárta a kör-
nyezõ településeket is. 1960-ban ne-
vezték ki a mádi általános iskola szi-
gorú, fegyelmet követelõ igazgatójának,
ahonnan 1980-ban vonult nyugdíjba.
Ezt követõen írta meg a mádi színját-
szás történetét, amely a helyi
Krónikában jelent meg, majd haláláig
újabb szenvedélyének, a fafaragásnak
hódolt. 

Mád

AZ EGYKORI ISKOLAIGAZGATÓ
MUNKÁSSÁGA

Az elõadás után Forgács Dezsõ alkotásaiból és
munkásságát bemutató dokumentumokból nyílt
kiállítás a mûvelõdési ház különtermében.

Gróf Batthyány Lajos születésének
200. évfordulója jegyében tartották
meg az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc tiszteletére rendezett meg-
emlékezést március 14-én Takta-
harkányban.

A település mûvelõdési házában ösz-
szegyûlt ünneplõk elõtt Varga László pol-
gármester idézte fel Magyarország elsõ
miniszterelnökének alakját. Batthyány
Lajos 1843-44-ben a fõrendi ellenzék ve-
zére volt. Az uralkodó a pesti forrada-
lom után két nappal adott számára szó-
beli felhatalmazást az elsõ felelõs kor-
mány megalakítására. Származása a
Habsburg-udvarnak, nézetei pedig a
nemzetnek voltak megfelelõek. Nem vé-
letlen, hogy személyét az egész ország

elfogadta, tisztelte és szerette. Mûvelt,
nagy munkabírású ember volt, aki el-
kötelezte magát népe sorsának jobbra
fordítása mellett. Batthyány Lajos hat hó-
napig állt az ország élén, megbízatásá-
ról Jellasics betörése után mondott le. A
szabadságharcot követõen a kivégzõ-
osztag elé állították, ahol maga vezényelt
tüzet. Az elsõ magyar felelõs kormány
miniszterelnökétõl nem maradtak köte-
tek, papírra vetett gondolatok. Tettei azon-
ban bizonyították nemzete iránti elkö-
telezettségét. Áldozatvállalása méltán
szolgálhat példaként az utódoknak.   

A taktaharkányi ünnepségen az álta-
lános iskolások adtak mûsort, fellépett
a községi kórus, a népdalkör, valamint
a helyi mazsorett-, modern és formáci-
ós tánccsoport.

Taktaharkány 

AZ ELSÕ MINISZTERELNÖKRE
EMLÉKEZTEK

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®



A városban és a környezõ telepü-
léseken élõk az elmúlt években már
megszokhatták, hogy a szerencsi
Riwex Kft. idõrõl idõre új termé-
kekkel lepi meg a vásárolókat.

A helyi pékségben az idén febru-
ár 1-jétõl már cukrászat is mûködik,
ahol természetes alapanyagokból
készítik a különbözõ finomságokat.
A régi, házias ízekre alapozó kíná-
latba jelenleg 30-fajta sütemény és
20-féle szeletelt torta tartozik, ame-
lyeknek folyamatosan bõvül a száma.
A társaság a cukorbetegekre és a fo-
gyókúrázókra is gondolt: számos di-
étás süteményt is szerepeltet a vá-
lasztékban. A frissen készült termé-
kek a Petõfi út 10. szám alatti, már
reggel fél hattól nyitva tartó pékáru-
üzletükben megvásárolhatók, de több helyi és környékbeli élelmi-

szerüzletbe is szállítanak belõlük.
Specialitásuk a nyáron is elõállítha-
tó és fogyasztható Riwex-krémes, ami
az édességet kedvelõk körében bi-
zonyosan kelendõ lesz a meleg na-
pokon is. A cég által elindított akci-

óban egy-egy sorsjegyet kapnak
azok, akik egyszerre ezer forint fe-
letti értékben vásárolnak a cukrász-
készítményekbõl. A sorsolást minden
hónap végén tartják, a szerencsés
nyertes pedig egy dísztortát kap
ajándékba.                               (x)
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KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Az idei esztendõ jelentõs változást
hozott az adózók bevallásainak be-
nyújtási módozatában. Ez év elejé-
tõl ugyanis a nagy többségnek már
elektronikus úton, az interneten ke-
resztül kell teljesítenie adóbevallá-
sait és adatszolgáltatásait.

Vannak, akik már 2006-ban is így
tettek eleget bevallási kötelezettsé-
güknek, a többség azonban most ta-
lálkozott elõször az elektronikus be-
vallással – derül ki az APEH Észak-
magyarországi Regionális Igazga-
tósága tájékoztatójából.

A megelõzõ évhez képest válto-
zott az adózás rendjérõl szóló tör-
vény, így nem kell minden hónap-
ban beadni a járulék-bevallásokat
(0708-as, illetve 0758-as nyomtat-
ványok). A munkáltatónak nem mi-
nõsülõ kifizetõ csak akkor kötelezett
a 0708-as számú bevallás benyúj-
tására, ha a tárgyidõszakban ma-
gánszemély részére adó-, adóelõleg-
és/vagy járulékalapot képezõ kifi-

zetést teljesített. Amennyiben a tár-
sas vállalkozás kizárólag társas vál-
lalkozóként biztosított személyt fog-
lalkoztat – aki egyidejûleg heti 36
órát elérõ munkaviszonyban is áll –,
a vállalkozás a 0708-as bevallásra
csak akkor kötelezett, ha a társas vál-
lalkozó részére a személyes közre-
mûködésre tekintettel adó-, járulék-,
százalékos eho-köteles jövedelmet
fizetett ki.  A 0708-as számú beval-
lást a munkáltatónak nem minõsü-
lõ egyéni vállalkozónak csak akkor
kell teljesítenie, ha a tárgyhónapban
magánszemély részére adó- (adó-
elõleg) és/vagy járulékalapot képezõ
kifizetést teljesített. Az egyéni vál-
lalkozó, aki egyidejûleg munkavi-
szonyban is áll, és foglalkoztatása
eléri a heti 36 órát, a 0758-as be-
vallás benyújtására nem kötelezett
azon idõszakra, amelyre vonatko-
zóan vállalkozói kivétet nem számol
el, illetve átalányadózást választó
vagy eva-s egyéni vállalkozó nem
szerez bevételt. – Az eva-s egyéni

vállalkozó (36 órát meghaladóan
munkaviszonyban áll, vagy felsõfo-
kú oktatási intézmény nappali ta-
gozatán folytat tanulmányokat) a fi-
zetendõ járulékot és a tételes eho-t
negyedévente, a negyedévet köve-
tõ hó 12. napjáig, a negyedév utol-
só hónapjának kötelezettségeként
vallja be.

Az APEH felhívja az adózók fi-
gyelmét, hogy akik hibásan nyújtják
be a 0708-as bevallásukat, errõl e-ma-
ilben kapnak értesítést. A korrekció
ebben az esetben az adózó által in-
terneten keresztül történik. Ugyancsak
az elektronikus világhálón érkezik meg
a jól elküldött bevallások nyugtázá-
sa is. Gyakori hiba, hogy az adózók
nem várják meg a nyugtát, és több-
ször is feladja ugyanazt a bevallást.
Ezért az adóhatóság azt kéri, hogy az
érintettek 1-2 napig türelemmel vár-
ják a nyugtát, hogy a többszörös be-
küldés ne akadályozza az esetleg hi-
bátlanul megérkezett bevallás feldol-
gozását az APEH rendszerében.         

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 váro-
si felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra kö-
zött rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi ké-
szenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos

PÉNTEK DÉLUTÁNI ORVOSI ÜGYELET

Március 23., I. körzet (Rohály Judit) Tel.: 47/362-638.
Március 30., II. körzet (Móré László) Tel.: 47/362-225.
Április 6., IV. körzet (Spák László) Tel.: 47/361-203.

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, legkö-
zelebb április 4-én.

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

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ

Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb
március 28-án.

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 pénz-
tár csütörtökön  8–15 óráig, a hét
többi munkanapján 9–11 óráig.

Panasznap: minden héten csü-
törtökön 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. 

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT 

SZERENCSI
KIRENDELTSÉGE

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

GYÓGYSZERTÁRAK

NYITVA TARTÁSA

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

Március 26–április 1.: 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.

