
Salánki Hédi (fotónkon) hét év után
ismét koncerttel örvendeztette meg
május 12-én a Rákóczi-várban a ko-
molyzenét kedvelõ helyi közönséget.
Az Amerikai Egyesült Államokban
élõ, szerencsi származású csembaló-
és zongoramûvész mindig szívesen tér
vissza egykori szülõvárosába. Ez al-
kalommal családja legfiatalabb tagja,
Vivien is elkísérte édesanyját, aki a dél-
utáni próba közben adott interjút a
Szerencsi Híreknek.

– Milyen emlékeket õriz a városról?
– A Gyári kert 3-as házának föld-

szintjén, a középsõ szobában láttam
meg a napvilágot. Amikor megmutat-
tam a lányomnak a helyet, elször-
nyülködött azért, mert nem kórházban
születtem. Akkoriban ez még így volt
szokás mifelénk – magyaráztam neki
válaszul. A Magyar Rádió Gyermek-
kórusának tagjaként kerültem Buda-
pestre, és csodálatosak voltak a vaká-
ciók a városban. Elsõsorban a nyarak
kötõdnek Szerencshez, amikor édes-
apámmal három hónapot együtt töl-
töttem. Most, hogy a vasútállomásról
jövet végigmentünk a fõutcán, feli-
déztem a múltat. Eszembe jutott,
ahogy a nõvéremmel ebédelni jártunk
a gyárba, orromban éreztem a finom
csokoládé illatát. Sokat túráztunk a
Bodrognál és a Tiszánál. Nagy ping-
pongcsatákat vívtunk a Gyári kertben,
az elsõ szerelem és az elsõ csók is ide-
köt engem. Amikor az Amerikai Egye-
sült Államokban tanítok, vagy éppen
elõadóként járom a világot, ezek az
emlékek nem élnek elevenen bennem.
Itthon érzem igazán, hogy mennyi min-
dent vittem magammal a felnõtt élet-
be Szerencsrõl. 

– Hogyan lett a kislányból csemba-
ló- és zongoramûvész? 

– Zenei pályafutásom a gyerekkó-
rusban kezdõdött, majd a Bartók Kon-
zervatóriumban és a Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti Fõiskolán folytattam a ta-
nulmányaimat. Friss diplomámmal a
zsebemben kerültem a Magyar Rá-
dióhoz. Ez egy érdekes periódusa az
életemnek, amikor nagyon sokat be-
széltem a muzsikáról, hiszen közel tíz

évig könnyû- és komolyzenei mûso-
rokat szerkesztettem. A zongorától
azonban a barokk zene iránti rajon-
gásom miatt nem tudtam elszakadni.
Egyszer aztán meglátogattam Sebestyén
János barátomat a fõiskolán, aki ép-
pen csembalóórát tartott. Megkértem,
hogy leülhessek a hangszerhez, erre
õ azt mondta: – Gyere, elmagyarázom!
Én pedig azt válaszoltam, hogy ne ma-
gyarázzon semmit, magamtól akarok
játszani. Ez volt az a pillanat, ami meg-
határozta az életemet. Elkezdtem ná-
la tanulni annak ellenére, hogy az ön-
törvényûségem miatt az egyik legrosz-
szabb növendékének tartott. Most,
egyetemi oktatóként a tanítványaim
példáját látva már megértem, miért is
bosszankodott akkor. 

– Sikeres ember volt Budapesten,
ahol jelentõs karrier elõtt állt. Miért köl-
tözött az USA-ba?

– Nagyon erõs volt bennem a ze-
nélési vágy és kíváncsi voltam arra,
hogy idegen környezetben is megál-
lom-e muzsikusként a helyemet. Elõ-
ször mindössze néhány hónapról volt
szó, a Rutgers Egyetemre vettek fel
csembaló szakra, ahol mesterfokoza-
tot szereztem. Aztán még tovább me-
részkedtem, mert kíváncsi voltam ar-
ra, hogy a Juilliardon – ami a világ egyik
legrangosabb zenei egyeteme – vajon
mit szólnak hozzám. Felvettek, majd
doktoráltam és itt találkoztam a fér-
jemmel, Peter Rubardttal, aki a kar-
mesteri szakot végezte. A hosszú sze-
minárium során adott volt a lehetõség,
hogy egymásba szeressünk. Ezzel a sor-
sunk meg volt pecsételve: ott marad-
tam Amerikában, ahol lemezeim je-
lentek meg és egyre ismertebbé vál-
tam. Ami talán érdekes, hogy a rá-
dióban öt évig fenntartották számom-
ra az állásomat, amiért nagyon hálás
voltam, mert a visszaút lehetõségét je-
lentette nekem. 

– Napjainkban pedig már a világ szá-
mos táján ismert Salándi Hédi neve. 

– A Nyugat-Floridai Egyetem pro-
fesszoraként csembalót és zongorát ta-
nítok. Öt évig kizárólag az elõbbi hang-
szerrel foglalkoztam, ami technikailag,
zeneileg és mûvészileg is sokat segí-
tett abban, hogy jobb zongorista le-
gyek. Ezt a módszert most már az egye-
temi hallgatóknál is alkalmazzák. A
csembalót ugyanis pengetni kell, ami
nagyobb érzékenységet igényel a han-
gok leütésénél. Aki erre ráérez, a zon-
gorából is sokkal többszínû hangokat
képes megszólaltatni. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

Május elsõ szombatjára ünnepi
díszbe öltözött a Bocskai István Gim-
názium és Közgazdasági Szakközép-
iskola, ahonnan idén öt nappali és egy
esti tagozatos osztály ballagott. Az
utolsó csengõszó után 214 végzõs diák
hagyta el egykori osztálytermét. Ta-
risznyával a vállukon, az osztályfõnök
vezetésével járták be az iskola folyo-
sóit.

Az ünnepi eseményt megelõzõ per-
cekben az intézmény aulájában el-
helyezett kivetítõn a végzõsök fotói
mellett az általuk elért nemzetközi, or-
szágos és megyei helyezéseket, a
megszerzett nyelvvizsgákat, a tanul-
mányi és sportsikereket ismertették az
ünnepségen résztvevõ szülõknek, ro-
konoknak, hozzátartozóknak. A Him-
nusz elhangzása után Wass Albert-ver-
set, majd Márai Sándor: Füvesköny-
vébõl hangzottak el részletek.

– Az ember elindul és ha szerencséje
van, el is jut valahová – hangsúlyozta
a búcsúztató osztályok nevében meg-
szólaló Koncz Zsófia. Ti már a végé-
nél tartotok annak, aminek mi még csak
a háromnegyedéig jutottunk – emelte
ki a harmadikos diák. – Az utolsó nagy
erõfeszítés következik most számotok-
ra. A sikeres érettségi vizsgával új útra

léptek. A muníció, amit a Bocskaiban
kaptatok, kiváló minõségû, mindig a
hasznotokra lesz. 

A távozók képviseletében Gazdóf Ré-
ka köszönt el a diáktársaktól, a taná-
roktól. – A búcsú pillanata megható és
ünnepélyes, de ugyanakkor félelmek-
kel teli is, hiszen azoktól az emberek-
tõl köszönünk el, akikkel együtt nõttünk
fel. Tudjuk – tette hozzá, hogy a leg-
mélyebb kötelékeket, a barátságokat és
szerelmeket nem lehet egykönnyen
szétszakítani. A nagybetûs élet kapu-
jában állunk, tele vagyunk reménnyel,
bizonyítási szándékkal és erõvel, hogy
küzdjünk a vágyainkért. Gazdóf Réka
szerint az itt megszerzett tudás és az
emlékek, valamint a nyitottságra ne-
velésük lesznek az útravalóik, amelyek
segítségével túljuthatnak a rájuk váró

nehézségeken, és helyt állhatnak majd
az idegen környezetben. 

A szólóének és a kvartett után a vég-
zõs osztályok képviselõi felkötötték a
szalagokat az iskola zászlajára, majd
a harmadévesek vették át megõrzésre
a lobogót.

– A mai napon szerte az országban
megszólalnak a középiskolák csengõi,
felhangzik a Gaudeamus dallama és az
iskolák búcsút vesznek a végzõs diá-
koktól – emelte ki köszöntõjében a gim-
názium igazgatója. Így teszünk mi is –
tette hozzá Gál András, ismertetve, hogy
147 négyosztályos, 27 hatosztályos és
43 esti tagozatos maturáló áll ünnep-
lõ ruhában az intézmény aulájában. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Az utolsó közös séta a gimnázium udvarán.

XXII. évfolyam 10. szám                 2007. május 25.                  Ára: 140 forint

KÖZÉLETI LAP � MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN  

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

Közel háromszáz, utolsó év-
folyamos tanuló köszönt el a tan-
intézettõl május 5-én a Bocskai
gimnázium és a Szerencsi Szak-
képzõ Iskola hagyományos bal-
lagási ünnepein.

BÚCSÚ A KÖZÉPISKOLÁTÓL 

– Az iskolában a villanyszerelõk kép-
zése az 1940-es évekre nyúlik vissza.
Már az 1800-as évek végén az akko-
ri sajátos formában – vasárnapi isko-
lában – történt a tanoncképzés – is-
mertette Atanaszov Vilmos. Az igaz-
gató köszöntõ szavaiban kiemelte,
hogy a két nagyüzem – a cukor- és cso-
koládégyár – létrejöttével a képzés is
változott, egy része ipari jellegûvé
vált. A villamos hálózat kiépülésével,
az elektromos energia térhódításával

jelent meg a villanyszerelõ-képzés,
amely biztosította Szerencs, Encs és Sá-
rospatak körzetébe a szakembereket.
A kezdetektõl a gyakorlati oktatás fõ

bázisaként az Észak-ma-
gyarországi Áramszolgál-
tató Részvénytársaság sze-
rencsi épületében lévõ
tanmûhely szolgál. Szük-
ség volt már a korszerû-
sítésre, hiszen a kilenc-
venes évek kezdetétõl a
villamos terület képzése
alapvetõen megváltozott:
új, korszerû berendezé-
sek, szerelvények, szere-
lési eljárások és anyagok
használata került elõtérbe.
Atanaszov Vilmos kö-
szönetet mondott Szvi-
tankó György szakokta-
tónak, aki a helyszínen se-

gítette a beruházás megvalósítását. 
(Folytatás az 5. oldalon.)

A szalagot Konrad Mußenbrock (balra) és Ata-
naszov Vilmos vágták át. 

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/
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Jeles nap volt május 17-e a
Szerencsi Szakképzõ Iskola éle-
tében. Húszmillió forintos tá-
mogatással elkészült az intéz-
mény korszerû tanmûhelye, ahol
a leendõ villanyszerelõk sajátít-
ják el a szakma gyakorlati is-
mereteit.

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



A Szerencs környéki mezõgazdasá-
gi kultúrákban is jelentõs kárt okozott
a késõ tavaszi fagy. Május 2-ára vir-
radóra helyenként – 6 fokra csökkent
a levegõ hõmérséklete, ami miatt el-
sõsorban a gyümölcsfákban és a szõ-
lõkben keletkezett veszteség. 

Az egyes ültetvényekben, fekvésük-
tõl függõen eltérõ volt a pusztítás. Tér-
ségünkben legjobban a kajszibarac-
kosok és dió sínylették meg a rendkí-
vüli idõjárást, de az alma-, valamint a
körtefákon is jelentõs fagykár keletke-
zett. A termés közel hetven százalé-
kának elvesztésérõl beszélnek a ter-
melõk, azonban jelentõs azoknak a te-
rületeknek a száma is, ahol 100 szá-
zalékhoz közelít a veszteség. A Toka-
ji Borvidék Hegyközségi Tanácsának
adatai szerint a térségben található mint-
egy hatezer hektár szõlõültetvénybõl
1432-t érintett kedvezõtlenül a hirte-
len éjszakai lehûlés. Ebbõl mintegy 328
hektáron számolnak 80-100 százalék
közötti fagykárral Abaújszántó, Mád,
Rátka, Tállya, Golop, Tarcal és Tolcs-
va környékén. Ezekben az ültetvé-
nyekben idén már bizonyosan nem lesz
szüret. A Szerencs és Térsége Hegy-
község területén az Ond feletti Gyep-
föld és Kõporos dûlõkben mintegy 35
hektár szõlõparcellában károsodtak
mintegy 70 százalékos mértékben a haj-
tások és a terméskezdemények.   

A fagy másnapján Rónavölgyi End-
réné és Szabó György a megye és a
Szerencs környéki termelõk kérésére kö-
zös levélben fordultak Gráf József föld-
mûvelésügyi miniszterhez. Az ország-
gyûlési képviselõk a gazdákat ért, ösz-
szességében egymilliárd forintra becsült
kár enyhítését kérték a szaktárca ve-
zetõjétõl, mivel a jelenlegi helyzetben
a gyümölcstermelés nagyobb törés
nélküli életben tartása és további fej-
lesztése csak külsõ segítséggel kép-
zelhetõ el.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat nevében Koncz Fe-
renc írt levelet a szaktárca vezetõjének,
kiemelve, hogy a károsultak között na-
gyon sok a tõkehiányos kistermelõ, akik
nem képesek a kiesett termés miatt el-
maradó bevétel pótlására. A közgyû-
lés alelnöke a bajba került gazdák és
a mezõgazdasági munkából élõk meg-
segítését szorgalmazta. 

A felsõzsolcai polgármesteri hivatal
tanácstermében május 10-én a megyei
közgyûlés elnöke és a gazdák érdek-
képviseleti szervezeteinek vezetõi tar-
tottak közös sajtótájékoztatót. Ódor Fe-
renc arról szólt, hogy sok termelõ az
idén nem számíthat árbevételre, így
pénz hiányában az ültetvények gon-
dozása is veszélybe kerülhet. – A rend-
kívüli állapotban rendkívüli intézke-
désekre van szükség – hangsúlyozta a
közgyûlés elnöke. A fórum résztvevõi
a kárenyhítés lehetséges forrásaként a
tavalyi gabonaintervencióra való hi-
vatkozással a termõföld alapú támo-
gatásból ki nem fizetett 25 milliárd fo-
rintot javasolták erre a célra felhasználni
a szakminisztériumnak. Elhangzott,
hogy az Európai Unió szolidaritási
alapjához is benyújtható a kormány igé-
nye, mert a fagykár meghaladja a há-
rommillió eurót és más tagállamok is
érintettek a természeti csapásban. Az
érdekvédõk a fagy mellett legalább ha-
sonlóan súlyosnak nevezték az aszály-
kárt, ami a gabonatermelõket sújtja, akik
õsszel mindössze 2-3 tonnás hektá-
ronkénti termésre számíthatnak.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium az elmúlt idõszakban
a szakmai szervezetekkel közösen
igyekezett felmérni a fagy pusztításá-
nak nagyságát és megteremteni a gaz-
dák megsegítésének feltételeit. Ez azon-
ban nem jelentheti a teljes kiesett ár-
bevétel megtérítését. 

A szaktárca fontosnak tartja, hogy a
jövõben is biztosítottak legyenek az ül-

tetvények mûvelési feltételei – emelte
ki május 11-én a szerencsi polgár-
mesteri hivatalban Ficsor Ádám, az ag-
rártárca szakállamtitkára, aki Róna-
völgyi Endréné szerencsi polgármes-
ternél tájékozódott a szerencsi térség
mezõgazdasági termelõit ért kárról. 
– A pontos adatok ugyan még nem is-
mertek – tette hozzá – de az már bi-
zonyos, hogy hatalmas kár érte a ha-
zai termelõket. Az elmúlt idõszakban
a minisztérium megfeszített munkát
végzett annak érdekében, hogy meg-
teremtõdjenek a kárenyhítés feltételei.
Ehhez az anyagi hátteret a kormány-
zat egyensúlyteremtõ programjának
már mutatkozó eredménye biztosíthat.
Ugyanakkor az európai uniós jogsza-
bályokat sem hagyhatjuk figyelmen kí-
vül, ezért kellett több tárgyalást foly-
tatnunk Brüsszelben, hogy a gazdák-
nak a rendkívüli helyzetben biztosít-
hassuk a továbbtermelés feltételeit. Fi-
csor Ádám ugyanakkor felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a hazai termelõk-
nek mindössze hat százaléka csatla-
kozott az ún. kárenyhítési alaphoz,
amelyre összesen háromszázmillió fo-
rint befizetés történt. Az államtitkár re-
ményét fejezte ki, hogy a jövõben töb-
ben felismerik majd az öngondosko-
dás jelentõségét. 

A kormány május 16-i ülése után Gál.
J. Zoltán bejelentette, hogy a kabinet
úgy módosítaná az agrárkárenyhítés-
rõl szóló törvényt, hogy a költségve-
tés terhére többletforrást tudjanak biz-
tosítani a gazdáknak. A Miniszterelnöki
Hivatal államtitkára ismertette, hogy a
változtatáshoz az Európai Bizottság jó-
váhagyása szükséges. 

Á. A.–S. L.