Április 2–8. Oroszlán (ügyele-
tes): 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.

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. 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

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

Március 31. – április 1.: Lajcsák
Attila, Szerencs, Jókai út 4. Tel.:
30/625-8152.

KÖZPONTI

ORVOSI ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

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.  

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.

VÉRADÁS
MÁRCIUS

26. (hétfô): Monok
27. (kedd): Csobaj

29. (csütörtök): Tiszaladány

ELEKTRONIKUS ADÓZÁSI EGYSZEREGY 

Izsák Jenô rajza.

Gyógyászatisegédeszköz-

szaküzlet
Szerencs, Huszárvár út 30.

Orvosi szelvények beváltása

Telefon: 47/361-293

TERMÉSZETES ÍZÛ SÜTEMÉNYEK
A RIWEX KFT.-TÕL

A finomságok széles választékát kínálják kedvezõ áron a vevõknek.

HELYZETKÉP?

SSzzeerreennccss,,
vvaassúúttáálllloommáássoonn  lléévvõõ
HHÍÍRRLLAAPPÁÁRRUUSSÍÍTTÓÓ  PPAAVVIILLOONN

mmûûkkööddtteettéésséérree
vállalkozói igazolvánnyal

rendelkezõ

ÜÜZZEEMMEELLTTEETTÕÕTT  KKEERREESSÜÜNNKK. 
FFeellaaddaatt::

� Az árushely üzemeltetése
teljes anyagi felelõsség mellett.

FFeellttéétteelleekk::
� Vállalkozói forma megléte

vagy kiváltása.
� Induló tõke biztosítása.
� Kereskedelmi végzettség,

vagy gyakorlat.

Jelentkezni a 30/278-1231
telefonszámon, valamint

a gazdusl@lapker.hu címen lehet.
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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
HUNYADI UTCA 12., Csadó ingatlan: 435 m2 telken komfor-
tos családi ház a hozzá tartozó pincével. A 20 m2 alapterü-
letû pince 25 hl tároló kapacitású. A borászatban használa-
tos eszközök külön térítés ellenében megvásárolhatók. Rö-
vid határidõvel beköltözhetõ. Irányár: 11 900 000 Ft. Tel.:
47/362-625, 30/271-9053. 
BORS KÁLMÁN U. 1., Juhász László: Mintegy 180 m2 hasz-
nos alapterületû, összkomfortos családi ház. Többgenerációs
háznak is kiválóan alkalmas. Megfelelõség esetén beszámí-
tanak szerencsi, jó mûszaki állapotú, legalább 2 szobás, mi-
nimum komfortos, elsõsorban kertes házat vagy társasházi
lakást. Irányár: 18 500 000 Ft. Tel.: 30/9253-416. 
PINCEMESTER U. 8.: Kert nélküli, 202 m2 területû telken, 2004.
évtõl folyamatosan felújítás alatt álló, egyedi fûtésû családi
ház sürgõsen eladó vagy miskolci önkormányzati bérlakás-
ra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Irányára: 6 500 000 Ft. Tel.:
70/ 548-8456. 
PETRIKOVITS U. 17., Sulyok: 118 m2 hasznos alapterületû
összkomfortos családi ház. Az ingatlan hasznos alapterülete
szükség szerint bõvíthetõ. Az udvaron pince présházzal, zöld-
ségtárolóval. Megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi vagy
bekecsi jó mûszaki állapotú, legalább 2,5 szobás, komfortos
kertes családi házat. Irányár: 14 500 000 Ft. Tel.: 20/237-
2918. 
ALSÓPINCESOR: 60 hl tárolókapacitású pince, elõtérrel, fel-
dolgozóval, felszereléssel, 20 fõ vendéglátására alkalmas lak-
résszel, 800 négyszögöl szõlõvel, gazdasági épülettel kizá-
rólag együttesen eladó. Irányára: 5 700 000 Ft. Tel.:
20/343-1038. 
MONOK, SZÉCHENYI U. 61/B., Sinka Bertalanné: 1550 m2

telken, mintegy 98 m2 hasznos alapterületû, komfortos csa-
ládi ház a hozzá tartozó 20 m2 tárolóval. Megfelelõség ese-
tén értékegyeztetéssel beszámításra kerülhet szerencsi egy-
szobás társasházi ingatlan. Az ingatlan berendezési, felsze-
relési tárgyai külön térítés ellenében megvásárolhatók. Üdü-
lõ, hétvégi ház céljára is kiválóan alkalmas. Irányár: 
3 000 000 Ft. Tel.: 47/363-997, 30/2385-244.            
MISKOLC, KÖLCSEY UTCA: Az Avas-Dél III. ütemében, a Je-
zsuita Gimnáziummal szemközti rendezett társasházi lakó-
közösségû épület IX. emeletén, a Bükkre, Tapolcára nézõ pa-
norámával 36 m2 hasznos alapterületû, távfûtéses, lakás köz-
vetlenül a tulajdonostól eladó. 2003. évben felújításra ke-
rült. A szobák külön bejáratúak. Önálló vízórák, redõnyök,
reluxák, beépített bútor a konyhában és az elõszobában. Vil-
lanytûzhely, vezetékes telefon. Az erkély redõnyökkel telje-
sen lezárható. Alacsony rezsi-, és társasházi közös költség.
Egyéb bútorok külön térítés ellenében megvásárolhatók. Be-
költözés: augusztus végén. A Miskolci Egyetemhez való kö-
zelségére és közvetlen buszkapcsolatára (Tiszai pályaudvar
felé is) tekintettel elsõsorban diákok vagy befektetõk részé-
re ajánljuk. Megtekintés kizárólag elõzetes telefonos egyez-
tetés után. Irányár: 6 300 000 Ft. Tel.: 70/455-4256. 

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.

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.
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SSzzeerreettnnee  lleesszzookknnii
aa  ddoohháánnyyzzáássrróóll??
Szakszerû segítséggel

nagyobb eséllyel 
tud lemondani 
szenvedélyérõl!

Tüdõgyógyász szakorvosaink
várják Önt a szerencsi 

tüdõgondozóban, hétfõtõl
csütörtökig minden nap.

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

(a piac mellett) 
Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

Kedvezményes 
vetõmagvásár

Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek
5% engedmény! 

VÁRJUK KEDVES 
VÁSÁRLÓINKAT!

AKKUMULÁTOROK LEG… LEG… LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!

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

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

Akkumulátorok ingyenes bevizsgálása. Gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása! 

AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN minden hónap 1-jétõl 10-ig!
Japán típusú akkumulátorok és zselés akkumulátorok forgalmazása!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû, motorkerékpár, elektromos targonca 

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

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

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

VVáánnyyaaii
TTeemmeettkkeezzééss  
SSzzeerreennccss,,  BBeekkeeccssii  úútt  11..  

00--2244  
óórrááiigg..  

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

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

Minden gobelinkép és kötõfonalak 10% kedvezménnyel kaphatók

Függönyvarrást helyben vállalunk

Üzletünkben mûanyag és alumínium karnis kapható.

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

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! 

100 tanórás kezdõ 
angol nyelvtanfolyam

indul április 7-én 
Szerencsen a Népházban. 

A foglalkozások 
szombatonként 

9–13 óráig lesznek. 
A tanfolyam díja 500 Ft/tanóra.

Érdeklõdni lehet 
Képes Tamásnénál 

a 70/943-9905-ös telefonszámon.
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Szerencsen, 
a Rákóczi út 

16. szám alatt

Érd.: 20/499-5313. 

üüzzlleetthheellyyiisséégg  
ééss  iirrooddáákk  
kkiiaaddóókk..  

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

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!

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

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..

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.

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
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– A Balatontól 40 km-re, Sárvártól 25 km-re csendes faluban háromszo-
bás családi ház (parasztház) nagy telken 3,9 millió Ft-ért eladó. Érd.: Sze-
rencsen a 20/563-3852-es telefonszámon lehet. (6)

– Tiszanagyfaluban háromszobás, felújított családi ház kettõs fûtési rend-
szerrel, garázzsal, pincével, melléképülettel eladó. Tel.: 20/557-7215. (6)

– Szerencs központjában háromszobás, összkomfortos, kertes családi ház
két grázzsal, gáz- és központi fûtéssel, 1100 m2 telken eladó, mely ház-
helynek is alkalmas. Irányár: 13 M Ft. Érd.: 70/261-8726. (6)

MEZÕGAZDASÁG
– 150 literes szõlõprés 30 000 forintért eladó. Érd.: 47/350-317. (6)

– 60 literes szõlõprés, 80 literes boroshordó eladó. Érd.: 20/564-8577. (6)

– A bekecsi hegyen 800 négyszögöl szõlõ, kis házzal – betegség miatt –
eladó. Érd.: 30/525-4740. (6)

– Eladó kb. 800 literes, hidraulikus szõlõprés, újszerû állapotban. Érd.: 47/396-
260, 30/9651-029. (6)

JÁRMÛ
– 350 cm3 Jawa motorkerékpár eladó. Ár: megegyezés szerint. Érd.: 20/542-
1968. (6)

– Skoda 120L érvényes mûszakival, elsõ tulajdonostól, garázsban tárolt,
megkímélt állapotban, új gumikkal, tetõcsomgatartóval, kevés kilométer-
rel eladó. Érd.: 30/527-8357. (6)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Konyhai sarokülõ eladó. Érd.: 20/564-8577. (6)

– Szerencsen kétszobás, fürdõszobás, felújított, kertes, tehermentes lakás
csendes környezetben eladó. Irányár: 7 M Ft. Érd.: 70/273-0329. (6)

– Szerencsen a városközpontban nagypolgári, háromszobás lakás, amely
irodának, üzletnek is kiválóan alkalmas eladó. Irányár: 10 M Ft. Érd.: 70/273-
0329. (6)

– Bodrogkisfaludon vállalkozásra is alkalmas, felújított családi ház eladó.
Ugyanitt építési telek is eladó. Érd.: 20/541-2954. (6)

– Szerecsen városközponthoz közeli, kertvárosi, 3 szobás, nappalis, beépí-
tett konyhás, összkomfortos, gáz- és vegyes tüzelésû, radiátoros, mûanyag
nyílászárós, új zsindelytetõs családi ház garázzsal sürgõsen eladó. Szép kör-
nyezet, pihenõkert, termõ gyümölcsfák. Érd.: 30/374-6293. (6)

– Bekecsen felújított, kertes családi ház eladó tavaszi költözéssel. Érd.: 47/368-
160, 20/391-3694. (6)

– Szerencs belvárosában 61 m2-es, összkomfortos társasházi lakás garázs-
zsal eladó vagy családi házra cserélhetõ. Érd.: 20/495-5474. (6)

– Rátka, Kossuth út 1. szám alatti ház eladó. Érd.: 47/361-808. (6)

– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3 szobás, össz-
komfortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléké-
pületekkel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló. Érd.:
este 30/921-2255. (6)

– Monokon a Gárdonyi utcában családi ház nagy kerttel, pincével, mellék-
épületekkel eladó. Irányár: 3,8 M Ft. Érd.: 20/437-7355, 20/985-8027.
(6)

– Szerencsen a Landler utca elején 574 m2-es építési telek, 18 m2-es utca-
fronttal, engedélyezett tervrajzzal eladó. Érd.: 20/419-3300. (6)

– Szerencs-Ond Görgey út 5. szám alatt szoba, konyhás, régi típusú csalá-
di ház (komfort nélküli) eladó. Udvaron kút, pince. A buszmegálló kb. 10
perc. Érd.: 47/361-915. (6)

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

INGATLAN
– Budapesten, új lakóparkban, központi helyen, igényesen berendezett al-
bérleti szoba leánynak kiadó. Érd.: 20/417-7518, 30/397-5744. (6)

– Szerencs város központjában kétszobás, összkomfortos családi ház ela-
dó. Érd.: 20/564-8577. (6)

– Tiszalúcon háromszobás, összkomfortos családi ház, rendezett kerttel és
portával eladó. Érd.: 46/398-370. (6)

– Kétszobás, gázfûtéses, zárt udvaros társasházi lakás eladó vagy miskol-
ci csere is érdekel. Érd.: 20/534-2129. (6)

– Szerencsen egyedi tervezésû, galériás, nagy nappalis, padlófûtéses, gáz-
és vegyes tüzelésû kazánnal családi ház ipari árammal, házi vízellátóval,
ipari árammal eladó. Érd.: 20/542-1968. (6)

– Szerencsen az Ondi úton szintes, négyszobás, gáz-vegyes tüzelésû, köz-
ponti fûtéses (380 V ipari áram, kábeltévé) családi ház, kétbejáratos, két
garázzsal eladó, vagy budapesti cserét beszámítok. Érd.: 20/396-6020,
47/362-972. (6)

– Bekecsen zöldövezetben szintes családi ház gyümölcsfákkal betelepített
kerttel eladó. 3+2 szoba, étkezõ, fõzõ, spájz, konyha, nappali, 2 fürdõ, WC,
mûhely, ipari áram, gáz-központi fûtés. Érd.: 30/236-5090. (6)

– Legyesbényén szintes, panorámás, központi fûtéses családi ház ipari áram-
mal, melléképülettel, pincével, kerttel, 824 m2 telken eladó vagy kisebbre
cserélhetõ. Ár: 7,9 M Ft. Érd.: 20/580-6788. (6)

– Szerencs, Petrikovits út 8. szám alatti, 180 m2-es családi ház garázzsal,
gáz- és központi fûtéssel (alsó szinten cserépkályha, felsõ szinten kandal-
ló), parkosított udvarral eladó. Érd.: 47/361-287 est, vagy 30/480-8246.
(6)

– Rátkán 3 szobás, nappalis, összkomfortos, gázfûtéses, kertes családi ház
eladó. Érd.: 30/375-0812. (6)

– Szerencsen az Ondi úton kétszobás, étkezõs, összkomfortos, gázfûtéses,
nappalis, kábeltévés családi ház nagy terasszal, garázzsal, kis kerttel ela-
dó. Kétszobás bérházi lakást értékkülönbözettel beszámítunk. Érd.: 30/387-
0649, 47/361-822. (6)

– Prügyön háromszobás, összkomfortos családi ház két garázzsal, mellék-
épületekkel, nagy telekkel eladó. Érd.: 47/378-344. (6)

– Bekecs, Antall József úton közmûvesített építési telek eladó. Érd.: 70/385-
3132. (6)

– Szerencsen a Kinizsi u. 27. sz. alatt, lakó-pihenõ övezetben 270 m2-es,
4,5 szobás+ nappali, étkezõ, konyha, spájz, gardrób, 2 fürdõszoba, 2 WC,
2 bejáratos, pince, garázs, padlófûtéses, gáz- és vegyes tüzelésû, telefonos,
kábeltévés ház fedett terasszal, parkosított udvarral eladó. A lakás 2 csa-
lád részére, illetve vállalkozásra kiválóan alkalmas. Érd.: 47/363-424. (6)

Ingyenesen jelentetjük meg 
lakossági apróhirdetését, ha ezt 

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

levélben vagy személyesen 
MÁRCIUS 30-IG 

eljuttatja szerkesztõségünkbe. á
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HIRDETÕINK 
FIGYELMÉBE!
Jeligés hirdetéseket az apróhir-

detés rovatba csak személyesen
fogadunk a szerkesztõségben.