Növendékhang-
versenyt rendezett
május 10-én a Rákó-
czi-várban a Scholtz
Jenõ Alapítvány. A
színházteremben ké-
sõ délután megtartott
eseményen Kovács
Péterné köszöntötte
a közönséget. A civil
szervezet kuratóriu-
mának elnöke kie-
melte, hogy egy város
alkotóelemei között
a létesítmények mellett a létrehozott te-
reket kitöltõ emberi lélek is ugyanolyan
fontossággal bír. A koncert résztvevõi
a lelkeket építõ muzsika miatt gyûltek
össze, amelyet a gyerekek biztosítanak
számukra. A kuratóriumi elnök szerint
napjainkban Szerencs kulturális élete
már elképzelhetetlen a zeneiskola nél-
kül, ami a fiatalok tehetségét kibonta-

koztató számos kiváló pedagógus mun-
kájának köszönhetõ. 

A hangversenyen összesen huszon-
egy egyéni és csoportos fellépõt láthatott
a közönség. A helyi zeneiskola nö-
vendékei ugyancsak kitettek magu-
kért. Számos egyéni hangszeres pro-
dukció mellett furulyaegyüttes, fúvósok
és vonószenekar egyaránt szerepelt a
kínálatban. A legkisebb szereplõk el-
sõ osztályosok voltak, de gimnazisták
és szakközépiskolások is felléptek az
alapítványi koncerten.
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FAGYKÁR A SZÕLÕKBEN 
ÉS A GYÜMÖLCSÖSÖKBEN

Az idén is a Rá-
kóczi-vár elõtti
parkolóban gyüle-
keztek a résztve-
võk arra a gyalog-
túrára, amelyet
Kiss Attila emlé-
kére szervezett a
Sziget Alapítvány. 

A reggel nyolc
órai indulási idõ-
pontra a borongós
idõjárás ellenére
közel harmincan
gyûltek össze, aki-
ket a várudvaron
Nyíri Tibor kö-
szöntött. A civil szervezet elnöke fel-
idézte egykori barátjának, a Bocskai
gimnázium négy esztendeje elhunyt
igazgató-helyettesének alakját, aki el-
kötelezett híve volt a természet vé-
delmének. Mint elhangzott, ezért
szervezik meg évrõl évre a madarak
és fák napja környékén a gyalogtú-
rát, amelyet egykor Kiss Attilával kö-
zösen teljesítettek. A 18 kilométeres

távnak most is a városközpontból
vágtak neki az egykori pedagógus
családtagjai, barátai és tisztelõi. Az
éjszakai esõ miatt ez alkalommal nem
a fenyvesen keresztül, hanem a Hi-
degvölgyön át jutottak el Monokig.
Innen folytatták útjukat Megyaszóra,
ahol a református temetõben elhe-
lyezték Kiss Attila sírjánál a meg-
emlékezés virágait. 

KISS ATTILA-EMLÉKTÚRA 

A sors különleges feladatot rótt
azokra a családokra, amelyek sérült
gyereket nevelnek. 

A halmozott fogyatékkal élõk gon-
dozása és nevelése hatalmas lelki és
anyagi megterhelést jelent, aminek
a vállalásához az erõt és a kitartást
a szülõi szeretet biztosítja. Róluk, a
vállukon különösen nagy terhet vi-
selõ anyukákról és apukákról emlé-
kezett meg az ápolók napja alkal-

mából május 11-én a város polgár-
mestere. Rónavölgyi Endréné a Rá-
kóczi-várban megtartott eseményen
példaként állította a hivatásos ápo-
lók elé azokat a hozzátartozókat,
akik beteg szeretteikrõl odaadó tö-
rõdéssel gondoskodnak. A polgár-
mester az ünnep alkalmából egy-egy
szál virágot és a megbecsülés jele-
ként szerény pénzügyi támogatást
nyújtott át a rendezvényen résztve-
võknek. 

ELISMERÉS A GONDOZÓKNAK 

Az intézmények meghívására április
26-án Ondon, május 8-án pedig Sze-
rencsen volt az idõsek klubja vendége
Mátyás Ernõ geológus. 

A földtudományok kandidátusa ter-
mékbemutatóval egybekötött elõadá-
sából kiderült, hogy az általa 1988-ban
alapított családi vállalkozás jelenleg
189-féle ásványi bázisú készítményt ál-
lít elõ. A cég napjainkban száz ember-
nek ad munkát. Termékeik jótékony ha-
tással vannak többek között gyomor-
panaszokra, csontritkulásra és neuró-
zisra. A környezetbarát talajjavítók, ta-
karmányadalék mellett számos továb-
bi környezetvédelmi terméket készíte-
nek és exportálnak Európa több orszá-
gába. Ernõ bácsi a bemutatót ajándé-
kozással kapcsolta össze, jó érzékkel ta-
pintva rá arra, hogy a jelenlévõk közül
kinek milyen problémája lehet. Így az
összegyûltek közül senki sem távozott
üres kézzel. A geológus arról is szólt,

hogy napjainkban az emberiség több-
ségének az egyik nagy baja, hogy el-
szakadt a természettõl. Beavatkozásá-
val pedig felborította a Földön évmil-

liók során kialakult egyensúlyt. A má-
di üzemben elõállított biotermékek ez
utóbbit próbálják helyrebillenteni a
gyógyító ásványok segítségével. 

BIOTERMÉKEK ÁSVÁNYOKBÓL 

Családtagok, barátok és ismerõsök teljesítették a
18 kilométeres távot.

A geológus elõadását érdeklõdéssel hallgatták az idõsek.

A beteg hozzátartozójukat ápolóknak a város polgármestere mon-
dott köszönetet.

A szokatlan hideget a szõlõültetvények is megsínylették.

ZENEISKOLÁS 
NÖVENDÉKHANGVERSENY

A koncerten az iskola fúvósegyüttese is bemu-
tatkozott.



A közelmúltban megtartott felvé-
teli eredményeként a Bocskai gim-
názium rendészeti tagozatának két
osztályában a 2007/2008-as tanév-
ben az alábbi diákok kezdik meg ta-
nulmányaikat: 

Alexa Ádám (Monok), Augusztin
Elõd (Szerencs), Balog Ádám (Mád),
Balog Bálint (Mád), Bánóczki Norbert
(Monok), Bari Rózsa (Füzér), Beregi
Dániel (Novajidrány), Béres Tamás
(Encs), Bodnár Brigitta (Gávaven-
csellõ), Bodnár Gabriella (Mezõ-

zombor), Czikó György (Tokaj), Csó-
csics Norbert (Prügy), Dékány Kos-
nyíder Szabolcs (Megyaszó), Délceg
Dániel (Hidasnémeti), Deme Csaba
(Prügy), Dona Ákos (Szerencs), Far-
kas Erik (Gönc), Farkas Mária (Tarcal),
Francz Georgina (Szerencs), Gabona
Éva (Sátoraljaújhely), Gresz Dávid (Tály-
lya), Gulyás Ferenc (Tolcsva), Hajdu
Csaba (Csobaj), Havasi Máté (Bekecs),
Horváth Dávid (Taktaszada), Hunyor
Viktória (Szerencs), Katona Gábor
(Bekecs), Kohut Rajmund (Felsõtele-
kes), Koncz Gábor (Mezõkövesd),

Koncz Péter (Mezõkövesd), Kovács
Ákos (Bekecs), Kovács Dóra (Felsõ-
telekes), Kövér Gábor (Rudabánya),
Kramcsák Dávid (Szerencs-Ond), Kuk-
ta Márk (Encs-Abaújdevecser), Kusz-
kó Dóra (Abaújkér), Lévai Alexandra
(Szerencs), Lovász Dávid Péter (Gönc-
ruszka), Madarász Zsolt (Mád), Ma-
joros Csenge (Baktakék), Mizsó Má-
té (Bekecs), Mocsár Viktor (Bekecs),
Nagy László (Bekecs), Németh Roland
(Olaszliszka), Oláh Mónika (Felsõte-
lekes), Ördög Attila (Megyaszó), Pak-
si Péter (Legyesbénye), Petró Dávid
(Szerencs), Plaszkó Stella (Abaúj-
szántó), Rajta Bence (Isaszeg), Roz-
gonyi Marianna (Tokaj), Sagáth Erik
(Monok), Sallai Klaudia (Prügy), Sán-
dor Roland (Encs), Siroki Tibor (Hi-
dasnémeti), Suhaj Richárd (Encs-Aba-
újdevecser), Szabó Dávid (Legyesbé-
nye), Szalánczi László (Olaszliszka),
Szikszai Tamás (Tiszaújváros), Takács
Zoltán (Prügy), Tarnóczi Péter (Tak-
taharkány), Timkó Balázs (Miskolc-Al-
sóhámor), Tóth Alexandra (Megyaszó),
Tóth Nóra (Sárospatak), Tömös Ale-
xandra (Csobaj), Váradi Máté (Prügy),
Véber Kitti Judit (Bekecs), Veres Ba-
lázs (Prügy), Vinnai Dávid (Szerencs),
Vizi Petra (Büttös), Zádor Szabolcs
(Bodroghalom). 

A www.csemete.com honlapra ki-
kerültek a CSEMETE Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület tematikus
nyári táborainak felhívásai. A termé-
szetismereti, kutyás, gyalogtúrázó,
kerékpáros, valamint bioépítészeti és
hagyományõrzõ táborokra jelentke-
zési információk a fejléc „Táborok”
címszavára kattintva tölthetõk le, míg

a részletes programokról önálló cik-
kekbõl tájékozódhatnak az érdeklõ-
dõk. Egyéb információk a 62/424-392-
es telefonon, vagy csemete@cseme-
te.com internetes címen kérhetõ.
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MIT JELENT ÖNNEK 
A NÉPI ÜLNÖKSÉG?

Mileff László:
– Én már harmadik ciklusban veszek részt a
népi ülnökök munkájában, amely során be-
tekintést nyerünk a bírák változatos tevé-
kenységébe. Feladatunk, hogy segítsük az ügy
súlyának megfelelõ és igazságos döntés meg-
hozatalát. Úgy érzem, rendkívül felelõsségteljes
munka a miénk, hiszen tanúi lehetünk emberi
sorsok alakulásának. Örömmel látom el ezt a
feladatot, hiszen fogalmazhatnék úgy is, hogy
ott segítünk, ahol tudunk, de ebben az eset-
ben az igazság és a törvény oldalán állunk.

Fincziczki Istvánné:
– A kilencvenes évek közepén lettem népi ül-
nök, egyik barátunk ajánlására nyertem el a
megbízatást. Kezdetben kicsit félve mentem
be a tárgyalóterembe, azonban a bírók hamar
átsegítettek ezen az idõszakon. Az elmúlt több
mint tíz esztendõ alatt számos polgári- és bün-
tetõper ítélethozatalában mûködtem közre. A
bíró egy-egy ügy tárgyalása során kikéri a két
népi ülnök véleményét, amit természetesen
nem köteles figyelembe venni. Az idõsebb em-
berek tapasztalata azonban bizonyára segít-

séget jelent az igazság érvényre jutásához.

Csontos László:
– Megtisztelõ volt, hogy a képviselõ-testület
megválasztott népi ülnöknek. Az igazság az,
hogy miután már nyugdíjas vagyok, nem aka-
rok teljesen elszakadni a közélettõl, a város
mindennapjaitól, így jól jön ez az elfoglalt-
ság. A munka érdekes, hiszen a tárgyalóte-
remben olyan dolgokkal foglalkoztunk, ami-
vel a hétköznapi emberek nem igazán ta-
lálkoznak. Feladatunk szerint ugyanolyan jo-
gokkal rendelkezünk, mint a tárgyalást irá-
nyító bíró, aki a büntetõügyekben kikéri vé-
leményünket az ítélethozatal elõtt. Szeretem ezt a munkát.

Szatmári Ilona:
– Régóta szerettem volna népi ülnök lenni és
nagyon örülök annak, hogy most sikerült. Meg-
vallom õszintén, már egészen fiatalon von-
zódtam a jogi pálya iránt, az életem azon-
ban másként alakult. Mindig érdekeltek az em-
beri viszonyok, az olyan helyzetek, ame-
lyeknek eldöntésében az írott társadalmi sza-
bályok érvényesülnek. Korábban önkor-
mányzati képviselõi megbízatásom miatt ösz-
szeférhetetlenség miatt nem jelentkezhettem
erre a feladatra. Most azonban népi ülnök let-

tem és nagyon várom az elsõ tárgyalást.

Június 8. (péntek)
10.30 óra: Népdal –

Bakos Petra, a Scholtz
Jenõ Zeneiskola növen-
déke 

10.35 óra: A Bocskai
gimnázium néptánc-
együttesének fellépése

11 óra: Megnyitó. 

Június 9. (szombat)
Folklór 
15 óra: Kossuth Népdalkör
15.20 óra: Rákóczi Iskola Nép-

tánccsoportja
15.40 óra: Nefelejcs Népdalkör
16 óra: Tállyai Kõvirág Népdalkör
16.20 óra: Újvári Marika nóta-

énekes

Modern tánc
16.50 óra: Hastánc. Stark Kinga –

Bolyai Iskola
16.55 óra: Mazsorett csoport – Vá-

rosi Kulturális Központ és Könyvtár
17 óra: Hastánc. Stark Kinga – Bo-

lyai iskola
17.05 óra: Prügyi Modern Tánc-

csoport

Rock and roll Party Ker-
tész Attilával

18 óra: Varga Feri–Ba-
lassy Betty fellépése

18.45 óra: Idiot Side
koncert.

Június 10., (vasárnap)
Ovigála
15 óra: Napsugár 

Óvoda
15.10 óra: Gyárkerti Óvoda
15.20 óra: Csalogány Óvoda
15.30 óra: „Új nap talált ránk”–

musical-összeállítás a Kaméleon Mu-
sical Gyermekszínpad elõadásában 

16.30 óra: Gólyalábasok – ván-
dormutatványosok (Vaga-Banda):

17 óra: Szandi-koncert. 

A ZEMPLÉNI EURORÉGIÓS GAZDANAPOK
KULTURÁLIS PROGRAMJAI 

(HELYSZÍN: SZERENCS, RÁKÓCZI ÚT 89., A POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÕTTI TERÜLET)

Az idén kilencedik alkalommal
rendezik meg a térség négy váro-
sa – Sátoraljaújhely, Szerencs, To-
kaj, Sárospatak – részvételével a
Zempléni Nyári Tárlatot.

A korábbi kiállítások nagy elis-
merést arattak a szûkebb pátriában,
valamint megyei és országos szin-
ten egyaránt. A kétévente megren-
dezésre kerülõ tárlat sajnos a múlt
évben – technikai okok miatt – el-
maradt, de a korábbi hagyományt
ápolva, az idén szeretnék újra meg-
rendezni. 2007-ben Sárospatak hív-
ja és várja a Zemplénben élõ mû-
vészeket, akik képzõ-, ipar- és fo-
tómûvészeti téren szeretnének be-
mutatkozni. A kiállítás szabadbea-
dásos rendszerben mûködik méret-
és technikai megkötés nélkül, a fes-
tészet, grafika, szobrászat, kis-
plasztika, fotó-iparmûvészet terü-
letén.

A tárlat megvalósítója a sárospa-
taki Mûvelõdés Háza (3950 Sáros-
patak, Eötvös u. 6., tel.: 47/311-811;
fax: 47/312-812, e-mail: amuvelo-
deshaza@pr.hu). Az alkotásokat
2007. június 4-én 12 óráig lehet be-
adni Szerencsen a Városi Kulturá-

lis Központ és Könyvtárban (Rákó-
czi-vár). A zsûrizés – várhatóan –
június 8-án lesz Sárospatakon. 

Az alkotásokból rendezett IX.
Zempléni Nyári Tárlat megnyitóját
a tervek szerint július 7-én 16 óra-
kor tartják. A kiállításhoz plakát és
meghívó, valamint a mûveket tar-
talmazó katalógus készül.

A szerencsi Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár június 15-én (pén-
teken) 14 órától rendezi meg a fia-
tal rockegyüttesek párbaját a Rákó-
czi-vár udvarán. A programra a mû-

velõdési intézményben lehet jelent-
kezni. A zenekarok fellépésének sor-
rendje a koncert napján sorsolással
dõl el. Az együttesek mûsorideje: 25
perc. A nevezési díj 5000 forint,
amely magába foglalja az ebéd költ-
ségeit is! A produkciókat zsûri érté-
keli, az elsõ három helyezett juta-
lomban részesül. A koncert sztár-
vendége: a Zanzibár. 

Bõvebb felvilágosítás: Rácz Miklós
mûvelõdésszervezõtõl kérhetõ sze-
mélyesen, vagy a 47/362-121-es és
a 20/563-3418-as telefonszámokon.

FELHÍVÁS 
ZEMPLÉNI NYÁRI TÁRLATRA

A dohányzás okozta egészségká-
rosodás a világon a második leg-
gyakoribb halálok. Riasztó a tény,
hogy a passzív dohányzás által oko-
zott betegségekben az emberek
százezrei halnak meg évente. 