– 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 vállalok. Érd.:
70/592-0749. (6)

VEGYES
– 2 000 literes lemezkád 15 000 forintért eladó. Érd.: 47/350-317. (6)

– Egytányéros, új mosogató 5 000 forintért eladó. Érd.: 20/542-1968. (5)

– 2 db 50 x 100 cm-es betongyûrû eladó. Érd.: 20/2000-806. (6)

– Paiste 302-es 20-as cintányér, Pearl Export pergõ tama lábgép újszerû
állapotban eladó. Érd.: 20/491-1762. (6)

– 2-1 osztású, 2 x1,5 m-es, 2 mx1 m-es, zártszelvénybõl készült, lambé-
riázott garázsajtó eladó. Érd.: 47/396-260, 30/9651-029. (6)

– Összecsukható kerekesszék, – még nem volt használva – eladó. Érd.:
47/361-808. (6)

– Háziszõttesek, elõnyomott kézimunkák, szúrt sablonok, kézzel horgolt
terítõk készítése olcsón. Érd.: 47/363-891. (6)

– Szobafenyõ, formás (170-180 cm) helyhiány miatt eladó. Érd.: 20/433-
1632. (6)

– Új állapotban lévõ szövött, mûanyag tápos zsákok 20 Ft/db áron ela-
dók, valamint csirketrágya nejlonzsákba készítve elvihetõ februártól júliu-
sig folyamatosan (cserezsákot hozni kell). Érd.: 20/433-1632. (6)

ÁLLAT
– Elõnevelt csirke, kacsa, liba és kispulyka kapható Szerencsen. Érd.: 20/433-
1632. (6)

– Kismalacok eladók. Érd.: 20/433-1632. (6)

KERES
– Villanyvasutat, tartozékokat, alkatrészeket keresek. Érd.: 30/466-5636.
(6)

– Szekrénysor, franciaágy, 2 db éjjeliszekrény, rekamié, 2 db fotel és egy
dohányzóasztal eladó. Ár: megegyezés szerint. Érd.: 70/313-1636. (6)

– Iskolai rajz- és íróasztal együtt eladó. Érd.: 20/2000-806. (6)

– Fényezett könyvesszekrény, ágynemûtartó eladó. Érd.: 47/361-808. (6)

– Kétajtós (ónémet) ruhásszekrény, 6-8 személyes kihúzhatós (ónémet)
ebédlõasztal eladó. Érd.: 20/433-1632. (6)

GÉP, SZERSZÁM 
– Szieszta kályha 10 000 forintért, gázpalack 5 00 forintért, villanykály-
ha 3 000 forintért eladó. Érd.: 47/350-317. (6)

– Kukoricadaráló (elektromos), óriás sózóteknõ és egy kicsi, mosógép mo-
tor, Hajdú mosógép, Hajdú centrifuga lemezjátszó eladó. Érd.: 20/564-8577.
(6)

– 1 db gázpalack 5000 forintért eladó. Érd.: 20/542-1968. (6)

– Ikra típusú láncfûrész, 1 év garanciával eladó. Érd.: 20/580-6788. (6)

– 2 db gáztûzhely PB és vezetékes, 1 db mosógépmotor eladó. Érd.: 20/2000-
806. (6)

– 25 literes mikrohullámú sütõ újonnan eladó, valamint kukoricadaráló és
morzsoló eladó. Érd.: 47/361-808. (6)

– Nagyképernyõs színes tévé 8 000 forintért, mikrohullámú sütõ 6 000
forintért, Gorenje 5 fiókos fagyasztószekrény 23 000 forintért, 200 literes
hûtõszekrény 13 000 forintért, 200 literes villanybojler jó állapotban (ház-
hoz szállítva is) 10 000 forintért eladó. Érd.: 20/433-1632. (6)

– IBM T21 notebook 60 000 Ft-ért eladó. (750 MHz processzor, 10 GB
HDD, CD, LAN, infra, stb. Érd.: 30/466-5636. (6)

– 250 literes, háromfázisú, vontatható betonkeverõ eladó. Érd.: 47/396-
260, 30/9651-029. (6)

VÁLLAL
– Szõlõmûvelést, szennyvízbekötést, ház körüli munkákat, javításokat vál-
lalok. B. Ferenc. Érd.: 30/507-9105. (6) 

– Hozzátartozóját elviszem vizsgálatra, kezelésre, futárkodást (bármit), so-
fõrködést vállalok. B. Ferenc. Tel.: 30/507-91-05. (6)

Újabb akció kezdõdött 
szerencsi és tarcali Coop-üzleteinkben!

Március 14–26
ÁSZ lángolt kolbász 1 kg 899 Ft
Olympos citromlé 5* 1 l 1 69 Ft
Wiener Extra vák. kávé 250 g 319 Ft

Egységár: 1276 Ft/kg

Gesztenyepüré 200 g 169 Ft
Egységár: 845 Ft/kg

Gyõri édes omlós keksz 207 g 159 Ft
Egységár: 768 Ft/kg

Coop darált háztartási keksz 500 g 199 Ft
Egységára: 396 Ft/kg

Coop-tortadara 80 g 139 Ft
Egységára: 1738 Ft/kg

Húsvéti szalvéta 15 db-os 189 Ft
Lillafüredi ásványvíz 2 l 85 Ft

Egységára: 42,5 Ft/l

Biopon takarékos EuroComp. 2 kg 669 Ft
Egységára: 335 Ft/kg

Silan Blue Dream öbl. konc. 2 l 
(2 db vásárlása esetén) 649 Ft

Egységára: 325 Ft/l

... és még számos termék

AK
CI
Ó!

„Gazdálkodj okosan!” – nyereményjáték 15 millió Ft értékû CIB-
bankkártyáért. Részletek az üzletben kihelyezett plakáton.

Legyen naponta vásárlója Coop-áruházainknak!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2007.  március
9-én 

KRUCSAI LAJOS 
fogtechnikus életének 78. évében, 22 évig tartó,
türelemmel viselt, súlyos betegség után elhunyt.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a teme-
tésen részt vettek, fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek. 

A gyászoló család

Húsvéti ajánlataink:
Mezõkövesd Hajnal Hotel*** 30 000 Ft/fõ 3 éj, félpanzió, wellness részleg haszná-

lata

Siófok Hotel Ezüstpart*** 30 690 Ft/fõ kétágyas szobában, 3 éj, fél-
panzió, locsolóbál, üdvözlõital, wellness részleg

Szlovákia egyénileg Hotel Gerlach** Poprad 17 300 Ft/fõ 3 éj fél-
panzióval

Arany Prága április 6–9. – kirándulás Pozsonyba és Karlovy
Varyba 35 900 Ft/fõ utazás, szállás, reggeli, idegenvezetés

Észak-olasz kiskörút április 6–9. 39 200 Ft/fõ utazás, szállás,
reggeli, idegenvezetés

Pozsony–Bécs április 7–9. 28 900 Ft/fõ utazás, szállás, reggeli,
idegenvezetés

Foglalja le nyaralását elõfoglalási kedvezménnyel!
Valutaváltás, szállásközvetítés, menetjegy-értékesítés,

üdülésicsekk-elfogadóhely.

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

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

BORVACSORÁK
AZ OROSZLÁNOS BORVENDÉGLÕBEN,

AZ EGYKORI SZIRMAY-KÚRIÁBAN

2007. április 13-án, 18.30 órai kezdettel
elsõ alkalommal a Béres-szõlõbirtok borait mutatjuk be.

Ajánlatunk:
�� Vendégváró falatok: 3 tatár egy tányéron
�� Kocsonyázott harcsafilé pácolt gombákkal
�� Tárkonyos nyúlragu krémmártásban, puliszkával
�� Fûszerköntösben sült sertésjava paprikás rakott burgonyával,

rozmaringos kacsamáj-mártással
�� Baconban sült fácánmell gyömbéres almapürével,

káposztás rétessel
�� Trüffel-duó (házisajt-trüffel és mazsolával töltött csokoládétrüffel)

A borvacsora ára: 6000 Ft/fõ

Asztalfoglalás: személyesen, illetve a 47/598-888-as telefonszámon.

Elõkészületben: borvacsora a Monarchia Matt boraival

Szeretettel várjuk az egykori Szirmay-kúriában!

Nyitva tartás: mindennap 10–22 óráig
Telefon: 47/598-888 �� Fax: 47/598-889

E-mail: info@oroszlanos.hu �� www.oroszlanos.hu  
Cím: 3907 Tállya, Rákóczi út 23.



Vízszintes:
1. Goethe idézete. 12. Gemini fele!

13. Híres sajtváros. 14. Kábítószer.
15. Visszafelé: foszfor, nátrium. 16.
Töltõállomás, vagy tó neve. 17. Nõi
név (végén hosszú mgh.). 18.
Közönség elé lép. 20. Szerencse. 22.
Asztácium. 23. Móricz idézetének

második, befejezõ része. 25. A végén
néz! 26. Den ..., Hága hollandul. 27.
Fa része. 28. National Rifle
Association röviden. 30. Személyed.
31. Pondró. 33. Más. 35. Püspöki öl-
tözet része. 37. Idõszak. 39. Japán
táblás játék. 40. Jégen, dinnyén vág-
ják. 42. Gregor …, a genetika híres

alakja. 45. Az egyik lottó
(névelõvel). 48. Borít. 49.
Spanyol ex-királyné. 50.
Kicsinyítõképzõ. 51. Ke-
vert ZAMI! 53. Robert de
..., színész. 55. Ugyanaz,
mint vízszintes 16. 57.
Robbanóanyag. 59. Ket-
tõzve: öregember. 60.
Üresen edzõ! 61. Otthon.
63. Angol fül (EAR). 65.
Nõi név. 