Az idei dohányzásmentes világnap
(május 31.) felhívja az emberek fi-
gyelmét, hogy mindenkinek joga
van dohányfüstmentes környezetben
élni és megvédeni magát, illetve a
felnövekvõ generációt annak ártal-
maitól. Sem a szellõztetés, sem a ci-
garetta szûrõje önmagában, sõt

együttesen sem képes a dohányfüst
káros hatását – akár annak kelle-
metlen szagát, akár az általa okozott
egészségkárosodást – elfogadható
szintre csökkenteni. Megoldás a
száz százalékosan dohányfüstmen-
tes környezet (családban, munka-
helyen, szórakozóhelyeken stb.),
mert a tiszta levegõhöz mindenki-
nek joga van!

Gondolkodjunk mindannyian így,
hogy megvalósítsunk egy dohány-
füstmentes világot!

ÁNTSZ Kistérségi Intézete, 
Szerencs

A DOHÁNYFÜSTMENTES 
KÖRNYEZETÉRT

CSEMETETÁBOROK

ROCKPÁRBAJ 

RENDÉSZTANULÓK LESZNEK 

A megye kéttannyelvû iskoláiból ér-
keztek diákok május 16-án a szeren-
csi Rákóczi iskolába. Az angol nyel-
vi vetélkedõn az alsó évfolyamosok
csapatversenyen vettek részt, õk el-
sõsorban játékos feladatok megoldá-
sával adtak számot a tudásukról. Az
ötödik és hatodik osztályosok egyé-
nileg kapcsolódtak be a programba.
Nekik olvasott, valamint hallás utáni
szövegértés, illetve nyelvtani teszt
volt a feladat. A pedagógusok minden
esztendõben megrendezik az angol
nyelvi versenyt, mivel a kéttannyelvû
oktatásban résztvevõ diákok ekkor mé-
rik össze tudásukat a más intézmé-
nyekbe járó társaikkal.

VETÉLKEDTEK A KIS ANGOLOSOK

Az alsósoknak játékos feladatokat kellett megoldaniuk.



A Bocskai gimnázium május 5-ei bal-
lagási ünnepségén Gál András igazga-
tó bejelentette, hogy a tantestület dön-
tése értelmében idén Potvorszkiné
Fürjes Rózsa (fotónkon) nyerte el az
iskola által alapított Az Év Tanára dí-
jat és a vele járó emlékplakettet.

A pedagógus Dédestapolcsányban
született, az ottani általános iskola után
az ózdi gimnáziumban végezte kö-
zépiskolai tanulmányait. Az érettségit
követõen régi vágya teljesült, amikor fel-
vették a nyíregyházi tanárképzõ fõiskola
magyar–ének-zene szakára.

– Egész életemben zenepedagógus
szerettem volna lenni – idézi fel emlé-
keit Potvorszkiné Fürjes Rózsa. – Ko-
molyan készültem a pályára, a muzsi-
ka már kiskoromtól része volt az éle-
temnek. Zongoráztam, citeráztam – idõ-
közben aranyérmes citerás is voltam.
Emellett nagyon szerettem a magyart
is, így a pályaválasztásnál fontos volt,
hogy ez a tantárgy is részt kapjon az
életemben.

Szerencsésnek mondhatom magam,
mert a magyar és az ének együtt gyö-
nyörû párosítás. Talán az iskolai mû-
soroknál is meglátszik, hogy milyen kö-
zel állnak egymáshoz. 

– Hol volt az elsõ munkahelye?
– A fõiskolai évek után pályafutáso-

mat a putnoki általános iskolában kezd-
tem. Talán az egykori szerencsi Hu-
nyadihoz tudnám hasonlítani, az is re-
mek intézmény volt. Olyan közösség-
be kerültem, ahol a nyolcvanfõs tan-
testületbõl kiemeltek és megadták a bi-
zonyítás lehetõségét. Úgy érzem, ott is
szerettek, és a diákjaimmal számos szép
eredményt értem el.

Szerencsre már férjezettként kerültem
az akkori Hunyadi János Általános Is-
kolába. Szép emlékeim vannak ezek-
rõl az évekrõl is. 

– Hogyan emlékszik vissza erre az
idõszakra?

– Kellemesek az emlékeim. A tan-
testületben nem számított, hogy vala-

ki fiatal vagy idõs, mindenkit ember-
számba vettek. Megtiszteltetés volt szá-
momra, hogy igazgatóhelyettesi funk-
ciót is betölthettem négy éven keresz-
tül. Sokat tanultam például Kiss Olgá-
tól, a tapasztaltabb kollégák segítettek,
és ha kérdeztem, szívesen válaszoltak.
A mai pedagógusok közül talán többen
vagyunk, akik visszasírjuk azokat az idõ-
ket és sajnáljuk, hogy a régi Hunyadi
örökre megszûnt. Ekkor már 1995-öt ír-
tunk, én pedig két nagy mûtéten is át-
estem, táppénzre kényszerültem. Ezu-
tán a zeneiskolában folytattam pályá-
mat. Nem igazán éreztem jól magam
ebben a helyzetben, hiszen hiányoz-
tak a gyerekek és a magyartanítás is.

Nem sokkal késõbb nevelõtanár let-
tem a középiskolai kollégiumban, majd
a szakképzõ iskolába hívtak óraadónak,
ahol maradtam magyar-ének és angol
szakos tanárként.

Közben 1997-ben jelentkeztem má-
soddiplomás képzésre, és megszerez-
tem az angol nyelvtanári oklevelemet
is. A gimnáziumba a mostani igazga-
tóm, Gál András hívott át óraadónak,
és egy éven belül, 2000-ben véglege-
sített. Hét éve már, hogy csak az an-
golt tanítom, amit nagyon szeretek.
Emellett vezetem a városi ifjúsági ének-
kart és az iskola kórusát is.

– Hét esztendõ már nagy idõ…
– Számomra nagy megtiszteltetés,

hogy gimnáziumi tanárként dolgozha-
tom, mert ráadásul a feltételek kitûnõek.
Amire a munkámhoz szükség volt,
mindig megkaptam, maximális támo-
gatásban részesültem. Ezt külön kö-
szönöm az iskolavezetésnek, hiszen a
mai pénzszûkös világban ez egyálta-
lán nem elhanyagolható.

– Több színvonalas és sokaknak fe-
lejthetetlen iskolai és városi mûsor ren-
dezése fûzõdik nevéhez.

– Amikor a gimnázium 50 éves ju-
bileumi ünnepsége volt, akkor valóban
én szerveztem a mûsort. Vélhetõen jól
sikerült, mert jött a többi felkérés. Sze-
retek ezzel foglalkozni. Talán azért is,
mert számomra a tanítás nem ér véget
a csengõszóval. Azt szeretném, hogy
a gyerekek közösséggé formálódjanak,
hogy nyesegethessem róluk a „vad-
hajtásokat”, meghagyva a jót és érté-
keset. Mi sem bizonyítja jobban, mint
az évenként megrendezésre kerülõ Vá-
rosi Ifjúsági Énekkar zenés irodalmi mû-
soros estjei. Azt hiszem, ez az életfilo-
zófiám. Ez több mint tanítás…

– A közelmúltban átvehette a város
kitüntetését, majd nem sokkal késõbb
közvetlen munkatársai is díjjal jutal-
mazták. Milyen érzéssel fogadta mind-
ezt?

– El se tudom mondani, milyen bol-
dogság! A 2007-es év nekem kettõs ün-
nepet jelent. Csodaként élem meg,
hogy hét év után én lehetek Az Év Ta-
nára cím birtokosa. Igazán hálás vagyok
érte a tantestületnek. Az pedig külön
megtiszteltetés, hogy a város önkor-
mányzata is felfigyelt a munkámra. Kö-
szönöm! M. Z.

Bocskai István Gimnázium és Köz-
gazdasági Szakközépiskola 

12. A, osztályfõnök: Balázs Beá-
ta. Alföldi Laura Éva, Csepely Bar-
bara, Dévay Máté, Fehér Péter, Fló-
rusz Johanna, Gaál Edit, Hubay
Zsolt, Jászay Péter, Jobbágy Katalin,
Kardos Petra Kitti, Kállai Mónika, Ke-
rekes Réka, Lengyel Gergõ, Lipták
Gábor, Mátyás Lilla, Mihalik Orso-
lya, Morvai Zoltán, Nagy Norbert,
Nagy Renáta, Palombi Csilla, Plá-
venszky Dóra, Radó Edina, Re-
povszki Gergõ, Sagáth Zita, Soltész
Nikoletta, Szabó Edit, Szabó Márta,
Szögyéni László, Szívós Annamária,
Takács Andrea, Tamás Enikõ, Tamás
Ivett, Tóth Szabó Klára, Varga Klau-
dia, Vass Orsolya, Vojtonovszki At-
tila, Volenszki Elza. 

12. B, osztályfõnök: Bodnár Éva.
Barna Balázs, Bárdosi Péter, Bata Jó-
zsef, Bém Anita, Beregi Fruzsina,
Dankó Nikoletta, Felházi Máté, Fe-
hér Renáta, Gál Melinda, Gulyás Alíz,
Horváth Csilla, Huba Dávid, Jakab
Bianka, Járdán Dóra, Kapuvári Judit,
Kamarási Zoltán, Katona Anett, Ki-
rály Zalán, Kiss Gergõ, Kovalik Zsu-
zsanna, Lendvai Gergely, Németh Ri-

chárd, Papp Barbara, Pál Imre
György, Pataki Máté, Porkoláb Eni-
kõ, Sándor Nikoletta, Sápi Róbert, Si-
vák Erzsébet, Sváb Levente László,
Szilágyi Viktória, Tóth Anita Karoli-
na, Tóth Ildikó, Tóth Péter, Tóth Sza-
bina, Tóth Szabolcs, Tóth Zsuzsan-
na, Vajó Enikõ, Vajtó Anetta. 

12. H, osztályfõnök: Sándor Ben-
ce. Baraté Regina Réka, Bartha Má-
té, Bártfai Mira Petra, Béres Réka,
Bodnár Barbara, Éles Balázs, File Csa-
ba, Gazdóf Réka, Hegedûs Adél, Hor-
nyák Alíz, Horváth Klaudia, Huszti
Tibor, Koroknay Judit, Kovács Réka,
Kovács Vanda, Marczis András, Ma-
rosin Júlia, Megyesi Ildikó, Molnár
Dániel, Nyíri Balázs, Nyizsnyik Eni-
kõ, Pazonyi Péter, Sólyom Réka, Sza-
bó Éva, Szendi Viktória, Szentléleky
Szilvia, Tulipán Kinga. 

12. KG, osztályfõnök: Kovács Ju-
dit. Asztalos Péter, Balogh Péter, Bá-
rány Brigitta, Buri Tímea, Czifra Jó-
zsef, Danyi Réka, Drizner Ádám, Fá-
bián Ildikó, Gál Judit, Gerhárdt Re-
náta, Hegedûs Gizella, Homa Ivett,
Ivány Gergõ, Keresztény Attila, Kiss
Beáta, Kocsis Ágnes, Kosztrub Kitti,
Kovács Róbert, Kuchta Kornélia, Ku-
ji Eszter, Laczkó Kinga, Medzsibriczki
Éva, Petõfi Melinda, Rácz Nikolet-
ta, Rontó Renáta, Sápi Vivien, Sim-
ka Orsolya, Simkó Gréta, Simon

Georgina, Skorván Péter, Soltész
Gabriella, Szabó-Kovács Renáta,
Szilágyi Petra, Takács Eszter, Tóth Pet-
ronella, Varga Brigitta, Zurai Judit.

12. R, osztályfõnök: Szárnya Zol-
tán. Barócsi Csaba, Boros Gábor,
Csoma Miklós, Czúder János, Fejszák
Tamás, Fenyvesi Szabolcs, Gál And-
rás, Gombár Dávid László, Hadzsi
József, Jacsó Oldamúr, Juszkó Ádám,
Kiss József, Kiss Péter, Kovács Esz-
ter, Kozák Kitti, Kozák Petra, Kuti Pé-
ter, Lõrincz Norbert, Miklós Enikõ,
Molnár Gergõ, Molnár Máté, Mol-
nár Zsolt, Nagy Valéria, Németh Ju-
dit, Plávenszki Klára, Sváb Katalin,
Szabó János Dávid, Szabó Sándor,
Szemán Csaba, Török Bernadett,
Varga Zsanett. 

12. G esti tagozat, osztályfõnök:
Gergely Lászlóné. Árvai Tamás, Ben-
dik Izabella, Bodnár Krisztián, Budai
Róbert, Danó Róbert, Éliás István,
Fincziczki András, Forrai Norbert,
Gál Attila, Gulyás Dávid, Hadabás
József, Halász Zsoltné, Harnisféger
Henrietta, Hornyák Judit, Horváth
Andrea, Hubay Imre Levente, Janó
Edina, Király István Csaba, Koleszár
Tamás, Koskovics Zsolt, Kóti Gábor,
Krajczár Imréné, Kucsera Henrietta,
Lakatos Zsuzsanna, Molnár Tamás,
Mészáros Renáta, Németh Péter,
Orosz Attila, Petrovics Emese, Simon

István, Somplák Andrea, Sorosáncz-
ki János, Szabó Adrienn, Szabó Zol-
tán, Szikszai Renáta, Szûcs Anikó,
Szûcs Renáta, Tálas Péter, Teleki Im-
re, Tóth András, Tóth Edina Vivien,
Vargáné Majoros Andrea, Vitelki
Kálmánné.

Szerencsi Szakképzõ Iskola
12. B, szakközépiskola – elektro-

nikai osztály, osztályfônök: Herczeg-
né Sebô Henrietta. Bagoly Lajos, Dé-
kány-Kosnyíder Zsolt, Dombi Denis,
Dragony Richárd, Elek Tamás, Frigyik
Tamás, Gömze Roland, Juhász Dá-
vid, Kiss Krisztián, Magyar László,
Pap László, Rácz György, Vangor
Zoltán, Zelenák Attila.

12. B, szakközépiskola – infor-
matikai osztály, osztályfônök: Dobos
Ildikó. Bacsó András, Balogh Beáta,
Bene Gábor, Benke Ádám, Deák Zi-
ta, Domonkos Diána, Endrész Nor-
bert, Engel Sándor Gergõ, Hlivják Ta-
más, Horváth László, Illés Éva, Jónás
Ágnes Mária, Kardos Dávid, Kardos
Zsaklin, Kecskés Gábor, Kiss Roland,
Kisszely-Papp Éva, Kosztrub Róbert,
Körömi Szabolcs, Lengyel Ádám,
Nagy Gabriella, Novák Szabolcs,
Oláh Attila, Orosz Attila, Pocsai
András, Rákóczi Renáta, Menyhárt
Gábor, Ruszkai László, Sebõ Gábor,
Sütõ Péter, Tóth Péter, Varga Petra.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az igazgató beszédében hangsú-

lyozta, hogy a diákok sikereinek kö-
szönhetõ, hogy az intézménybe négy-
szeres a túljelentkezés, az országos rang-
lista 19. helyén állnak és 75 százalé-
kos az egyetemeken, fõiskolákon to-
vábbtanulók aránya. A végzõs diákok
közül 35-en nyertek el az idei tanév-
ben ösztöndíjat tanulmányi, vöröske-
resztes, illetve kiemelkedõ közösségi
munkáért. Jó tanuló, jó sportoló kitün-
tetésben négy fiatal részesült. Az ün-
nepi pillanatokban Gál András beje-
lentette, hogy az iskola által több mint
egy évtizede alapított „A Bocskai Ist-
ván Gimnázium Kiváló Tanára” kitün-
tetést az idén Potvorszkiné Fürjes Ró-
zsának ítélték oda, aki a városnapi ju-
talmazottak között is szerepelt. 

Gál András beszéde után közös
éneklés következett, majd az igazga-
tó vezetésével ballagtak az épületbõl
a végzõsök, egy utolsó sétával bú-
csúzva a gimnáziumtól. 

ELKÖSZÖNTEK 
A SZAKKÉPZÕ ISKOLÁTÓL
A zuhogó esõ miatt a Szerencsi Szak-

képzõ Iskola a Rákóczi-vár színház-
termében tartotta ballagási ünnepsé-
gét. Az intézmény zászlaja mögött ez
alkalommal két osztály vonult be a ro-
konok, barátok és ismerõsök által zsú-
folásig megtöltött helyiségbe, ahol a
színpadon a „Légy jó!...” felirat kö-
szöntötte az érkezõket. A kezükben vi-
rágcsokrokat tartó búcsúzó diákok
osztályfõnökeik vezetésével sorakoz-
tak fel a színpad elõtti lépcsõn, hogy
elköszönjenek a tanáraiktól, diáktár-
saiktól és az alma matertõl. 

A Himnusz elhangzása után Deák
Zita mondott köszöntõt, majd a 11.
évfolyamosok nevében Kapitor Ani-
kó lépett a mikrofonhoz. – Jókedvûen
álltok most itt, de biztos vagyok ben-
ne, hogy mindannyiatokban ott lako-
zik az elkövetkezendõ érettségi vizs-
gák izgalma – szólt a végzõsökhöz a
diáklány. – Ma csak egy szó zakatol
a fejemben: elköszönni – folytatta. Ti,
akik a sorban álltok, ma még a múlt-
ban éltek. Újratáncoljátok a szalaga-
vatót, újraélitek a hétköznapi dolgo-

kat, az osztálykirándulások emléke-
zetes pillanatait. 

Az iskola énekkarának elõadásában
felcsendülõ dal és egy vers elhangzá-
sa után az elköszönõk nevében Sebõ
Gábor szólt, kiemelve, hogy a balla-
gással lezárul egy szakasz a végzõs diá-
kok életében. – Amikor négy évvel ez-
elõtt beiratkoztunk az iskolába, még
oly messzinek tûnt a mai nap – idéz-
te fel. Mára végigjártuk a végtelennek
tûnõ utat, az ajtó bezárult, kulcsa már
a múltunkba mutat. A szeretett és meg-
szokott dolgokat itthagyni nehéz, de
a búcsúzás ugyanakkor valami újnak
is a kezdete. Köszönjük tanárainknak
a megszerzett tudást, a bizalmat és az
esélyt, amit kaptunk. Megpróbáljuk
mindenkor és mindenhol a legjobb tu-
dásunkat adni. Reméljük, hogy amit
itt tanultunk, elég lesz egy boldog élet
megteremtéséhez – emelte ki a saját
és búcsúzó társai nevében a ballagó
szakközépiskolás. 

Az emlékszalagok felkötése után a
végzõs fiatalok átadták a nyomukba
lépõ osztályoknak az intézmény zász-
laját.

– Diákok ezrei érkeztek most életük
jelentõs fordulópontjához szerte Ma-
gyarországon – fogalmazott köszön-

tõjében az iskola igazgatója. Atanaszov
Vilmos szerint fájó a búcsú, ami jel-
zés, hogy valami visszavonhatatlanul
elmúlt. Az iskola védelmet nyújtó fa-
lai közül kilépve egy ismeretlen, ne-
hézségekkel teli felnõtt élet vár a fia-
talokra. Az igazgató ismertette, hogy
idén csak két érettségizõ osztályt bú-
csúztatnak, mert az oktatási rendszer
változása miatt a szakmát választók-
nak a tanulmányai egy évvel hosz-
szabbak lettek. Most negyvenhat fia-
talt ünneplünk – emelte ki az igazga-
tó, akik életük elsõ komoly próbatéte-
le, az érettségi elõtt állnak. – Bízunk
benne, tette hozzá az igazgató – hogy
valamennyien felnõnek a feladathoz és
sikeresen túljutva az akadályon, ered-
ményesen zárják le négyéves tanul-
mányukat. Atanaszov Vilmos büszkén
sorolta azoknak a diákoknak a nevét,
akik kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak
a különbözõ szakmai, tanulmányi és
sportversenyeken. Az idén az Év ta-
nulója címet megosztva két ballagó
szakközépiskolás: Illés Éva és Juhász
Dávid nyerte el, akiknek az elismerést
a szülõi munkaközösség nevében
Dombiné Tóth Emese adta át. 

BÚCSÚ A KÖZÉPISKOLÁTÓL

A szakképzõ iskolából két osztály ballagott.

Ez több mint tanítás…

AZ ÉV TANÁRA: 
POTVORSZKINÉ FÜRJES RÓZSA

BALLAGÓ SZERENCSI KÖZÉPISKOLÁSOK 

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



(Folytatás az 1. oldalról.)
Az épületrész felújításához, vala-

mint az értékes eszközök beszerzé-
séhez az ÉMÁSZ Nyrt. húszmillió fo-
rinttal járult hozzá. Korszerû oktatá-
si központ létesült az egykori tan-
mûhely helyén, amit Konrad Mußen-
brock, a társaság igazgatóságának tag-
ja ünnepélyesen, a nemzetiszín sza-
lag átvágásával adott át használatra.
Az eseményen Konrad Mußenbrock

lapunknak nyilatkozva hangsúlyoz-
ta: – Számunkra, hétköznapi embe-
rek számára az áram csak akkor ve-
hetõ észre, ha nincs: ha felkapcsol-
juk a villanyt, és nem világít a lám-
pa. Ugyanakkor az áramszolgáltatás
hátterében egy nagyon összetett, bo-
nyolult technika áll, amit kezelni kell,
karbantartani és javítani szükséges.
Ehhez nélkülözhetetlenek a szak-
emberek, akik kellõ elméleti és gya-

korlati felkészültséggel rendelkez-
nek, és megfelelõ minõségben ké-
pesek elvégezni ezt a munkát. Ezért
nekünk is alapvetõ érdekünk, hogy
segítsük a szakképzést. A szerencsi
tanmûhely bõvítését 20 millió forinttal
támogattuk. Üzletemberként azt
mondom: egy vállalkozás ekkora
összeget csak akkor fizet ki, ha meg-
gyõzõdése, hogy ezért minõségi
szolgáltatást kap. A szerencsi isko-
láról kedvezõk a tapasztalataink, jó
szakembereket képeznek itt, akiknek
a többsége az ÉMÁSZ-nál elhelyez-
kedve is bizonyít. Természetesen,
ahogyan különbözõek az emberek,
így a felkészültségükben is vannak
eltérések. De aki megmarad a pályán,
az alapképzésnek köszönhetõen ké-
sõbb jó munkaerõvé válik – jelen-
tette ki a cég igazgatóságának tagja. 

A gazdaság különbözõ ágazatai-
nak a folyamatos fejlõdése, a tech-
nika és technológia korszerûsödése
újabb és újabb kihívások elé állítják
az intézményeket. Az is tény, hogy
a mai világban egyre nehezebb a vá-
lasztott szakmához gyakorlati képzési
helyeket találni. A Szerencsi Szak-
képzõ Iskola és az ÉMÁSZ kölcsö-
nösen elõnyös együttmûködése er-
re példaként szolgálhat. S. L.

Úgy a hetvenes évek vége felé jár-
tunk, amikor kisiskolásként szalad-
gáltam a régi 2-es épület udvarán. A
délelõtti tanítási órákat mindig a
napközi követte, ahol a házi felada-
tok megoldásán túl sokat játszottunk.
Ebbõl az idõbõl származnak elsõ em-
lékeim Asztalos Sándornéról (fotón-
kon), vagy ahogy mi neveztük, Asz-
talos tanító nénirõl, aki 1963-ban kez-
dett Szerencsen dolgozni. Közel har-
minc évig napközis nevelõként taní-
totta a diákokat. Szigorú pedagó-
gusnak tartottuk, aztán eltelt néhány
évtized és meglátogattam otthoná-
ban: kedves, idõs hölgy fogadott, aki
szívesen mesélt életérõl. 

Végh Mária 1938-ban Sátoraljaúj-
helyben született. 1943-at írtak, ami-
kor ötéves korában édesapját Sze-
rencsre helyezték a postához. – Itt jár-
tam végig a nyolcadik osztályt és ez-
után kerültem Sárospatakra, a taní-
tóképzõbe – idézi fel fiatalkori éveit
a 69 esztendõs pedagógus. – Hárman
vagyunk testvérek, az egyik öcsém itt
él a városban, a másik 1956-ban, 17
évesen disszidált Amerikába és azó-
ta nem jött haza. 

Az iskolai évek nehezen kezdõd-
tek. 1944-ben lettem elsõ osztályos,
sokszor hamarabb hazaengedtek,
mert a rádió és a hangszórók meg-
szólaltak: légiriadó! Számtalanszor
kellett a pincékbe szaladnunk, aztán
amikor egyszer épphogy beértem az
óvóhelyre, egy bomba mögöttem
csapódott be. Akkortól az anyám
nem engedett iskolába. A következõ
éven újra kezdtem az elsõ osztályt,
de hamar utolértem a többieket, és a
hatodik-hetediket már egy év alatt jár-
tam ki.

A háború miatt keservesek voltak
azok az idõk, de az iskolát nagyon
szerettem. Sokat segítettem a társa-
imnak, ha valamelyik nem tudott le-
írni valamit, én tettem meg helyette.
Azért, hogy a tanító néni észre ne ve-
gye, olykor a pad alatt is besegítet-
tem. Amikor a pedagógus kiment a

terembõl, mindig engem bízott meg,
hogy felügyeljem a többieket. Talán
akkor kaptam az elsõ indíttatást, hogy
ezt a pályát válasszam. 

– Ezek szerint nem volt kérdés, hogy
nyolcadik után milyen pályát választ
magának?

– Szmekovszki tanár néni, az osz-
tályfõnököm biztatására jelentkez-
tem Sárospatakra, ahol 1956-ban
érettségiztem. Az akkori szokás sze-
rint ezt követõen egy év gyakorlati idõ-
szak következett. Engem Bekecsre he-
lyeztek, ahol 1957 júniusában letet-
tem a képesítõ vizsgát. Itt kaptam ki-
nevezést is, így kerek nyolc eszten-
deig a szomszédos falu általános is-
kolájában dolgoztam. Szerettem ott
lenni, a kis tantestületben szinte min-
denki jó barátságban volt egymással.
Végül pedig 1963-ban kerültem be az
akkori szerencsi 2-es iskolába. Mivel
nem volt pedagógushiány, engem
napközis nevelõnek neveztek ki. Ne-
hezen szoktam meg ezt a munkát, de
a végén megszerettem, és onnan
mentem nyugdíjba is. Sokáig dol-
goztam együtt Réti Andrásnéval, aki-
vel minden problémát megbeszéltünk,
megvitattuk a különbözõ módszere-
ket, hogyan gyakoroltassunk. 

– Említette, hogy nehezen szokta
meg új feladatát. 

– Igen, mert ez egy teljesen új do-
log volt, amit mi az iskolában nem
tanultunk. A napközik akkor kezdtek
alakulni. Egy-két csoport volt min-
denütt, és egy teljesen más világ, mint
a délelõtti órák, hiszen délutánonként
több osztály is egy csoportba került,
olykor 40-45 fõs létszámmal. Nekünk
is sok mindent meg kellett tanítanunk
a gyerekekkel. Soha nem felejtem el
az egyik Krajcár fiút, aki nem volt bu-
ta gyerek, inkább haszontalan. Már
idõsebbként került be hozzám az el-
sõ osztályosokhoz, és természetesen
vele is foglalkoztam ugyanúgy, mint
a többivel. Éppen a betûket tanultuk,
majd egyszer csak felkiáltott: gyere-
kek, én is megtanultam olvasni! Egy-
szóval megszerettem ezt a munkát,
itt is diákokkal kellett foglalkoznom,
csak egy kicsit másképpen, mint a tan-
órákon. Amikor 1987-ben megnyi-
tották a mai Rákóczi iskolát, én oda
kerültem és egészen nyugdíjazásomig
ott dolgoztam. Az élet érdekessége,
hogy sok-sok éven keresztül, amikor
volt ezerötszáz gyerek, egy iskolában
nyomorogtunk, mire pedig három
intézmény lett, újabbnál újabbak és
szebbek, addigra elfogytak a diákok. 

– Hogyan telnek a nyugdíjas évek?
– Sajnos a férjem hat éve meghalt,

a fiam és a lányom családot alapí-
tottak, így egyedül maradtam. Har-
minckilenc év munkaviszony után –
ahonnan egy napot sem hiányoztam
– két éve én is súlyos betegséggel har-
colok. A sok kezelés után jelenleg há-
romhavonta járom végig a vizsgála-
tokat. Ennek ellenére nem hagyom el
magam, nem is panaszkodom, mert
nekem ezt adta a sors, el kell visel-
ni. Elfoglalom magam olvasással,
rejtvényfejtéssel, majd megyek az
egyik gyerekhez, onnan a másikhoz,
néha pedig õk jönnek hozzám. 

Míg a négy unokám kicsi volt, a szü-
lõk dolgoztak, így több idõt töltöttem
a gyerekekkel. A legnagyobb 21 éves
lesz októberben, a legkisebb 15 volt
áprilisban. Most már õk is megnõt-
tek. Muhi Zoltán

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az elmúlt években koncerteztem és

mesterkurzusokat tartottam többek kö-
zött az USA-ban, Kanadában, Japán-
ban, Kínában, Új-Zélandon, Costa Ri-
cán és természetesen Magyarországon.
A pekingi egyetemen a barokk zene stí-
lusát tanítottam mindkét hangszeren.
A kínai zongoristák gyorsak és virtuó-
zak, de hiányzik belõlük az a többlet,
amit a nyugati kultúra biztosít a mu-
zsikusoknak. Ezért hívnak oda profesz-
szorokat. 

– Milyen érzés Amerikában ma-
gyarnak lenni? 

– Ez egy nagyon mókás dolog, mert
igazán egzotikusnak számít a ma-
gyarságom, különösen Nyugat-Flori-
dában, ahol nagyon kevés honfitársam
él. A növendékeimnek nagyon tetszik
az akcentusom, aminek okát már az
elsõ órán minden alkalommal tisztá-
zom. Nagyon megbecsülik az európai
kultúrát. Tudják azt is, hogy sokat kö-
vetelek, de mindent meg is teszek ér-
tük. Mi, akik az öreg kontinensrõl szár-
mazunk, sokkal mélyebben gondol-
kodunk. Az amerikaiak könnyedén
élnek, de sokszor felszínesek, amit bi-
zony olykor a saját lányomon is ész-
reveszek. Talán éppen a mélység irán-
ti vágyamtól hajtva alakítottam ki sa-
ját tanítási módszeremet, ami a Zen me-
ditálási rendszeren és saját élettapasz-
talatomon alapul. Arra törekszem,
hogy a növendékeim fizikailag és lel-
kileg egyaránt a lehetõ legtermészete-
sebb módon közelítsék meg a zenét és
a mûvészetet. Ehhez pedig ellazulás-
ra van szükség, ami lehetõvé teszi, hogy
ne csak mechanikusan, az izom em-
lékezetébõl, hanem az agy irányításá-
val játsszunk. Gondoljunk csak arra,
hogy egy pici babának teljesen lazák
az ujjai. Aztán elkezdjük a gyerekein-
ket tönkre tenni, testtartásokat kény-

szerítünk rájuk az óvodában és az is-
kolában és mire tizennyolc évesek lesz-
nek, görcsössé válnak. Így teszik ezt
Amerikában is. Én pedig éppen az el-
lenkezõjét vallom. Az elsõ szolfézsó-
rát mindig úgy kezdem, hogy megké-
rem a hallgatókat: mindannyian állja-
nak fel, és közösen végezzünk légzõ-
gyakorlatokat. Ilyenkor az egyetemis-
ták csak néznek rám, hogy miféle cso-
dabogár vagyok, majd egy hónap el-
teltével már õk kérik, hogy reggel vé-
gezzünk egy kis lazítást, ami elõsegí-
ti a késõbbi maximális koncentrációt. 

– A beszélgetésünk végén kanya-
rodjunk vissza Szerencsre, ahol az édes-
apja, Salánki István él. 

– A kicsi apukám – én már csak így
hívom – számomra egy hatalmas óriás.
Tõle örököltem a tudás iránti vágya-
mat. Azt, hogy mindegy, hol és mit csi-
nálsz, de a lehetõ legjobbat kell kihozni
magadból. Idõs kora ellenére teljes szel-
lemi frissességnek örvend és büszke va-
gyok arra, hogy a nyolcvanas éveiben
is kutat, tanul. Neki köszönhetem azt
a belsõ nyugtalanságomat is, ami elõ-
re visz az utamon: jó, hát én most már
nagyon jól zongorázom, de azon dol-
gozom, hogy amit megszereztem, azt
minél eredményesebben adjam át fia-
taloknak. Valójában nem tanítok, ha-
nem megosztom velük a tudásomat,
amibõl mindenki mást hasznosít. Ami-
kor pedig diplomával a kezükben bol-
dogan visszajönnek hozzám, tudom,
hogy van az életben még egy kis tar-
talékuk. Tisztában vannak azzal, hogy
nem mindig sikerül az, amit eltervez-
nek, de megvan bennük a hit, hogy a
feladatot képesek elvégezni. Ehhez
társul az örök lecke: amíg élsz, addig
tanulj! Az emberi létnek ez az értel-
me, amit át kell adnunk a következõ
generációknak, hogy õk is így gon-
dolkodjanak. Árvay Attila

VISSZATEKINTÔ 2007. MÁJUS 25. 5

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.

�47/362-208.
Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

ÁTADTÁK AZ ÚJ GYAKORLATI
OKTATÁSI KÖZPONTOT

Az új létesítmény korszerû ismeretszerzésre biztosít lehetõséget. 

MARIKA NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI?

A szerencsi Bocskai István Gim-
náziumban a 2007/2008-as tanév-
tõl lehetõség nyílik a marketing- és
reklámügyintézõ szakképesítés (OKJ-
szám: 52 342 01 0000 00 00) meg-
szerzésére. A képzési idõ 1 tanév.
A tantárgyak modulrendszerûek, az
új szakképzési formának megfele-
lõen. 