Függõleges: 
Erdélyi csúcs. 3. Fõ-

városa: Katmandu. 4. Pan
.., légitársaság. 5. A kö-
zepén gyere! 6. Arra a
helyre mozgok. 7. Le-
hetséges. 8. Amerícium.
9. Azon ideig. 10. R.R.I.
11. ... Lisa, festmény. 15.
Móricz idézetének elsõ
része. 16. Tengeri nö-
vény. 17. ... van belõle:
torkig van. 19. Hûtõgép-
márka. 21. Kevert láz! 24.
Gyanú része! 29. Múlt-
ban. 30. Mózes öt köny-
ve. 32. Üres tér. 34. Szeszesital. 36.
Macska végzi rá a dolgát. 38. Eredeti
ámen! 41. Tallinn lakosa. 43. Nõi
név. 44. ... roll on, kozmetikai cikk.
46. Düh. 47. Nem biztos. 52. Spanyol
nõi név. 54. Angol rámpa (RAMP).
56. Minden szaké vége! 58. Ta-
nulmány, röviden. 60. Páratlanul
darál! 62. Kén, ittrium. 64. Rádium
vegyjele. 66. Anarchia vége! 

Sz. A. 

A március 9-ei keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: „A boldog és opti-
mista tökfilkó” „A szép emlékek ve-

szett ékszerek”. A helyes megfejtést
beküldõk közül a szerencsések ju-
talma: 1500 Ft-os vásárlási utalvány:
Istóczki Istvánné, Ond, Kossuth út.,
1000 Ft-os vásárlási utalvány:
Palánkai Csaba, Mezõzombor,
Rákóczi út 4., 500 Ft-os vásárlási utal-
vány: Nagyné Gálfi Annamária,
Szerencs, Rákóczi út 128/3. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõk közül
a 20/937-5559-es telefonszám tu-
lajdonosa 1500 Ft-os vásárlási utal-
ványt nyert. A nyertesek a nyere-
ményeket a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségében (Szerencs, Népház)

március 27–30-ig munkanapokon
8–16 óra között vehetik át. A már-
cius 23-ai keresztrejtvény megfejté-
sének beküldési határideje: március
30. Megfejtésüket SMS-ben is el-
küldhetik a 20/940-2066 számra.

LINKIN PARK: ÚJ LEMEZ
Véget vetett a találgatásoknak a

világszerte népszerû, többszörös
platinalemezes és Grammy-díjas
Linkin Park. Bejelentették, hogy a
harmadik stúdióalbum Minutes to
Midnight címmel május 14-én je-
lenik meg hivatalosan. A lemez
egyesek szerint a csapat eddigi leg-
jobb anyagát tartalmazza majd. Az
elsõ kislemez várhatóan a „What I've
Done” címmel elsõ napjaiban kerül
a boltokba.

IDIOT SIDE: SZEBB VILÁG

Ebben az évben komoly promó-
ciós kampányba kezd a szerencsi
Idiot Side. A fiatal zenekar nemrég
a helyi Dream Stúdióban készítette
el legújabb dalainak hangfelvétele-
it, majd honlapjukon szavazásra
kérték fel a rajongókat: melyik szám-
ból készüljön elsõ videoklipjük?
Ennek eredménye, hogy a Szerencsi
Televízió stábjának közremûködé-
sével megkezdõdtek a Szebb világ
címû nóta képi anyagának felvéte-
lei. Két nehéz forgatási nap, majd né-

hány hét utómunka és elkészült az
anyag, amely azóta már a www.sze-
rencsitelevizio.hu honlapon is meg-
tekinthetõ.

Az Idiot Side újra nagy tervekkel
vág neki az esztendõnek. Elsõ klip-
jükkel ott kopogtatnak az országos
televíziók ajtaján és várhatóan idén
is több nagy koncerten tûnnek fel egy-
egy neves hazai rockcsapat vendé-
geként. 

ELÕADÓK, FIGYELEM!
Tudomásunk van arról, hogy

Szerencsen és a környezõ települé-
seken több amatõr együttes keresi a
fellépés, bemutatkozás lehetõségét.
A Szerencsi Hírek továbbra is nyi-
tott a szárnyaikat bontogató zene-
karok bemutatására. Csak abban az
esetben tudunk hírt adni a különbö-
zõ formációk és elõadók munkájá-
ról, fellépéseirõl, a helyi és térségi
zenei rendezvényekrõl, ha eljut hoz-
zánk a kellõ információ. Ezért tehát
nincs más hátra és keressenek min-
ket! Várjuk leveleiket a szerhir@t-on-
line.hu e-mail címen!

IHM: K.O.MÉDIA
A kiadó szerint az Irigy

Hónaljmirigy eddigi legjobb lemeze
jelent meg február 26-án. A K.O.
Média címmel kiadott album több ak-
tuális magyar és külföldi sláger pa-
ródiáját tartalmazza. Helyet kapott
a korongon Baby Gabi és Kefír du-
ettjének mirigyes formába öntött vál-
tozata, csakúgy, mint Gáspár Laci,
a Nox együttes, vagy a Hooligans. 

A paródiák sokszínûsége, illetve a
mûfajok közötti vándorlás már ön-
magában garancia lehet a sikerre, de
bonuszként hallható a lemezen pél-
dául Bea asszony és Gyõzike nem
mindennapi civódása, amelybe az
Egy szoknya, egy nadrág betétdalá-
nak segítségével nyerhet bepillantást
a hallgató. 

A külföldi slágerek közül felcsen-
dül egy Bob Sinclar-feldolgozás,
amely az album elsõ kislemezdala
lesz, de helyet kapott DJ Ötzi Hey
Baby címû örökzöldje, amely a
Numerakirálynõ címet kapta. 

WITHIN TEMPTATION: ÚJ
GÓTIKUS METAL MESTERMÛ

Tíz év munkájának gyümölcse a
Within Temptation negyedik stú-
dióalbuma, amely a The Heart of
Everything címmel került a nagykö-
zönség elé. A holland rock-zenekar
európai népszerûsége talán garanciát
jelenthet az új anyag sikerére. A What
Have You Done címû daluk ha-

zánkban a napokban indult hódító
útjára. 

1,2 millió eladott CD és DVD a
Within Temptation eddigi mérlege:
csak a The Silent Force címû turné-
DVD több mint félmillió példány-
ban kelt el. Ezzel a kimagasló ered-
ménnyel a szakma õket tartja az
utóbbi évek legígéretesebb és leg-
jobb feltörekvõ rockcsapatának.
Talán ennek is köszönhetõ, hogy a
The Heart of Everything címû új ko-
rong minden idõk legnagyobb vá-
rakozással fogadott Within Temp-
tation-albuma.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: „Élj a mának!”. A helyes választ
beküldõk közül Németh Ferenc,
Szerencs, Bajcsy-Zs. út 9. szám alat-
ti olvasónk ajándékutalványt nyert,
amely a Szerencs, Rákóczi út 56.
szám alatti Music & Book hangle-
mezboltban levásárolható. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõ 20/367-
5677-es telefonszám tulajdonosa
1500 forintos vásárlási utalvánnyal
lett gazdagabb. A nyeremények a
szerkesztõségben, munkaidõben ve-
hetõk át. Játékunk új kérdése: Mi a
címe a Linkin Park harmadik stú-
dióalbumának? A válaszokat postai
borítékban, vagy levelezõlapon jut-
tassák 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.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®
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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 23.

PROGRAMAJÁNLÓ 
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL 

Március 27-én 15 óra: Koszorúzás a Rákóczi-vár déli kapujánál. A meg-
emlékezés résztvevõi II. Rákóczi Ferenc születésnapja alkalmából helyezik
el a kegyelet virágait kedden délután három órakor a fejedelem emléktáb-
lájánál. 

Március 28-án 18 óra: Húsvéti hangverseny a szerencsi görög katolikus
templomban. A hagyományos zenei eseményen a Hegyalja Pedagógus Kórus,
a Szerencsi Férfikar és a Református Gyülekezeti Énekkar mutatja be ün-
nepi mûsorát.

ZZZZEEEENNNNEEEEAAAALLLLAAAATTTTTTTTJJJJÁÁÁÁRRRRÓÓÓÓ
avagy könnyûzene mindenkinek

EGY HÍJÁN SZÁZ!

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
MÁRCIUS

23. (péntek) 17 óra: HOFFMANN MESÉI Laborfalvi ifj. bérlet 
24. (szombat) 19 óra: HOFFMANN MESÉI Miskolci Páholy elõadás
25. (vasárnap) 15 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
27. (kedd) 19 óra: CSERESZNYÉSKERT Bérletszünet
28. (szerda) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Shakespeare ifj. bérlet
29. (csütörtök) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Paulay ifj. bérlet
30. (péntek) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Földes ifj. bérlet
31. (szombat) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Latinovits bérlet

ÁPRILIS
1. (vasárnap) 17 óra: CSERESZNYÉSKERT Bérletszünet
2. (hétfõ) 14 és 18 óra: A KIS HERCEG A Kassai Állami Színház

vendégjátéka Bérletszünet
3. (kedd) 19 óra: CSERESZNYÉSKERT Bérletszünet
4. (szerda) 17 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Latabár ifj. bérlet
5. (csütörtök) 19 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
6. (péntek) 19 óra: HOFFMANN MESÉI Upor bérlet

Kéthetente megjelenô közéleti lap

Fôszerkesztô: Sárkány László
Felelôs szerkesztô: Árvay Attila
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BÚCSÚ A DOBOGÓTÓL 
Elszenvedte második vereségét a

megyei I. osztályú bajnokság nyol-
cadik fordulójában az SZVSE sakk-
csapata. Együttesünk március 11-én
Edelényben négy és fél – hét és fél
arányban maradt alul a házigaz-
dákkal szemben. Ezzel az ered-
ménnyel a szerencsiek lemondhat-
nak dobogós reményeikrõl, várhatóan
a negyedik hely jut majd nekik a me-
gyei elsõ osztályban. Ág Norbert
gyõztesként állt fel az asztaltól, míg
Tóth Dániel, Oleár László, Balogh
Imre, Balogh László, Balogh Imre, if-
jabb Balog Imre, Novák Barna és
Csider Andor döntetlenre mérkõ-
zött. 

JOBBNAK BIZONYULT

A FÖLDES

A Földes gimnázium együttesével
mérkõzött március 12-én a megyei
elsõ osztályú bajnokságban szerep-
lõ szerencsi kosárlabdacsapat. A ta-
lálkozó a harmadik játékrészig ki-
egyensúlyozott küzdelmet hozott,
volt, amikor a mindössze hat em-
berrel kiálló vendégek négypontos
elõnyre tettek szert. A meccs végül
91–73 arányú hazai gyõzelemmel zá-
rult. A szerencsiek közül a legtöbb
kosarat Kun Dávid (21) és Vámos
Imre (20) szerezték.

BIRKÓZÓK A DIÁKOLIMPIÁN 

A szerencsi birkózó-szakosztály ki-
lenc versenyzõje jutott be a közel-
múltban a sportági diákolimpia or-
szágos döntõjébe. A legfiatalabb
korosztályhoz tartozók március 10-
én Püspökladányban, míg a serdü-
lõk és a lányok március 15-én
Diósgyõrben vívták ki a továbbjutást.

A következõ hetekben Árvay Bálint,
Golopi József, Koncz Bence és Nagy
Ákos, Tokár Beáta, Rádai Ádám, Tóth
Gergõ, Illésy Kristóf és Vinnai Dávid
Orosházán, illetve Pécsen lép majd
szõnyegre az országos bajnoki cím
megszerzéséért.

SÚLYEMELÕ

A HÉRAKLÉSZ-PROGRAMBAN  

Az elmúlt évben nyújtott teljesít-
ménye alapján Árvay Balázs, az
SZVSE súlyemelõ szakosztályának
sportolója bekerült a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézet által mû-
ködtetett Héraklész-bajnokprogram-
ba. A szerencsi középiskolás a
Magyar Súlyemelõ Szövetség után-
pótlás-válogatottjában is kerettag,
aki a versenyekre való felkészülés ér-
dekében többhetes nyári edzõtábo-
rozáson vehet rész Kazincbarcikán.

A MEGYE SAKKBAJNOKAI 

Megnyerte a felsõ tagozatos fiúk
megyei diákolimpiai sakkdöntõjét a
Bolyai iskola csapata. Balogh Imre
tanítványai 14 együttes közül vé-
geztek az elsõ helyen. A svájci rend-
szerben lejátszott ötfordulós viada-
lon Kistamás Dávid, Gál László,
Gaál Ádám és Samók Balázs alkot-
ta együttesnek valamennyi ellenfe-

lét sikerült legyõznie. Így Borsod-
Abaúj-Zemplén megyét a szerencsi
fiatalok képviselik majd a június
8–10. között megrendezésre kerülõ
országos döntõn.

EMELTFÕS VERESÉG 

Tiszaújváros együttesét fogadta a
Rákóczi iskola tornatermében márci-
us 9-én az SZVSE asztalitenisz-szak-
osztálya megyei bajnokságban szereplõ
csapata. A találkozón a helyi gárda 6–12
arányú vereséget szenvedett. Egyéniben
Gazdóf Barnabás három játszmát nyert
meg, Korály Tibor kétszer, Deli István
pedig egyszer diadalmaskodott. Páros-
ban ez alkalommal nem termett babér
a szerencsieknek.

BRONZÉRMES ÚSZÓ

A közelmúltban Encsen megren-
dezett úszó megyei diákolimpiai
döntõn Rábai Bence hátúszásban har-
madik helyezést ért el. A bolyais diák
egyike volt annak az öt szerencsi
sportolónak, aki dobogóra léphetett
a viadalon.

A FARSANGI KUPÁÉRT

MÉRKÕZTEK 

Kispályás teremlabdarúgó-tornát
rendeztek február 24-én a városi
sportcsarnokban. A kistérségi lab-
darúgó szövetség és a helyi sport-
egyesület által életre hívott farsangi
kupán tizenkét csapat mérkõzött a
gyõzelemért.

A három csoportban lejátszott kör-
mérkõzések után már egyenes ki-
eséssel folytatódott a küzdelemso-
rozat. A gyõzelmet végül Mezõ-
zombor együttese szerezte meg
Gesztely és Megyaszó második gár-
dája elõtt. A negyedik helyen Bekecs
végzett. Szerencsrõl öt csapat indult
a farsangi tornán. Közülük kettõ ju-
tott be az elõdöntõbe, ahol azonban
vereséget szenvedtek.
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HOROSZKÓP
március 23. – április 6.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Kos: III. 21. – IV. 20.
A Nap 21-étõl a Kosban jár,

nagyon jó formába hozva Önt.
Alkotóereje most kivirágzik.
Ilyenkor a Kos erõi testestõl-lel-

kestõl átjárják. Elszántan veti bele magát a vi-
lágba, fiatalos hévvel, dacolva minden aka-
dállyal keresi a határokat, hogy egyetemes kész-
tetéstõl hajtva átlépjen azokon. Kedves Kos:
talán nem kellene ekkora hévvel átvenni az
irányítást, talán nem ártana közben egy kicsit
gyakorolnia a türelem erényét. Ne avatkozzon,
ne szóljon bele mindenbe. Ebben az idõ-
szakban nagy késztetést érez arra is, hogy át-
rendezze, csinosítsa az otthonát. Ha Ön egye-
dül él, akkor fontolja meg, belevág-e a nagy
munkába! 

Bika: IV. 21. – V. 20.
Ebben az idõszakban nagyon

jól teszi, ha különös figyelmet for-
dít az étkezési szokásaira, és
adott esetben változtat is azokon.