Érettségivel rendelkezõ fiatalok je-
lentkezését várjuk, akiknek legalább
közepes szintû az idegen nyelvi is-
merete, az itt töltött évet valóban tu-
dása gyarapítására szánja és kie-
melkedõ a szorgalma. A tanulói kor-
határ 22 év. Képzésünk iskolarend-
szerû, nappali tagozatos. A végzett
hallgatók a megszerzett szakképesí-
téssel bármely vállalatnál hasznos
munkaerõvé válhatnak, mivel a gaz-

dasági, marketing- és reklámismere-
tek, a levelezési, irodai, ügyviteli ad-
minisztrációs tevékenységek nélkü-
lözhetetlenek a napi feladatok ellá-
tásában. A képzés során a diákok el-
sajátítják az irodatechnikai és mul-
timédiás eszközök gyakorlott keze-
lését.

Képzésünk tandíjmentes, amely
tanulói jogviszonyt von maga után
(diákigazolvány, árvaellátás, családi
pótlék). Szakképesítésünk korszerû,
az EU-s követelményeknek megfe-
lelõ, így a végzettek a szakmai bi-
zonyítvány mellékleteként az Euró-
pai Unióban is elfogadott „Europass”
betétlapot is megkapják képzettségük
elismeréséül. További információ az
iskola titkárságán kérhetõ szemé-
lyesen vagy a 47/362-533-as tele-
fonszámon.

ORSZÁGOS DÖNTÕS BOCSKAIS DIÁK
A Bocskai István Gimnázium köz-

gazdasági tagozatának 12. évfolya-
mos tanulója, Szabó-Kovács Renáta
(fotónkon) ügyviteli alapismeretekbõl
országos döntõbe jutott. A három-
napos, április végén Szolnokon meg-
rendezett szakmai érettségi tárgyak
versenyén a végzõs diák a közép-
mezõnyben végzett. A vetélkedõ
komplex ügyviteli tudást – informa-
tikát, információkezelést és szakmai
idegen nyelvet – mért fel, melyet
olyan magas százalékban teljesített
a szerencsi versenyzõ, hogy felké-
szültségéért ügyviteli alapismeretek
tantárgyból középszinten 100%-os,
jeles eredmény kerülhet az érettsé-
gi bizonyítványába. A tanulót Kovács

Judit, Tóth Boglárka és Pál Mihály kol-
légák segítették a felkészülésben.

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZÕ
SZAKKÉPZÉS A BOCSKAIBAN

AMÍG ÉLSZ, TANULJ!



Az elõzetes ütemezés szerint, rend-
ben megtörtént az idei lomtalanítás
Szerencsen. Az önkormányzat meg-
rendelése alapján május 14–18. között
összesen 90 tonna hulladékot szállított
el a porták elõl a szolgáltató. Farkas
Róbert, a Szerencs Térségi Hulladék-
gazdálkodási Közszolgáltató Kft. üzem-
vezetõje arról tájékoztatta lapunkat,
hogy az ötnapos akció során három te-
herautóval tizenöt munkás járta a város
utcáit, felrakva a platóra a háztartá-
sokban feleslegessé vált nagyobb mé-
retû tárgyakat. Ebben az évben az épí-

tési törmeléket már nem vitték el, igaz,
az elõzetes felhívásnak eleget téve
ezekbõl nem is sok került ki a porták
elé. A gallyakat és faágakat sem pakolták
fel a szállítók, mert ezeknek az elhe-
lyezése évi háromszáz kilogrammig in-
gyenesen történhet az Eperjes utcai hul-
ladékudvarban, míg a bontásból szár-
mazó anyagokat 500 kilogramm súly-
határig a bodrogkeresztúri lerakóban
szállíthatja ingyenesen a lakosság, ahol
évente 200 kilogramm kommunális hul-
ladék is leadható. Az üzemvezetõ ki-
emelte, hogy az elmúlt évhez képest
negyedére csökkent a lomtalanításkor
elszállítandó mennyiség, ami a koráb-
bi esztendõk akcióinak és a lakosság
fegyelmezettségének köszönhetõ.
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2007. május 25.,
(péntek)

18 óra: Zenés bortúra a Kossuth
utcai pincesoron. Zeneszó melletti
borkóstolás a nyitott pincéknél,
majd este boros mulatság a
Falupincénél, vacsoralehetõséggel.
Harmonikán kísér: Tóth József go-
lopi zenész. Kóstolópoharak (300 Ft)
vacsorajegyek (500 Ft) vásárlása a
helyszínen. Találkozó a Kossuth
utca elején.

2007. május 26.,
(szombat)

8.30 óra: Zenés ébresztõ Golop ut-
cáin a Megyaszói Fúvószenekar köz-
remûködésével.

10.30 óra: Menettánc a Fõ utcán,
néptánccsoportok a tiszafüredi Pipás
zenekar és a tállyai Forgatós citera-
zenekar közremûködésével. Gyüle-
kezés a felsõ bolt elõtt.

11.30 óra: Ünnepélyes megnyitó,
köszöntõ. Pünkösdi népszokásokat
mutatnak be a golopi iskolások.

13 óra: Bográcsos ebéd: babgulyás.
Ebédjegyek a helyszínen vásárolha-
tók (300 Ft).

14 óra: Indul a bakterház címû
színdarab, elõadja az Újtikosi Szín-
játszó Kör.

15 óra: Néptáncgála. A csoportok
bemutatkozó mûsora: Libabõr Tánc-
csoport, Golop; Borockás Ifjúsági
Néptánc Együttes, Újtikos; Hajnali
Táncegyüttes, Szerencs; Schwarz-
wald Hagyományõrzõ Egyesület,
Rátka; a talpalávalót húzza a Pipás
zenekar (Tiszafüred) és a Forgatós ci-
terazenekar (Tállya).

17 óra: Pünkösdi vetélkedés Maier
Raimond vezetésével. 

18 óra: Táncház. Zenél: a Pipás ze-
nekar.

Az elkövetkezõ két évben jelentõs
összeget szán az Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács többek
között önkormányzati épületek aka-
dálymentesítésére és mûködõ ipari
parkok fejlesztésére. A pályázatokról
május 4-én Miskolcon tájékoztatták
a sajtó képviselõit. 

A regionális fejlesztési tanács ülé-
sének szünetében Szabó György, a tes-
tület elnöke ajánlotta az újságírók fi-
gyelmébe az új kiírásokat. Mint el-
hangzott, a rendelkezésre álló forrás
hatékony felhasználásával az esély-
egyenlõség alapelvének az érvénye-
sülését és a gazdaság megerõsödését
segítik majd elõ a brüsszeli egyezte-
tések idõszakában megjelenõ pályá-
zatok, amelyeknek 3-3 milliárd forint
a keretösszege.

A pályázati kiírások és az adatla-
pok elérhetõk az Észak-Magyar-
országi Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség honlapján keresztül. Aka-
dálymentesítésre az önkormányzatok,
egyházak, civil szervezetek és in-
tézményeik a beruházási költség 90-
95 százalékára igényelhetnek támo-
gatást maximum húszmillió forintig.
Az ipari parkok esetében a termelõ

infrastruktúra kiépítésére, a szolgál-
tatások fejlesztésére, mûszaki esz-
közök beszerzésére, átalakítására,
valamint felújításra a kiadások felét
biztosítják a mûködtetõnek uniós for-
rásból, ami minimum 150 millió és
maximum 300 millió forint lehet.
Mindkét pályázat esetében augusz-
tus 31-e az igénylések benyújtásá-
nak határideje.

– Szóval ez is csak színlelt szerzôdés volt, Lujza... (Izsák Jenô rajza.)

VÁLÁS UTÁN
(MINDENNAPI GAZDASÁG)

I. PÜNKÖSDI FESZT-IGYÁL
GOLOP, KASTÉLYPARK

PÁLYÁZATOK AKADÁLYMENTESÍTÉSRE
ÉS IPARIPARK-KORSZERÛSÍTÉSRE

NEGYVENHÁROM MILLIÁRD FORINT
KÖRNYEZETFEJLESZTÉSRE

A közelmúltban aláírta az
Európai Bizottság és a magyar
kormány az Új Magyarország
Fejlesztési Tervet, ami rögzíti,
hogy hazánk az elkövetkezendõ hét
esztendõben 7000 milliárd forin-
tot költhet fejlesztésre.

Környezetvédelemre és energetikai
beruházásokra mintegy 1323 milli-
árd forintot szán a kormány, amely
összegbõl az Észak-magyarországi
régió is jelentõs támogatáshoz juthat.

A tervezett Környezet- és Energia
Operatív Programokról (KEOP) szer-
vezett tanácskozást a szaktárca május
3-án Miskolcon. A KEOP alapvetõ
célja Magyarország fenntartható fej-
lõdésének elõsegítése, az egyes kör-
nyezet-, természetvédelmi és vízügyi
problémák megoldása, a természeti
erõforrások hatékonyabb és takaré-
kos használata. Az elkövetkezendõ
hónapokban a célként kitûzött fej-

lesztési területek között elsõként
szerepelnek az egészséges és tiszta
települések. A végrehajtandó kör-
nyezeti fejlesztések felölelik a hul-
ladékgazdálkodást, a szennyvízke-
zelést és az ivóvíz minõségének a ja-
vítását. Az Észak-Magyarországon
megvalósításra tervezett két ún. me-
gaprojekt – a térségi szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer kiépítése és a
vízminõség javítása – a zempléni tér-
séget is érinti.

A sajtótájékoztatót követõen a ple-
náris ülésen hasznos információkhoz
jutottak a tanácskozás résztvevõi.
Többek között az is elhangzott, hogy
a pályázatok elbírálását egyszerûsí-
tik, a kifizetéseket pedig meggyor-
sítják, bár a dokumentációknak meg
kell felelniük a szigorú tartalmi és for-
mai követelményeknek. Miután az
Észak-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács is elfogadta ak-
ciótervét, még az idén megtörténhet

a Környezet és Energia Operatív
Programon belül az elsõ pályázatok
kiírása és elbírálása. A jövõ évben
pedig megkezdõdhet a munka. A ré-
giót érintõ nagyprojektekrõl (me-
lyek az Új Magyarország Fejlesztési
Tervben nevesítésre kerültek) pá-
lyáztatás nélkül, Brüsszelben hozzák
meg a végsõ döntést.

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYRE VÁR
A SZALMATÜZELÉSÛ ERÕMÛ

A BHD Hõerõmû Kft. március 22-
én benyújtotta a miskolci székhelyû
Területi Mûszaki Biztonsági Felügye-
lõséghez a Szerencsre tervezett elsõ
magyar szalmatüzelésû erõmû épí-
tési engedélyének kiadásához szük-
séges dokumentációt – tájékoztatott
lapunk érdeklõdésre Hujber Ottó.

A beruházást elõkészítõ cég ügy-
vezetõ igazgatója kiemelte, hogy a
megvalósításhoz szükséges egységes
környezethasználati engedély a ren-
delkezésükre áll és a 120 kW-os vil-
lamosenergia-hálózatra történõ rá-
csatlakozásra szerzõdést kötöttek a
szolgáltatóval, miután a Magyar
Villamosenergiaipari Rendszerirányító
Zrt. ehhez megadta hozzájárulását.
Hujber Ottó kiemelte, hogy a Magyar
Örökségvédelmi Hivatal észrevétele-

it teljesítve módosították az erõmû ter-
veit annak érdekében, hogy az il-
leszkedjen a világörökségi környe-
zethez. Ezt szolgálja a létesítménynek
az úttól távolabb történõ elhelyezése
és részleges földbe süllyesztése. Az
építményt öt méter magas domb övezi
majd, amelyre fákat ültetnek. A külsõ
megjelenés is tájjellegûbbre módosult.
Mindezek a változtatások mintegy
félmilliárd forinttal növelik a beruhá-
zás harmincmilliárd forint körüli költ-
ségét. Az ügyvezetõ igazgató ismer-
tette, hogy a változtatások miatt ké-
relmezték a Magyar Energiahivatalnál
a korábban már kiadott ún. kiserõmûvi
összevont engedély módosítását.
Reményeik szerint egy-másfél hóna-
pon belül megkapják az építési en-
gedélyt, aminek a birtokában meg-
kezdõdhet beruházás Szerencsen.

AZ APEH EREDMÉNYEI ÉS TERVEI
„Az idei esztendõ eddigi teljesít-

ményének alakulása a 2007-es elsõ
negyedév adó- és járulékbevételek
tükrében” volt a központi témája
annak a sajtótájékoztatónak, melyet
május 9-én rendezett az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Észak-
magyarországi Regionális Igazga-
tósága.

Az év elsõ napjától a régió 36 leg-
nagyobb társasága átkerült a Kiemelt
Adózók Igazgatóságának illetékességi
körébe, ami a miskolci székhelyû
központ idei bevételeinek mintegy 21
százalékát érinti. Ennek ellenére az
év elsõ négy hónapjának kiemelt adó-
bevételei kedvezõen alakultak, hiszen
a több mint 84 millió forintos ösz-
szeg Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében 13,5, Hevesben 12,6, míg
Nógrádban 18,8 százalékkal halad-
ta meg az elmúlt év hasonló idõ-
szakában elért eredményt. 

A személyi jövedelemadó-beval-
lás területén 1997-tõl nagy utat tett
meg az APEH. Továbbra is az inter-

netes programmal kiállított, papíron
benyújtott eljárási mód a legnép-
szerûbb az adózók körében. A nyom-
tatványok kitöltésében azonban nap-
jainkban is több jellemzõ hiba for-
dul elõ, amelyek között elõkelõ he-
lyen szerepel az aláírás elmulasztá-
sa.

A május 9-ei tájékoztatón többek
között szó esett arról is, hogy az APEH
kiemelt ellenõrzési céljai között sze-
repelnek a magánszemélyek va-
gyongyarapodásához, valamint a
társadalombiztosítási pénzügyi ala-
pok megrövidítésének leleplezését
célzó vizsgálatok. A korábbi évhez
hasonlóan továbbra is figyelmet for-
dít az adóhatóság az újonnan alakuló
vállalkozásokra, akik a bevallást
rendszeresen elmulasztják, valamint
a gyakori székhelyváltoztatókra, a tar-
tósan veszteséges adózókra és az ér-
tékesítési láncolatokra. Ugyancsak fo-
kozott ellenõrzésekre számíthatnak
a számítástechnikai eszközök, mo-
biltelefonok forgalmazásával, hulla-
dékkereskedelemmel, fakitermelés-

sel és -feldolgozással, bútorgyártás-
sal, ingatlanközvetítéssel, fodrászat-
tal, valamint szépségápolással fog-
lalkozó vállalkozások.

KÉPVISELÕI
MEGHÍVÓ

GYERMEKNAPRA
Óriási gyerekbulit csapunk

május 28-án (pünkösd hétfõjén)
15 órától az 1-es körzet játszó-
terén. Lesz itt kérem mindenféle
válogatott attrakció!

Bohócvendégeink: Bombi és
Pityóka (a Gajdos színmûvész-há-
zaspár) azonkívül ügyességi já-
tékok, értékes ajándékok, zene-
bona, pónilovaglás, vattacukor,
üdítõk, ínycsiklandozó sütemé-
nyek, hatalmas torta és még mi
minden...!

Program:
14.30-tól gyülekezés. 
15 órakor köszönti a gyereke-

ket Korondi Klári néni (három-
unokás nagymama!)

Ezután folyamatosan:
Bohóc-aerobik minden gye-

reknek, bohóc-produkciók, arc-
festés, lufihajtogatás, csapat-aka-
dályversenyek, tiszteletbeli bo-
hócok kiválasztása, lovaglás, fi-
nomságok fogyasztása...

és minden egyéb.
Gyerekek (no meg anyukák,

apukák, nagyszülõk, dédik)!
Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk (nemcsak az 1-es körzet-
bõl)!

Korondi Klára
az 1. körzet képviselõje
és önzetlen segítõtársai

LOMTALANÍTÁS VÁROSSZERTE

A tavalyihoz képest idén már sokkal kevesebb hulladékot kellett el-
szállítania a teherautóknak.



Talán a szülõi példa az, ami köz-
igazgatási pályára irányította Bodnár
Béla aljegyzõt, Szerencs közéletének
a tûzoltók által csak Béla bácsiként
emlegetett meghatározó személyi-
ségét. 