Sõt, az Ön helyében én átvitt értelemben is na-
gyon odafigyelnék a táplálkozásra! Ne nézze
irigyen a többiek gazdagságát, ne várja el, hogy
mások táplálják Önt, most csakis saját forrás-
ból építkezzen. A jegyében otthon lévõ ural-
kodója, a Vénusz egy-két negatív fényszög-kap-
csolattal okoz most önnek nyomasztó napo-
kat. A Szaturnusszal bezárt szöge felkorbácsolt
érzelmi állapotokat, a Neptunusszal érzelmi za-
varokat, a Jupiterrel pedig igazságtalan, ve-
szekedõs hajlamokat szül. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Úgy tûnik, végre tapasztalni

fogja a dolgainak szerencsés,
kedvezõ alakulását, anyagi és
szellemi tevékenységeinek vi-

rágzását, késõbb gyümölcshozamát. De to-
vábbra is tartózkodjon a hirtelen irányváltás-
tól, meggondolatlanságtól. Az erõszakos haladás
mindig veszélyt rejt magába. Csak a saját maga
megrendszabályozása érdekében alkalmazhat
erõszakot – a haladásért! Most viszont (nos, talán
máskor se!) ne bízzon másokban. Ha közöm-
bös tud maradni, ha nem aggódik a veszteség
vagy a nyereség miatt, akkor jön a siker.
Uralkodójának, a Merkúrnak is lesz egy-két ve-
szélyes fényszöge, hát vigyázzon nagyon a nyel-
vére!

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Akaratának kézbentartása lesz

most az egyik fontos feladata.
Nem könnyíti meg a helyzetét
a mostani önmagával való elé-

gedetlensége, kisebbrendûségi érzése. Az eset-
leges méltatlan külsõ körülmények ellenére
csak azt kövesse, ami értékes, ami valóban fon-
tos. Ha értetlenséget tapasztal az emberekkel
való kapcsolataiban, akkor azok valószínû
hibás alapokra épültek. Ápolja a családi, a pár-
kapcsolatait. Mert ha valaki, akkor az a Rák,
aki tudja, mi az, tartozni valakihez, követni
valakit, elmenni, de visszajönni valakihez.
Rendezze a tartozását, s kezdjen el takaré-
koskodni. Egy utazásról most csak álmodoz-
hat. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Jó és rossz bolygókapcsola-

tok segítik, illetve akadályozzák
az útját ebben a ciklusban.
Talán 29-én lesz a legkritiku-

sabb napja, amikor a nap folyamán az
Oroszlánba járó Hold szembekerül a
Neptunusszal, késõ délután pedig a Marssal.
Ez a két bolygóállás rányomja a bélyegét erre
az idõszakra. Durvasággal, erõszakossággal,
önzéssel kapcsolatos helyzetekbe keveredhet.
Jól teszi, ha a kellemetlen érzeteket nem ajzó-
és stimuláló szerekkel igyekszik kezelni. A
bolygók azt üzenik Önnek, hogy itt az ideje
az idejétmúlt állapotok lebontásának. Ha saját
maga lát neki az építkezés elõtt szükséges rom-
bolásnak, azt a magasabb erõk is támogatni
fogják. 

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Most a Szûz-szülött elé is sok

akadály tornyosulhat. A bolygók
törvényszegések napvilágra ke-
rülésérõl is szólnak! Igyekezzen

– részrehajlás nélkül – a felelõsségbõl adódó
veszélyek felismerésével határozottan nekilát-
ni az akadályok elhárításának! 30-án a Hold
és a Vénusz kölcsönös hatására hajlamos arra,
hogy elszólja magát, meggondolatlanul eljár-
jon a szája. Hirtelenkedõ, válságokozó hajla-
mok is megerõsödhetnek Önben, ha nem vi-
gyáz a nyelvére. Ez már a Merkúr és Uránusz
együttes hatása. Kellemetlen hírekben és kel-
lemetlen találkozásokban is része lehet a cik-
lus alatt. Tehát vigyázzon a beszélõkéjére és
a közlekedésére! 

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
A Mérleg-szülött helyzetét sem

könnyítik meg a ciklus bolygóál-
lásai. Ajánlom, hogy ebben az
idõszakban hagyja a világi dol-

gokat maguktól alakulni. Most minden terüle-
ten csak a minõségre figyeljen. Április 2-án a
Mérlegben születik a Telihold – további háttér-
feszültségeket okozva, az amúgy is felkorbácsolt
érzelmi, tudatfolyamatait alaposan megzavarva
(napokig elhúzódva). Egyszóval most igen ösz-
szeszedettnek kell lennie. Mindazonáltal jó, ha
felvállalja a keresztet, a világi feladatai nehéz-
ségeit, mert ha néha kishitû is, megvan Önben
az ehhez szükséges erõ! Támaszkodjon arra, aki-
ben megbízik, felvértezi Önt a gondok ellen! 

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Jó és kevésbé jó napok válto-

gatják egymást a ciklus során.
Most nagyon fontos, hogy foko-
zott óvatossággal járjon el az

anyagi biztonságát, stabilitását érintõ kérdé-
sekben és mindig ragaszkodjon a tiszta hely-
zetekhez. Ha sikerre vágyik, el kell fogadnia,
hogy senki sem próféta a saját hazájában.
Szemlélje kívülrõl az eseményeket. 26-án ki-
váló napja lesz, de már 28-án igen óvatosan
kell részt venni az eseményekben. Április 4-tõl
egyre szívesebben fordul majd befelé. Ha a szíve
nyugtalan és arra készteti, hogy elõre-hátra lép-
kedjen, akkor elõször nyugtassa meg magát.
Szeretett párjára ne kényszerítse az akaratát.
Hagyja, hogy a belsõ tiszta érzések vezessék!

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Nem árt, ha felülvizsgálja ed-

digi nézeteit. Ne érje meglepe-
tés, ha kiderül, hogy módosíta-
nia kell egyes elképzelésein. Ne

tegyen elhamarkodott lépéseket, mert veszély-
be sodorhatja a pozícióját. Április 1-jén éjjel
retrográdba fordul a Nyilasban tartózkodó
Plútó. Hosszú Nyilas idõszakában utolsó alka-
lommal fordul visszafelé – alkalmat adva arra,
hogy még egyszer újra megvizsgálja a maga-
sabb szellemi céljait és az elkötelezettségeit. 6-
án éjjel a Nyilas ura, a Jupiter is megfordul, szin-
tén jelezve Önnek, hogy a következõ idõszak-
ban újra átgondolhatja azokat az elveket, élet-
szemléleti kérdéseket, amelyek mentén az éle-
tét vezetni akarja. Kövesse a sorsa szabta irányt. 

Bak: XII. 22. – I. 20.
Viszonylagos nyugalomban

telnek a napjai. Kicsit fáradtnak,
megtörtnek, nehezen érzi magát.
Ezt nem a bolygóminõségek ha-

tásai okozzák. Egyszerûen arról van szó, hogy
többet vállalt, mint amennyit elbírt. Minden
megoldott feladat egy újabb kihívás elé állította,
így nem volt megállás. Most elérkezett a lazí-
tás ideje. Kezdje azzal, hogy nem megy bele
semmilyen ügyletbe, bármilyen nagy haszon-
nal is kecsegtetik, továbbá kimarad minden-
fajta munkahelyi versengésbõl. A két legjobb
napja 31-én és 1-jén lesz. Ezeken a napokon
igen eredményes lehet olyan tevékenységek-
ben, amelyek önmaga megtisztításával, jobbá
alakításával függenek össze. A belsõ tisztaság
együtt a szellemmel – mindig siker! 

Vízöntõ: I. 21. – II.19.
Ha megunta, hogy alárendelt

szerepet játszik, miért nem vál-
toztat?! Az Ön képességeivel nem
maradhat alárendelt szerepben!

Annál is inkább, hogy mostanra olyan energi-
ák halmozódtak fel Önben, amelyeket már nem
tud megfelelõ mederbe terelni. Most a körein
kívül emberekkel érdemes együttmûködni. Áp-
rilis eleje, 3-a, 4-e, 5-e kritikus napok a Vízöntõ
számára, 3-án titkok kerülhetnek napvilágra, eset-
leg rejtett hibáival kell szembesülnie! Össz-
pontosítson ezekre, s messze kerülje el azt az
általános szokást, miszerint mindig mások a hi-
básak! Ne keresse a szálkát – feledve a geren-
dát! Tartsa tudatos ellenõrzés alatt az érzelmi
állapotát, nehogy ingoványra tévedjen! 

Halak: II. 20. – III. 20.
A pénzügyi helyzete szokatla-

nul kedvezõen alakul, fõleg ápri-
listól, szinte el sem meri hinni,
mennyire! Mindazonáltal ne vág-

jon bele most semmibe, inkább tartalékoljon. Majd
eljön annak is az ideje, amikor már kockáztat-
hat. Ugyanis a jegyében tartózkodó Uránusz, a
hirtelen, váratlan eseményekért felelõs bolygó most
többet kerül negatív helyzetbe, mint jóindulatú,
pozitív aspektusba. Azonkívül a ciklus végén a
Halak jegyébe lép a Mars, s onnantól kezdve az
akaratisága elbizonytalanodik, nehéz lesz konk-
rét célokat maga elé tûzni, illetve a kitûzött célra
koncentrálni. A kiút a helyes cselekvés. A víz is
tovább folyik, nem áll meg sehol, megtalálja a
továbbhaladás útját!                           S. K. K.

Kosárlabda 

VENDÉGGYÕZELEM A SPORTCSARNOKBAN 
A TEVA Debrecen SE gárdájá-

val mérkõzött a városi sport-
csarnokban március 10-én a
város férfi kosárlabdacsapata. A
házigazdák végül 79–116 arány-
ban elveszítették a találkozót.

SZVSE: Takács P. (2), Endrész
T. (15), Birk L. (24/12), Kovács S.
(14/12), Papp G. (14/12) Szilágyi
L., Farmosi I. Edzõ: Gulyás László.

A mérkõzés kezdetén az SZVSE
gárdája mutatott jobb teljesít-
ményt, ami az elsõ tíz perc
30–19-es eredményében is meg-
mutatkozott. A második játék-
részben azonban a házigazdák
pontatlanságait és kihagyott zic-
cereit kihasználva fokozatosan
felzárkóztak a bajnoki babérok-
ra törõ vendégek, akik a félidõ-
ben 41–49 arányban vezettek. A
harmadik tíz percben újra erõre
kaptak a szerencsiek, azonban a
hátrányból nem sikerült lefaragni. Az
utolsó negyed végleg megpecsételte
az SZVSE sorsát, amikor kipontozó-

dások és kiállítások miatt emberhát-
rányba kerültünk, és végül 79–116
arányban a debreceniek gyõzedel-

meskedtek A negyedek eredményei:
I. 30–19, II. 11–30, III. 20–23, IV.
18–44. 

A palánk alatt Endrész szerzett labdát.

Gál László, Gaál Ádám, Samók
Balázs, Kistamás Dávid, Balogh
Imre szakkörvezetõ.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb április 6-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. 

TÍZMILLIÓK NYERHETÕK TANGÓVAL
Új számsorsjátékot indított március

12-én a Szerencsejáték Zrt. A Tangó
öt nyerõosztályban kecsegtet sze-
rencsés esetben akár tízmilliós nye-
reménnyel. A sorsolást látványos té-
véshow keretében minden héten csü-
törtökön tartják a TV2-n. 

Az új játékot a Vigadóban megtar-
tott tájékoztató keretében mutatták be
a sajtó képviselõinek a Szerencsejá-
ték Zrt. Miskolci Területi Igazgatósá-
gának munkatársai. Mint elhangzott,
a Tangó voltaképpen egy bingó típusú,
heti sorsolású számsorsjáték. A lényegi
hasonlóság az ugyancsak e „család-
ba” tartozó Luxorral összevetve, hogy
addig végzik a sorsolást, amíg valaki
telitalálatot nem ér el. A különbség
pedig az, hogy a fogadónak nem kell
szelvény kitöltésével tölteniük az idõt,
hanem az elõre nyomtatott segéd-
sorsjegyet küldhetik játékba. A Tan-
gó sorsjegy nincs kitéve az értékesí-
tõhelyeken, kérésre az eladó kínál fel
néhányat, a játékos azokból válogat-

hat. A kiválasztott segédsorsjegyet az
online terminál kezelõje érvényesíti.
Hasonlóan más játékokhoz, itt is az
átvételi igazolás – és nem a segéd-
sorsjegy – megléte jelenti a követke-

zõ sorsoláson a játék- és nyere-
ményjogosultságot. Egy – három
számmezõt és 45 különbözõ számot
tartalmazó – játék 300 forintba kerül.
Célszerû az ún. ikersorsjegy befize-
tése, mert e segédsorsjegy – amely-
nek játékba küldése 600 forint – ga-
rantáltan tartalmazza mind a kilenc-
ven, a sorsolásban résztvevõ számot,
növelve a nyerési esélyeket. A Tan-
gó segédsorsjegy mindhárom szám-
mezõje három sorba rendezetten,
soronként 5-5, összesen tehát 15 kü-
lönbözõ számot tartalmaz, 1-tõl 90-
ig terjedõen. A játékos akkor ér el egy-
sor-nyereményt, ha valamely szám-
mezõjének azonos sorában szereplõ
mind az öt számát kisorsolták. Két-
sor-találata akkor van, ha egy szám-
mezõ valamely két sorában lévõ
mind a tíz száma szerepel a listán. Tan-
gót érõ, azaz telitalálatos az a szám-
mezõ, amelybõl mind a 15 elõre-
nyomott szám a kisorsoltak között van.
A Szerencsejáték Zrt. elõzetes kalku-
lációja szerint az egysor néhány száz,
a kétsor több ezer, a Tangó 10 mil-
lió forint körül fizethet. A Jackpot akár
100 milliót, a televíziós játék fõdíja,
a Multipot pedig néhányszor tízmil-
liót is érhet. A Tangó sorsolását csü-
törtökönként, 18 órai kezdettel a TV2
csatorna közvetíti. A sorsolás ráadá-
sul egy érdekes, többfordulós, izgal-
masnak ígérkezõ televíziós játék ke-
retében történik. A tévés vetélkedés
12 játékosjelöltjét a heti sorsolásra ér-
vényes játékkal rendelkezõk és tele-
fonon vagy interneten pályázók kö-
zül sorsolják ki, fele-fele arányban hét-
fõn és szerdán. A fõcél a Multipot el-
nyerése. 

ÚJ SUZUKI SZÜLETÉSNAPRA
A megyaszói

Orosz László
március 8-án
érkezett a Sze-
rencsi Autó
Kft.-be azzal,
hogy átvegye
a megvásárolt
Suzuki Ignis
személygépko-
csiját. Mivel az
új tulajdonos a
napokban töl-
tötte be életé-
nek 65. évét,
Plávenszky Jó-
zsef ügyvezetõ
igazgató (a fotón balra) ez alkalomból köszöntve pezsgõ kíséretében ad-
ta át az új autó kulcsait az ünnepeltnek.

Az új játékot stílszerûen tangótáncosok közremûködésével mutatták
be a Szerencsejáték Zrt. munkatársai.

Minden héten friss, az Európai
Unióval kapcsolatos hírekkel je-
lentkezik a városi televízió a vasár-
nap 16 órakor kezdõdõ Szerencsi Tü-
kör címû magazinmûsorban. Ha-
vonta egyszer kerül adásba a Sze-
rencsi Televízió klubja, ahol egy-egy
témakörrõl bõvebben tájékozód-
hatnak azok, akik új ismeretekre
vágynak. 

Az elõzõ mûsorok letölthetõk az
www.szerencsitelevizio.hu címen
elérhetõ honlapról, a „Kistérségi ab-
lak Európára” ablakra kattintás után
megnyíló oldalon. 

Böngéssze friss híreinket, keresse
fel fórumunkat, ahol regisztrálás után
az interaktív szobákban a véleményét
is kifejtheti a feltett kérdésekrõl. 

ABLAK 
EURÓPÁRA
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Rácz Kft. 3900 Szerencs, Rákóczi út 110.
Tel.: 47/362-653, 20/9374-084

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Magasépítés, út- és közmûépítés, 
vízi és egyéb mérnöki létesítmények kivitelezése.

A Szerencsi Televízió 
az interneten: 

www.szerencsitelevizio.hu

A Szerencsi Hírek következô
száma április 6-án 

jelenik meg. 
Lapzárta: 

március 30., 10 óra.
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