Korán belelátha-
tott a hivatása ne-
hézségeibe és szép-
ségeibe is, hiszen
édesapjának a szü-
lõhely tanácsházá-
ján volt a munka-
helye. Példáját kö-
vetve már sorkato-
nai szolgálata elõtt
adóügyi elõadóként
dolgozott a tállyai
hivatalban. Lesze-
relését követõen
Debrecen és Sátor-
aljaújhely után
1971-tõl végleg Sze-
rencs töltötte ki az
élete hétköznapjait
és sok esetben még
a hétvégéjét is. 36
éve a helyi lakoso-
kért, azok ügyes-bajos dolgaiért kel
és fekszik le minden nap. Mindig
arra törekedett, hogy munkáját tör-
vényesen, szakszerûen és ember-
ségesen végezze. Fegyelmezett és
rendkívül következetes kollégáival
szemben, de a jó munkakapcsola-
tot mindig, minden körülmények
mellett fent tudta tartani. Szereti és
tiszteli mindenki, akik közvetve,
vagy közvetlenül kapcsolatban van-
nak vele. Munkáját országos szin-
ten is többször értékelték, hiszen két
esetben is belügyminiszteri elisme-
rést vehetett át, az árvizeknél vég-
zett koordináló munkáját a honvé-
delmi minisztérium is jutalmazta.
Úgy gondolom, hogy karrierjének
koronája 2001-ben megkapott
Magyar Köztársaság Arany
Nagykeresztje volt. 

Mi tûzoltók, a szerencsi önkor-
mányzattal, így Bodnár Béla aljegy-
zõvel is 1995-ben kerültünk kap-

csolatba, hiszen ettõl az évtõl datá-
lódik a tûzoltóság önkormányzativá
válása. Az õ személye volt a kapocs
a fenntartó önkormányzat és a hi-
vatásos tûzoltók között. Ez a mai

napig így mûködik. Segít, atyásko-
dik, és ha kell, akkor dorgál is.
Szinte fiainak tekinti az állomány ösz-
szes tagját, hiszen a tûzoltók nagy
része már az aljegyzõvé kinevezése
után szerelt fel a testülethez.
Rengeteget köszönhetünk higgadt-
ságának, széleskörû kapcsolatrend-
szerének és négy évtizedes rutinjá-
nak. Minden apró sérelmet, súrlódást
már az elején észrevett és úriember
módjára kezelte is azokat. Talán az
õ személyének köszönhetõ, hogy a
megyénkben lévõ parancsnokságok
közül a szerencsi tûzoltóságnak a
kapcsolata a legjobb a fenntartó ön-
kormányzatával. 

Úgy gondoltam, hogy ezt a több
évtizedes szolgálatot és odaadást
nekünk, tûzoltóknak is el kell is-
mernünk. Talán a legkedvesebb el-
ismerés az, amit az ember azoktól
kap, akikkel közvetlenül együtt dol-
gozott, és a mindennapi munkáját is-

merik el, nem pedig egy-egy esemény
kapcsán jutalmazzák. Erre az alka-
lomra a Flórián-napot, azaz a tûz-
oltók védõszentjének napját jelöltük
ki, amely még jobban kifejezi aján-

dékunk, elismerésünk
jelentõségét. E jeles
napon „tiszteletbeli
tûzoltóvá” fogadta a
testület Bodnár Bélát
és emlékplakettel, va-
lamint korhû fõpa-
rancsnoki díszsisakkal
kedveskedtünk és is-
mertük el a tûzoltóság
érdekében végzett
több mint egy évtize-
des kiemelkedõ mun-
káját.

Aljegyzõ úr – Béla
bácsi! Kívánok neked
a szerencsi tûzoltóság
személyi állománya
nevében nagyon bol-
dog, hosszú életet és
tudod: bármerre is vet
az élet, elõtted a pa-
rancsnokság kapuja
mindig nyitva áll, hi-

szen most már Te is tagja vagy a tûz-
oltók nagy családjának.

Dócs Róbert õrnagy,
szerencsi tûzoltóparancsnok

A szerencsi rendelõintézetben május
14-én ünnepeltük az ápolók nemzet-
közi napját, arra emlékezve, hogy
1820. május 12-én született Florence
Nightingale, a betegápolás megte-
remtõje. 

Az eseményen Bobkó Géza igazgató
fõorvos köszöntõjét követõen a Bocskai
gimnázium tanulói, Lapis Flóra, Petró
Dalma és Gazdóf Dániel énekszá-
mukkal és szavalattal színesítették
programunkat. Karasz Gyuláné intéz-
ményvezetõ fõnõvér ünnepi megem-
lékezésében utalt arra, hogy Florence
Nightingale csoportba gyûjtötte a jó
ápolónõ erényeit, amely napjainkban
is helytálló: „Az ápolónõ legyen józan;
becsületes és megvesztegethetetlen, le-
gyen igazmondó és megbízható; legyen
pillanatra pontos és hajszálig rendes;
gyorskezû, de nem kapkodó; szolid,
de nem lassú; nyájas, de nem fecse-
gõ; tapintatos, de sohasem tétovázó;
legyen derûs és bizakodó; tiszta és saját
személyében is tisztaságot teremtõ a
beteg körül; legyen szíves és szolgá-
latkész, a betegre gondoljon és ne ön-
magára.” A gyógyítás csapatmunka: az
orvos nem tud eredményes lenni szak-
dolgozó nélkül és a beteg nem gyógy-
ul meg, ha nem részesül ápolásban. 

Az ünnepi megemlékezés után mun-
kaértekezletté alakult át a rendezvény,
melyen elhangzott, hogy a közel-
múltban értékelte a helyi önkormány-
zat a rendelõintézet által készített be-
számolót, amely a jelenlegi egészség-
ügyi rendszer átalakításáról (vizitdíj, be-
tegirányítás) szólt. Az igazgató fõorvos
tolmácsolta a polgármester és a kép-
viselõ-testület elismerését az egész-

ségügyi dolgozók által elvégzett mun-
káért. A jelenlegi helyzetrõl szólva a
fõorvos kiemelte, hogy az intézet ne-
hezebb gazdasági körülmények között
mûködik, legutóbb a gondozás fix díja
csökkent 50 százalékkal. Mindezek
miatt megszorítások várhatók és ez tük-
rözõdött az ünnepség visszafogott ven-
déglátásában is.    Karasz Gyuláné 

intézményvezetõ fõnõvér

MENNYIBE KERÜL
A KUTYAOLTÁS?

A Szerencsi Hírek április 6-ai szá-
mában „Kötelezõ eboltás” címû tájé-
koztatóban jelent meg, hogy a meg-
jelölt helyeken elvégzett vakcinázás
2000 forintba, az orvos házhoz hívá-
sa pedig 2500 forintba kerül. Én nem
sokkal késõbb a Jókai úti rendelõben
jelentkeztem, ahol összesen 2900 fo-
rintot fizettem. Akkor most mennyibe
is kerül a kutyaoltás? 

(Név és cím a szerkesztõségben)

***
Lapunk megkereste ez ügyben a ti-

szalúci Boros Lászlót, aki jogosult ál-
latorvosként meghirdette az összeve-
zetett eboltást Szerencsen. A doktor is-

mertette, hogy napjainkban ezen a te-
rületen is piaci viszonyok érvényesül-
nek. Az újságcikkben azokat a tarifá-
kat tette közzé, amelyek az egy helyen
több jószág vakcinázására, illetve az al-
kalomhoz kapcsolódva a házhoz hí-
vásokra voltak érvényesek. Ezek az ösz-
szegek más állatorvosokra nem vonat-
koznak, mindenki szabadon dönti el,
milyen összeget számít fel az oltásért.

A Jókai úti rendelõt üzemeltetõ
Lajcsák Attila érdeklõdésünkre ki-
emelte: a váróteremben részletes lista
olvasható arról, hogy a különbözõ
szolgáltatásokért mennyit kell fizetni és
szóban is készséggel ad felvilágosítást
az ügyfeleknek. Mindezek alapján fur-
csa, hogy valaki a helyszíni panasz he-
lyett utólag reklamál.
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Városnézéssel egybekötött parla-
menti látogatáson vett rész a fõvá-
rosban május 14-én egy ötvenfõs cso-
port Szerencsrõl. Délelõtt a Hõsök
terét, majd pedig a százesztendõs
Vajdahunyad várát látogattuk meg.
Az Országházban Rónavölgyi
Endréné és Szabó György ország-
gyûlési képviselõk fogadtak ben-
nünket, késõbb pedig megcsodál-
hattuk Európa harmadik legnagyobb
parlamentjének épületét is, mely –
véleményem szerint – a legpatiná-
sabb. A régi Magyarország minden
kincse megtalálható benne. Lenyû-

gözött az egykori mesterek míves
munkája. Így például a negyven ki-
logrammnyi arany, ami a belsõ fa-
lakat díszíti. A biztonsági elõíráso-
kat követve, de családias légkörû volt
a látogatás. Délután három órától a
parlamenti ülést is megtekinthettük
a karzatról. Felemelõ érzés volt látni,
hogy hol és hogyan dolgoznak a hon-
atyák az ország ügyein. Ezúton kö-
szönjük Rónavölgyi Endréné és
Heves János alpolgármester támo-
gatását, valamint Suskó Viktornak a
program megszervezését.

Maczkó Edit Szerencs-Ond

Örömmel vettem kezembe a tájé-
koztatót arról, hogy az idén is lesz
lomtalanítás Szerencsen. Kissé bosz-
szantott, amikor azt olvastam az ér-
tesítésben, hogy a korábbi évtõl el-
térõen a zöldhulladékot már nem szál-
lítják el. És valóban, hiába tettem ki
néhány faágat, azok a járat elhala-
dásakor a porta elõtt maradtak. Ezek

a gallyak az ajánlott komposztálás-
ra csak aprítással volnának használ-
hatók, ehhez viszont nincs megfele-
lõ berendezésem. Miután utánfutó-
val sem rendelkezem, így a hulla-
dékudvar szolgáltatását sem tudom
igénybe venni. A nyakamon maradt
a fa, amivel nem tudok mit kezdeni.  

(Név és cím a szerkesztõségben)

TÛZOLTÓ LETT
A „TÛZOLTÓK NAGY BARÁTJA”

Bodnár Bélának (balra) Dócs Róbert adta át az emlékplaket-
tet és a fõparancsnoki díszsisakot.

Doboy Alexandra EU-parlamenti
képviselõ és Szabó György ország-
gyûlési képviselõ meghívására május
elején Brüsszelbe utaztunk. A busszal
megtett hosszú út fáradalmaiért érde-
kes, színes programokkal kárpótoltak
minket vendéglátóink. Megtekintettük
az EU- parlamentet, ellátogattunk a ma-
gyar külügyi képviseletre, valamint az
EU-bizottság épületébe is, ahol Kovács
László adó- és vámügyi biztos fogad-
ta a szerencsi csoportot. Meghallgattuk
az uniós képviselõk mindennapi te-
vékenységérõl szóló beszámolókat,
majd megmutatták azt is, hogy a po-
litikusok hol látják el a munkával kap-
csolatos feladataikat. A kiránduláson
városnézésre is alkalmunk nyílt, mely-

nek keretében megtekintettük Brüsszel
nevezetességeit. Az utazás feledhetet-
len élmény volt számunkra, nemcsak
a jó társaság, hanem a magunkkal ho-
zott élmények miatt is.

Csanády Beáta, Szerencs

PARLAMENTI
LÁTOGATÁS

Az egykor mesterek míves munkája lenyûgözte a szerencsieket. 

ÁPOLÓKRA EMLÉKEZTÜNK 

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

AZ ÁG MARADT… 

SZERENCSIEK BRÜSSZELBEN

Véradás volt május 10-én
Szerencsen. A polgármesteri
hivatal Rákóczi út 63. szám
alatti épületében megtartott ka-
ritatív akció eredménye felül-
múlta a szervezõk elõzetes vá-
rakozását. A tervezett 120 he-
lyett 144-en jelentkeztek a
Magyar Vöröskereszt Szerencsi
Területi Szervezete által meg-
hirdetett véradásra. Közülük ti-
zenötöt szûrt ki az egészségügyi
vizsgálatot végzõ orvos, akik ez
alkalommal nem élhettek a le-
hetõséggel. Az eseményen
nyolc új önkéntes vett részt, to-
vább bõvítve az önzetlen segí-
tõk táborát.

ÖNKÉNTES VÉRADÓK

Szerencsére ezúttal többen akadtak,
akik másokon kívántak segíteni.

Fölényesen megnyerte április 27-i
hazai találkozóját a város megyei baj-
nokságban szereplõ férfi kosárlabda-
csapata. A szerencsi gárda a
Kazincbarcikai Sláger együttesével
hazai pályán mérkõzött. A találkozó
elsõ tíz percében még tartani tudták
az iramot a házigazdákkal a ve-
gyészvárosiak, azonban a nyolcpon-
tos különbség már a helybéliek javá-
ra billentette a mérleget. A kellõ
számú cserével felálló szerencsiek
nagy kedvvel játszva ez alkalommal
közelrõl és távolról egyaránt alacsony
hibaszázalékkal dobtak kosárra, ami
a félidõ 48–24-es eredményében is
megmutatkozott. A második húsz
perc már nem okozott meglepetést, a
találkozó végül 101–58 arányú hazai
sikert hozott. A szerencsiek közül a leg-
több pontot Szarka István, Lengyel
Gergõ és Kun Dávid szerezték.  

KOSÁRLABDA-
GYÕZELEM 



Miskolcon május 17-én rendezték
meg a megyei polgárõr közlekedési
versenyt, amelyen a szerencsi és to-
kaji kistérségek képviselõi valameny-
nyi számban, összetettben és egyé-
niben is a legjobbaknak bizonyultak. 

Eredmények: egyéni: 1. Farkas
Károly (Megyaszó), 2. Elek János
(Ózd), 3. Fekete Tamás, (Tarcal).
Csapateredmények: 1. Szerencs I.
[Lakomecz Sándor (Tiszalúc), Zsebesi
Imre, (Megyaszó)], 2. Tarcal (Borz
Zsolt és Fekete Tamás), 3. Szerencs
II. [Farkas Károly (Megyaszó),
Lakomecz Mária (Tiszalúc)]. 

Polgárõr-ismeretek versenyszám-
ban legjobbnak járó különdíj:
Lakomecz Sándor (Tiszalúc). Ügyes-

ségi verseny legjobbjának járó kü-
löndíj: Farkas Károly (Megyaszó).
Legjobb csapat ügyességi versenyben:
Szerencs I. 

Az országos versenyen augusztus
30–31-én Debrecenben Borsod-
Abaúj-Zemplén megye polgárõreit
Farkas Károly és Elek János képvise-
li. 

Bujdosó Ferenc kistérségi felelõs

PARKBAN TÁBOROZOTT
A NÉPES CSALÁD

A napokban késõ este érkezett be-
jelentés a Miskolci Rendõrkapitány-
ságra, miszerint a Tizeshonvéd utca
egyik épülete mellett többgyermekes
család ütött tábort.

A kiérkezõ járõr ott találta a 34 éves
családfõt, egy 21 éves nõt, a fiatal-
korú 16 éves lányt, valamint a fel-
ügyeletük alatt lévõ nyolc kiskorú
gyermeket. A férfi elmondta, hogy
elõzõ nap érkeztek Csenyétérõl a mis-
kolci rokonokhoz, azonban lekésték
a hazafelé tartó buszt, ezért egy éj-
szakát már az utcán töltöttek. 

A egyenruhások felajánlották, hogy
a Vöröskereszt munkatársaitól segít-
séget kérve ideiglenes szálláshelyre
szállíttatják a családot, azonban ezt
a férfi és a nõk elutasították. Ehelyett
úgy döntöttek: a férfi anyjánál, annak
bérházi lakásában töltenek el egy éj-
szakát és indulnak másnap haza. A
járõrök a népes családot elkísérték

az idõs asszonyhoz, aki másnap
reggelig elszállásolta rokonait.

ÉBERSÉGBÕL JELES
Nem kímélnek semmit az utóbbi

idõszakban elszaporodott színes-
fém-lopások elkövetõi. Öt csenyétei
férfi a közelmúltban a Detek külte-
rületén lévõ hídmérleget kezdték el
szétbontani a benne található vas-
anyagok megszerzése érdekében.
Igyekezetük ellenére a nagy ha-
szonnal kecsegtetõ munkával a la-
kosság odafigyelésének köszönhe-
tõen nem tudtak végezni. 

Az elkövetõket tetten érték a rend-
õrök, így ellenük kisebb értékre el-
követett lopás vétsége kísérletének
megalapozott gyanúja miatt bíróság
elé állítással folytatnak eljárást. 

Az elmúlt idõszakban jelentõsen
emelkedett a színesfémek felvásár-
lási ára, a szemfüles elkövetõk ezt
használják ki. A rendõrség a lakos-
ság segítségét is kéri abban, hogy ha
fémhulladékkal megrakott jármûve-
ket, jármûszerelvényeket látnak az
utakon, arról tegyenek bejelentést.

LOPOTT VOLT A MOTOR
A közelmúltban történt Miskolcon,

hogy a forgalomellenõrzõ járõrök egy
motorost igazoltattak. A 24 éves mis-
kolci fiatalember a jármû származásá-
ról, tulajdonjogáról, vagy annak meg-
szerzésérõl semmilyen igazolást nem tu-

dott felmutatni. A rendszám nélküli mo-
tort tüzetesebb vizsgálat alá vetették a
rendõrök, majd kiderült: azt nemrég kéz-
zel fekete színûre átfestették, ugyanak-
kor a vázszámot tartalmazó adattábla
karaktereit átütötték. A motorkerékpár
vezetõjét és utasát – akik állításuk sze-
rint a rokonoktól kapták a kétkerekût,
a járõrök a Miskolci Rendõrka-
pitányságra kísérték. A vizsgálat során
kiderült, hogy a közel egymillió forin-
tot érõ jármû elõzõ nap tûnt el a me-
gyeszékhelyen, ami miatt a tulajdonos
rendõrségi feljelentést tett. A 24 éves fi-
atalember ellen lopás bûntett elköve-
tésének gyanúja miatt indított eljárást a
Miskolci Rendõrkapitányság. 
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RENDÕRSÉGI HÍREK

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Lõcsei János szerencsi rendõrka-
pitány mintegy másfél hónapja dön-
tött arról, hogy a rendõrök pénteki
és szombati napokon megerõsített
szolgálatot lássanak el Szerencsen és
vonzáskörzetében.

A korábbi hetekben a hatóság
több alkalommal vette igénybe a te-
lepülések polgárõr-egyesületeinek
segítségét is, ám az úgynevezett kis-
akciókhoz havonta egy alkalommal
a Miskolci Határõr Igazgatóság jár-
õrei is csatlakoznak. Ilyenkor ide-
genrendészeti feladatokat is ellátnak
a szolgálatban lévõ egységek.

A fentiekhez hasonló átfogó el-
lenõrzést szervezett május 4-ére a
Szerencsi Rendõrkapitányság köz-
rendvédelmi osztálya. Kicsi Ferenc
akcióparancsnok irányításával nyolc
járõr és három határvadász járta
végig a város közismert szórakozó-
helyeit, kiemelt figyelmet fordítva a
közterületen csoportosan elõfordu-

ló társaságokra. Ugyancsak az akció
egyik céljaként szerepelt a prog-
ramban a vasútállomásra érkezõ, il-
letve onnan induló vonatok ellen-
õrzése. Az autósok és járókelõk leg-
nagyobb meglepetésére a közúti el-
lenõrzés során az egyenruhások a leg-
több elhaladó jármûvet megállítot-
ták, vizsgálva a menetokmányokat és
az utasok személyi azonosságát.

Az éjszakai akció Hegyalja kapu-
jának átfogó vizsgálata után a kör-
nyezõ települések szórakozóhelye-
in folytatódott. A kezdeményezésnek
és a korábbi hétvégi szolgálatoknak
is köszönhetõ, hogy ezen a péntek
estén rendkívüli eseményen nem
kellett intézkedniük a járõröknek. A
lakosság a jövõben is számíthat fo-
kozott rendõri jelenlétre a hétvégi idõ-
szakokban, a nagyobb ünnepek ide-
jén és a jelentõsebb városi rendez-
vényeken, hozzájárulva ezzel is a te-
lepülés és az itt élõk nyugalmához,
biztonságához.

A szerencsi kistérségben mûködõ
polgárõr-egyesületek tagjainak ren-
deztek közlekedés-biztonsági vetél-
kedõt május 12-én Tiszalúcon.

A Szerencsi Területi Baleset-
megelõzési Bizottság által szervezett
eseményen elméleti és gyakorlati fel-
adatokat teljesített a tizennégy há-
romfõs csapat. A polgárõr szakmai
kérdéseket tartalmazó tesztlapok mel-
lett nem maradhatott el a KRESZ el-
méleti tudáspróba sem, melyet a
gyakorlati ügyességi pálya teljesíté-
se követett. Ez utóbbi versenyszám-
ban a Szerencsi Rendõrkapitányság
közlekedésrendészeti osztályának
munkatársai által kijelölt rutinpályán
kellett a legkevesebb hibaponttal a
leggyorsabban végighajtaniuk a részt-
vevõknek. A csapatversenyt a tisza-
lúci polgárõrök nyerték meg megya-

szói és bekecsi társaik elõtt. Egyéniben
elsõ Lakomecz Sándor (Tiszalúc) lett,
a második helyezést Zsebesi Imre

(Megyaszó) szerezte meg, míg a har-
madik helyen Farkas Károly (Me-
gyaszó) végzett.

A szerencsi Szabó Ildikó egyéniben
az elõkelõ hatodik helyezett lett, aki
a legeredményesebb nõi versenyzõ-
ként különdíjban részesült.

A taktakenézi képviselõ-testület
május 17-én tárgyalta a település köz-
biztonsági helyzetérõl készített rend-
õrségi beszámolót. A helyi önkor-
mányzat ezt az alkalmat használta
fel arra, hogy az elmúlt évi eredmé-
nyes munkájáért elismerésben ré-
szesítse a Taktaharkányi Rendõrõrs
két nyomozóját. Tálas Tibor száza-
dos és Bárány Tamás zászlós bûn-
esetek eredményes felderítésével és

az iskolai Beccaria bûnmegelõzési
programban való részvételével járult
hozzá ahhoz, hogy a községben az
elmúlt évben jelentõsen csökkent az
elkövetett bûnesetek száma. A tárgy-
jutalmat Molnár Tibor polgármester
a képviselõ-testület, valamint Kö-
kényesi Antal megyei fõkapitány és
Lõcsei János szerencsi kapitányság-
vezetõ jelenlétében adta át a rend-
õröknek.

Fának csapódott egy terepjáró
május 15-én a 37-es számú fõúton.
A gépkocsi vezetõje Miskolc felõl ér-
kezett a Szerencs és a mádi körfor-
galmi csomópont közötti útszakasz-
ra. Az elsõdleges vizsgálati adatok
szerint vélhetõen elaludt a volán mö-
gött. A kocsi elõször a bal oldali út-
padkára hajtott, majd a sofõr felesz-
mélve jobbra rántotta a kormányt,
ami miatt az út menti árokba sodró-
dott, ahol egy fának ütközve állt meg.
Talán csak a szerencsének köszön-
hetõ, hogy a totálkárosra tört terep-
járó vezetõje csupán könnyebb sé-
rülésekkel úszta meg a balesetet.

HÉTVÉGI ELLENÕRZÉSEK,
FOKOZOTT RENDÕRI JELENLÉT

POLGÁRÕRÖK
KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI VERSENYE

Jurák József, a szerencsi rendôrkapitány helyettese (balra) nyújtot-
ta át a gyôzelemért járó kupát Lakomecz Sándornak.

TÁRGYJUTALOM
A NYOMOZÓKNAK 

Tálas Tibornak (balra) és Bárány Tamásnak Molnár Tibor polgármester
adta át az elismerést.

A SZÁNTÓFÖLDÖN
LANDOLT AZ OPEL 

Lehajtott az úttestrõl,
majd felborult egy Opel
Astra május 11-én délután
a 37-es számú fõúton, a
bekecsi elágazás közelé-
ben. 

A vizsgálat elsõdleges
adatai alapján a Szerencs
irányába haladó Opelt az
egyenes útszakaszon meg-
elõzte egy másik személy-
autó. A Renault a menõvert
követõen visszatért a sáv-
jába, amikor a másik kocsi megpró-
bálta visszaelõzni. A sofõr azonban
rosszul mérte fel a szembõl érkezõ
teherautó távolságát, ami miatt vész-
fékezésre kényszerült. Az Opel le-
sodródott a töltésrõl és a szántóföldön
az oldalára borulva állt meg. A ko-
csiban hárman utaztak, akik köny-

nyû sérüléseket szenvedtek. Egy idõ-
sebb asszony nyaki fájdalmakra pa-
naszkodott, ezért õt helikopterrel, a
másik utast és a sofõrt pedig men-
tõautóval szállították kórházba. A bal-
eset körülményeit a Szerencsi
Rendõrkapitányság közlekedésren-
dészeti osztálya vizsgálja.

POLGÁRÕR-HÍREK 

Szerencsés kimenetelû kerékpáros gázolás történt május 8-án Szerencs
belterületén. A helybéli hölgy biciklijével Bekecs irányából haladt a Rákóczi
úton, amikor a posta elõtt a vasútállomás felõl érkezõ terepjáró elütöt-
te. Mint megtudtuk, a személygépkocsi vezetõje balra akart kanyarodni
a Szerencse Áruház mögötti parkoló felé és vélhetõen nem adott elsõbbséget
az egyenesen haladó kerékpárosnak, akit a mentõk könnyû sérülések-
kel szállítottak el a helyszínrõl. A baleset körülményeit a Szerencsi
Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja.

KÖNNYEBBEN SÉRÜLT A BICIKLIS

ELALUDT
A SOFÕR

KÖZLEMÉNY
A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Bûnmegelõzési Alapítványt
1990-ben a megye 33 intézménye,
gazdasági társasága hozta létre. Az
alapítvány munkáját az elnök és
titkár vezetésével 7 tagú kuratóri-
um irányítja, tevékenységét a köz-
rend és közbiztonság védelme ér-
dekében végzi. A szervezet 2006.
évi bevétele 5 236 000 Ft, vala-
mint kiadása 3 718 000 Ft volt. Az
alapítvány teljes gazdálkodási ada-
tai és közhasznúsági jelentése a
www.bunmegelozes.eu honla-
punkon. 

Dudás Péter
a kuratórium titkára



Sorozatunkban olyan szerencsi,
vagy a városból elszármazott fiata-
lokat mutatunk be, akik pályafutá-
suk elején járnak és életük alakulá-
sa példaként szolgálhat az utánuk kö-
vetkezõ generációk számára.

– Születésem óta Szerencsen éltem
a szüleimmel. Ez a kellemes kisvá-
ros mindig nagyon fontos hely volt
és marad számomra – szögezi le
mindjárt az elején a jelenleg
Frankfurtban élõ Latkovics Nikoletta.
– A betûvetést a Bolyai János Álta-
lános Iskolában Kondásné tanító né-
nitõl tanultam, aki szeretettel nevel-
te belénk a tudás szeretetét és táp-
lálta bennünk a napról napra növekvõ
tudásszomjat. Munkája eredmé-
nyesnek bizonyult, mert ötödik osz-
tálytól bekerültem Gyõrik Ferenc
tanár úr elsõ tehetséggondozó osz-
tályába. Erre mindig büszke leszek.
Annak idején fel sem tûnt, hogy mek-
kora megterhelést jelentettek a dél-
utáni blokkok. Örömmel tanultunk,
büszkék voltunk eredményeinkre és
rengeteg ismerettel megrakodva ha-
ladtunk tovább a középiskola felé.
Tanáraink képesek voltak folyama-
tosan lelkesíteni bennünket, erõt
adtak, érdekes kihívásokat tûztek ki
elénk, így mindig öröm volt szá-
momra új ismeretekre szert tenni. A
gimnáziumi éveket szintén Szeren-
csen töltöttem, ahol nagyon jól érez-
tem magam, hiszen egy remek osz-
tályba járhattam, amelynek nagy
része már korábban is egy közösség
volt. Mai napig sokat gondolok a régi
osztálytársakra és akár külföldrõl is
szívesen kezdeményezek egy-egy
spontán osztálytalálkozót, mert olyan
jó érzés látni és hallani a régi bará-
tokat.

ÚTBAN

A LOGISZTIKUSI PÁLYÁRA 

– A gimnázium után még nem volt
határozott elképzelésem arról, hogy
„mi leszek, ha nagy leszek”, de fel-
vételiztem a Budapesti Mûszaki
Fõiskola Keleti Károly Gazdasági
Karára – folytatta a fiatal. – Az isko-
lai tananyagok mellett a „nagybetûs
élet” is megleckéztetett. Dolgoznom
kellett, hogy minden költségemet fe-
dezni tudjam. Éveken keresztül kol-
légiumi nevelõtanárként segítettem is-
kolatársaimat és ekkor léptem át elõ-
ször a Nestlé kapuját is. Itt tudatosult
bennem, hogy szeretnék a logiszti-
kával foglalkozni a késõbbiekben.

Innentõl kezdve már tudatosan irá-
nyítottam az életemet ebbe az irány-
ba. Szakdolgozataimat is a Nestlénél,
az édesiparban használt logisztikai fo-
lyamatokból írtam. A mûszaki me-
nedzseri diploma megszerzése után
másoddiplomás képzésben vettem
részt a Magyar Logisztikai
Egyesületnél, így felsõfokú
logisztikai menedzser lettem.

NYOLC HÓNAP

VARSÓBAN

– A fõiskola után vissza-
tértem Szerencsre és itt na-
gyon nehezen találtam állást
magamnak – emelte ki
Nikoletta. – Szerencsére le-
hetõségem nyílt egy kis csa-
ládi vállalkozás ügyeit intéz-
ni és ezzel szert tettem bi-
zonyos irányítási ismeretek-
re, tapasztalatokra. Itt érte-
sültem egyik kedves barát-
nõmtõl arról, hogy a Nestlé
szerencsi és diósgyõri gyára-
iba angolul beszélõ fiatalokat
keresnek egy új integrált vál-
lalatirányítási rendszer (SAP-
rendszer) bevezetéséhez.
Jelentkeztem és két nap
múlva már az elsõ megbe-
szélésen ültünk, ahol tájé-
koztattak az elõttünk álló fel-
adatokról, kihívásokról. Én az
anyaggazdálkodási területért
lettem felelõs. A szerzõdésem
része volt egy varsói kikül-
detés is. Nyolc hónapon ke-
resztül a lengyel fõvárosban
éltem. Itt rengeteg új barátot szerez-
tem. A kiküldetés nemcsak a magyar
kollégákkal kovácsolt össze, hanem
sok külföldi barátra is szert tettem,
mivel a Nestlé közép-európai köz-
pontjában lengyelekkel, csehekkel,
szlovákokkal együtt tanultuk az új
rendszer használatát, az oktatóink
pedig a világ minden tájáról érkez-
tek. Próbáltunk minél többet megtudni
errõl az informatikai rendszerrõl, de
egyáltalán nem volt könnyû, hiszen
alig ismertük a helyi gyárak sajátos-
ságait.

LENGYEL–MAGYAR

BARÁTSÁG 

Az élet viszont nagyon kellemes
volt Varsóban. A várost a szélsõsé-
gek jellemzik. Vannak nagyon mo-
dern hatalmas üvegpalotáik, me-
lyekkel megpróbálják elnyomni a má-

sodik világháború bombázásai után
újjáépített, szépnek egyáltalán nem
nevezhetõ épületeket. Varsó az a
város, ahová vissza kell majd menni
20 év múlva, megnézni, hogy mi áll
a jelenleg a települést beborító da-
ruerdõ helyén. A lengyelek viszont

nagyon kedvesek, szeretnek moso-
lyogni, és mindig örömmel fogadták
a magyarokat. Nagyon sokszor hang-
zott el a példás mondat: „Len-
gyel–magyar két jó barát, együtt har-
col, s issza borát.” (Polak–wengier
dwa bratanki, i do szabli, i do szklan-
ki). 

Varsóban egy teljesen új világ tá-
rult elém. Ekkor kerültem elõször iga-
zán messzire a családi fészek biz-
tonságától, itt kezdtem a magam ura
lenni. Olyan dolgokat is megismer-
tem és megszerettem, amelyekre ko-
rábban nem volt lehetõségem.
Gyakran voltunk operában, de a ked-
venc helyem a Lazienski park volt,

ahol kézbõl etettem a mókusokat.
Egyáltalán nem félnek az emberek-
tõl, én pedig lelkesen hordtam nekik
a mogyorót a kertünkbõl, mert olyan
jó érzés volt, hogy azok a pici álla-
tok szaladgálnak körülöttem és meg-
bíznak bennem.

ÉLET FRANKFURTBAN

– A kiküldetés után ismét
visszakerültem Szerencsre –
folytatta. – Ugyanis be kellett
vezetni a gyárakban az új in-
formatikai rendszert. Nagyon
intenzív év következett.
Reggeltõl estig dolgoztunk,
gyakran a hétvégéken is.
Fárasztó volt, mégis nagyon
szép emlék maradt számom-
ra ez az idõszak. Azzal fog-
lalkozhattam, amit igazán sze-
rettem. Sikerült nagyon jó
kapcsolatot kialakítanom a
kollégáimmal. Mai napig szí-
vesen látogatok vissza a gyár-
ba. 

Amikor lecsendesedett a
bevezetés körüli vihar
Szerencsen, megkerestek a
Nestlé európai központjából,
Frankfurtból, hogy kamatoz-
tathatnám az eddig megszer-
zett tapasztalataimat, tudáso-
mat náluk. Így most itt élek
Németországban és a romá-
niai, valamint a holland Nestlé
gyárakban igyekszem meg-
könnyíteni az SAP rendszer
bevezetését. 

Frankfurt egy igazán multi-
nacionális nagyváros. Hemzsegnek
itt a különbözõ nemzetiségû embe-
rek a világ minden tájáról, hiszen a
legtöbb világméretû cégnek van itt
központja. A munkahelyemen is ta-
lálkozom indiai, francia, ausztrál, és
orosz kollégákkal egyaránt. Egy ilyen
multikulturális környezetben csak
angolul tudunk kommunikálni.
Amikor hazalátogatok, gyakran kér-
dezik, hogy nem nehéz-e, hogy ál-
landóan angolul kell beszélni. Be kell
vallanom, nem könnyû, de nagyon
érdekes dolog megismerni, hogy mi-
lyen speciális kiejtése van az india-
iaknak, vagy mondjuk az ausztrál kol-
légáknak.

EZ A GULYÁS

NEM AZ A GULYÁS 

Meglepõ, de nagyon sok honfi-
társam él Frankfurtban. Gyakran
hallani magyar szót a boltokban, ét-
termekben vagy egyszerûen csak a
városban sétálva. Így a kultúránk
sem ismeretlen itt. Mindenki járt már
Budapesten és emlegetik a gulyás-
levest, de valójában nem ismerik.
Gyakran elõfordul, hogy külföldi
kollégákat vendégelek meg, hogy
megismerhessék az igazi magyaros
ízeket. Sok helyen itt a gulyást va-
lami pörkölthöz hasonlítható étel-
nek tekintik és csokireszelékkel tá-
lalják. Nem hagyhatom, hogy ilyen
kép alakuljon ki az emberekben a
magyar konyháról. Fontosnak tar-
tom, hogy ha már ilyen messzire ke-
rültem az otthonomtól, alaposan is-
merjem meg azt az országot, ahol
élek. Hétvégenként szívesen ba-
rangolunk kolléganõmmel és régi
barátnõmmel, Baksi Barbarával, ki-
használva a kedvezményes utazási
lehetõségeket. Rengeteg szép várost
meglátogattunk már. Jártunk Ber-
linben, Kölnben, Bonnban. Felfe-
deztük a Majna-parton fekvõ mesés
kastélyokat, Hessen tartomány leg-
szebb városait, Wiesbadent, Mainzt,
Heidelberget. Ellátogattunk olyan
gyönyörû városokba is, mint
Nürnberg vagy Würzburg. Ha le-
hetõségem nyílna rá, szívesen ma-
radnék hosszabb távon is itt
Németországban. A családommal
telefonon, illetve e-mailben tartom
a kapcsolatot és havonta hazaláto-
gatok Szerencsre. Ilyenkor mindig
igyekszem a hétvégét megtoldani pár
szabadnappal, hogy jusson elég idõ
a családomra, barátaimra és az
ügyes-bajos dolgaim intézésére.
Azonban akármennyire messze élek
a szülõvárosomtól, mindegy, hogy
épp hány hét után érkezem újra
haza, mindig szívet melengetõ érzés
meglátni az Árpád-hegyet vagy a cu-
korgyár jellegzetes kéményeit –
emelte ki Nikoletta. – Egy dolog van
azonban, amit minden esetben be-
tartok, bármerre is sodor az életem
a nagyvilágban. Édesanyám tanácsa,
miszerint „Mindig légy jó, kislá-
nyom!”

A XVII. század folyamán szerte
Európában felborult az életviszo-
nyok régi kiegyensúlyozott rendje.
Hazánkban is az emberek több mun-
káért kevesebb bért kaptak, rosszab-
bul táplálkoztak, csökkent a népsza-
porulat, a vidék, a falu élete egyre ne-
hezebb lett. A Habsburgok abszolu-
tista államával szemben bontott zász-
lót: „Cum Deo pro Patria et Libertate”
jelszóval II. Rákóczi Ferenc 1703-ban.
Felsõ-Magyarország és az ország
északkeleti része volt csaknem nyolc
éven át a szabadságharc legfõbb
színtere. E küzdelem fontos állomá-
sa volt az 1707. május 24-tõl egy hó-
napon át tartó, Ónodra összehívott
országgyûlés. A napokban tri-cente-
náriumát ünneplõ eseményen fontos
ügyekben döntött a kuruc szenátus.
Kimondták a Habsburg-ház trón-
fosztását, Bercsényi Miklóst fejedel-
mi helytartóvá választották, 2 millió
forintos általános hadiadót vezettek
be, 60 százalékkal leértékelték a réz-

pénzt, és állandó ítélõtáblát hoztak
létre.

Városunk Rákóczi-uradalmi köz-
pontként szerepet kapott a történések
alakulásában, hiszen ezekben a na-
pokban fontos külpolitikai döntések,
tárgyalások színhelye volt. 

A fejedelem már május 8-án sze-
rencsi kastélyába érkezett – Louis Le
Maire katonai szakértõ beszámolója
szerint – s míg arra várt, hogy a me-
gyék küldöttei Ónodon a diétára egy-
begyûljenek, Tállya és Tokaj környé-
kén vadászattal töltötte idejét. Május
15-én Corbea, a cári tanácsos érke-
zett Szerencsre, a fejedelmi udvarba.
Hogy hogyan történhetett egy követ-
fogadás Rákóczi udvarában, az kiderül
a naplóírók feljegyzéseibõl. A köve-
tek fogadási ideje a délelõtt volt, ami-
kor szertartásos rendben az egész ud-
vartartás felvonult. A fejedelem vörös
bársonyszékben ült, uralkodói dísz-
ben. Két oldalán két fegyverhordozója
tartotta a fejedelmi jelvényeket: az ara-

nyos rubin-
kövekkel ki-
rakott kardot
és a díszes buzogányt. A hivatalos ki-
hallgatást ünnepi vendéglátás követ-
te: „Teli palota lévén a sok udvariak-
kal, táblaforma való asztalnál maga
a Fölséges Fejedelem középben ült,
jobb kéz felõl Õfelségének moszkva
Cár követe, azután a Respublica kö-
vete – (David Ivanovics Corbea és
Volinski). Nagy pompával és fejedelmi
módon drága étekkel és confectu-
mokkal (süteményekkel) lévén meg-
készítve az ebéd: a sok szép diskur-
zus, trombita, dob és másféle muzsi-
ka meg nem szûnt, annyira, hogy hat-
hét óra felé felköltenek az asztal-
tól…Táncba eredvén ezután.”  

(Folytatjuk.)
O. Z. M.
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Ezzel a címmel nyílt kiállítás május
4-én a Zempléni Múzeum idõszaki
kiállítótermében, ahol Hargita megyé-
jében, Gyergyócsomafalván született
festõmûvésznõ alkotásai láthatók.

Porzsolt Erzsébet, a marosvásárhe-
lyi képzõmûvészeti középiskola el-
végzése után a Iasi-i Fõiskolán tanult
festészetet és szerzett 1969-ben dip-
lomát. Kiváló rajzkészségének to-
vábbadása rajztanárként egészen
nyugdíjba vonulásáig kitöltötte életét.
Ezt követõen, és napjainkban is az
addig dédelgetett álma valósult meg:
teljes egészében a festészetnek szen-
telheti idejét. Rendszeresen részt vesz
az erdélyi városokban szervezett cso-
portos és egyéni kiállításokon:
Csíkszentdomokoson, Gyergyószent-
miklóson, Marosvásárhelyen. Képei a
határon túli városokba is eljutnak, így
hazánkban Siófok, Eger, Csongrád,

Kecskemét és Újfalu adott otthont ki-
állításainak. Svájcban Olten, Auszt-
riában Graz biztosított helyet képei be-
mutatására. Napjainkra már több mû-
kedvelõ magángyûjteményét gazda-
gítják festményei. 

A kiállításon szereplõ pasztell-kréta
és akvarell-alkotásainak fõ témája a
természet és a csendélet. „Porzsolt
Erzsébet képeivel nem akar sem meg-
döbbenteni, sem meghökkenteni.
Rejtvényfejtésre sem invitál. Mintha
azt mondanák ezek a képek: íme, így
látom én a világot, a fákat, melyek leg-
érzékletesebben jelenítik meg szá-
munkra az évszakokat.” – Dr. Kercsó
Attila kiállítás-megnyitó beszéde szem-
léletesen jellemzi a mûvésznõ alko-
tásait. A rajztudás ízléses játékának e
finom példájú képei június végéig,
hétfõ kivételével mindennap 10–16
óráig láthatóak a Zempléni Mú-
zeumban.                        O. Z. M.

ERDÉLYI TÁJAKON

AZ ÓNODI ORSZÁGGYÛLÉS
ÉS SZERENCS KAPCSOLATA

(AZ ÓNODI ORSZÁGGYÛLÉS 300. ÉVFORDULÓJA)

SZERENCSI FIATALOK A NAGYVILÁGBAN: LATKOVICS NIKOLETTA

Kiránduláson Berlinben.

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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MMEELLLLÉÉKKLLEETT

HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74.

Számlaszám:

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet

56100048-11033358

(3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)

Adószám: 18419991-1-05

HH  ••  AA  ••  TT
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Délután már 18 óra is elmúlt, amikor e sorokat rovom. Sajnos úgy igaz, ahogy a címben
állítottam, kicsúfolt a kocsikulcsom. Autófüggõ lettem. Õ meg pihenni akart.

Ilyet még soha nem tett velem egy autókulcs sem. Ez borzalom. A hangját is szinte hallom.
Azt mondja: kat. A bedugás utáni 13. másodpercben. Kat – és röhög. Ahogy én tegnap.

– Ugye jó volt tegnap röhögni? – mondja, s nincs válaszom, mert dühös ember vagyok.
Nagyon. Mennék. Kocsival, és õ röhög. Kat. Kat. Kat – kattogva, kacagva röhög ki engem.
Az embert. 

Hát röhögj, röhögj, kocsikulcs. Majd adok én neked! Csak kerülj elõ. Addig is megiszok
egy sört. Ez megnyugtat, gyertyát gyújtok a kocsikulcs tiszteletére, hátha a szelleme elõhozza
õt – és nem, és nem kerül elõ.

– Hová lettél, már nem szeretsz, kocsikulcs? Hisz úgy óvtalak, babusgattalak és mindig
csak a saját lyukadba dugtalak be. Csak semmi erõszak.

No, legurult egy sör a torkomon. A kocsikulcs meg nincs. Iszok rá egy kis Unikumot is, és
tévednek, hölgyeim és uraim: a kocsikulcs nem kerül elõ. Már a harmadik sört iszom kis Unikummal.
Belefáradtam, nem keresem. Felolvasom e kis novellát a feleségemnek, akiért mennem kellett
volna, õ gyalog hazaérve elõhalássza a szabadidõruhám megszakadt zsebébõl.

A kocsikulcs most röhög csak igazán.

A H. A. T. HÍREI
�� Szerencsen a Rákóczi-várban április 21-én megtartott Szerencs-Tokaj kistérsé-

gek kulturális szervezeteinek találkozóján a Hegyaljai Alkotók Társulása öt fõvel (Mihályi
Jánosné, Radnóti-díjas versmondó, Maczkó Edit, Bodnár Edit, Bényei Vera és Gaál
Ernõ) vett részt.
�� 2007-ben a Magyar Alkotók Internetes Társulása által idén alapított Lindák Mihály-

díjat Gaál Ernõ nyerte el, melyet május 11-én vett át Szabó Sándor elnöktõl.

Schlosserné Báthory Piroska: Recepciónál.

Bari Gábor

HÛTLENEK

kicsúfolt

a kocsikulcsom

Zámborszky László

Bodnár Edit

AZ ÉN ISTENEM
Az Én istenem a mindenség Istene,
Kit nem zárnak falak közé a templomok,
Látom a zöldellõ lombok szûrt fényében,
S a vizek fodraiban, a hûs habon.

Benne rejlik az estek homályában,
Víg tücsök zenéjében, – s én hallgatom
Míg fényes oltárok
Szent titkait faggatom.

Az én Istenem nem oltárkép, nem terítõ,
Nem pompa, vázában letört virág...
Ha végignézek Zemplén dombjain,
Õt dicséri a táguló határ.

Az én Istenem bosszút nem akar,
S ha megfeddi gyermeki fejem,
Szeretettel irányítja életem,
Felnyitja szemem, hogy lássam, mit miért teszek.

Az én Istenem nem vár tõlem hálát,
Csak hogy szeretetben éljem az életem,
S hogy a szép ne váljon rúttá,
S hogy az igaz mindig igaz legyen.

Az én Istenem nem akar háborút,
A pusztulásnak az ember az oka,
S ha a szeretet gyûlöletté válik,
Nem õ az, ki gyarlón ostoba.

Az én Istenem a teremtõ.
Kié a végtelen nagyvilág.
Hálásan köszönöm,
Hogy szeretõn gondoskodik és vigyáz rám!

Gera Sándor

A KÖLTÕHÖZ
(Maklári-Bódi Istvánhoz)

Légy szárnyaló betûk mestere,
Elméd és kezed irama ne csüggedjen.
Költõ! Figyelj szíved titkos jeleire,
Múzsák öntözzék dús szellemed kertedben.

Hajlékod, ha sújtja átok és szitok,
Írj igaz tollal, szépséggel tele.
Maradjon szabad és derûs homlokod,
Költõt benne, derék munkád szülje.

Voltam ifjú lányt csábító,
nyakamra ült súlyos vétkem.
Kegyéért szép szókat rebegtem,
s bûnömért oldozást reméltem.

Kedvesen szólt szõke asszony:
õ megbocsájt mindent nékem,
csak szeressem õszintén, szívbõl,
ad nékem pejkót cserében.

Ágyba hív, betakar csendben,
de hozzám nem kerül közel.
Ló nyergét folyóba dobja
s az a lány többé nem jön el.

Ébredek, tûnnek az álmok.
Más földön száll le az éj.
Valahol, hûtlenek... mások...
Künn, kéjesen dalol a szél.

Bényei Vera

A FÖLDÜNKÉRT
Mélytüzû, riadt tavak
Szemed tiszta tükrében,
Szelíd hegyoldalak
Szemöldököd ívében.

Szád, bár mosolyogna,
Józanul mégis szigorodna,
Dús, könnyû hajadban
Lenge felhõk bodra.

Bárcsak elhihetném:
Pillantásod elég,
Kapzsi mohóságok
Útját állhatná még!!!

Szép ívû délkörök,
S idõzónák húrja:
Sose pattanjon el
Szívedbõl a nóta!

Sose pattanjon el
Szívembõl a nóta!

L. Gál Mária 

CSILLAGVARÁZS
Millió, apró
imbolygó
fény az éj
sötétkék
szõnyegén.
Varázslat.
Telve titkokkal
csodával
misztikummal
millió
megmagyarázhatatlan
dologgal.

Vengrinyák János

SZILÁNKJAIM
Mit kezdhetek a lelkemmel?
Kis emberek nagy hitével.
Nagy luxus, azt én jól tudom,
Csak szegénységhez van jogom.

Pagonyi Szabó János:

MÁJUS
Elhoztad nekem tavasz a májust,
Illatos kerted ravasz zsombolya* ...
Parázsló szemek, színes virágok,
Varázsos éjek, csipkés nyoszolya.

Nektárod tüzén csikó lett vérem:
Részegült vágta, pajzán repülés ...
Vergõdöm öled izzó hevében,
Szerelmes társam, újjászületés!

*zsombolya = kútszerû akna

Szontágh Emil

REMÉNYEMET

FELÉGETTED

Õriztem egy szép emléket
Bízva töretlen hitemben
Õszinte volt; és reméltem,
Végleg meghagyod szívemben

Mély hitemben megingattad 
A legszentebb történetet
Összetörted szívemben a 
Legkedvesebb törékenyet

Álmomban is vele éltem
Ápoltam és reménykedtem
De amitõl nagyon féltem
Reményemet felégetted

Szívemben az emlékezet
Tovább él majd tenélküled
Ápolom és reménykedem
Ahol soha nem évül el

Õrzöm tovább, amíg élek
Maradjon meg mindörökké
Nem tudhatod amit érzek
Milyen is a holt örökség

Leskó Imre

A MINIMUM
A létminimum alatt élek,
Hogy legyen valami felettem.
A létminimum biztos sátor,
S görbebot van a kezemben.

Amit eszek, az minimum.
Így a gyomromnak se teher.
Mit ihatok? Lét, minimum.
Köröttem csak flakon hever.

Az életszínvonal egyszerû.
(Szín)pompáról szó sem lehet.
A létminimum alatt állók
Mellkasából fogy a lehelet.

Színek, minimumok, Óh!
Megrázóan kegyetlenek!
Vasvillával szórnám szerteszét,
De szemetes sem lehetek.

Kiss Sándor

ÉBREDÉS
Az éji csillagfüzér hajnalpírban
veti paplanát, 
harmatcseppek öltenek nászt,
fényfüzérben kérész életük 
hordozzák az életem, s adnak
napjaimnak értelmet...



Ünnepélyes keretek kö-
zött avatták fel május 17-
én a közel negyvenmillió
forintból megépült prügyi
Szociális Alapszolgáltató
Központot. Az átadást jel-
képezõ nemzetiszín sza-
lagot Szabó György or-
szággyûlési képviselõ
vágta át.

Nyári melegben, verõ-
fényes napsütésben gyü-
lekezett a vendégsereg a
két esztendõvel ezelõtt át-
adott Mesevár Óvoda ud-
varán, ahol a nevelési in-
tézmény, illetve a helyi ál-
talános iskola gyermekei-
nek verses, zenés, táncos
mûsora köszöntötte az érkezõket.

A helyszín kiválasztása nem volt vé-
letlen, hiszen a régi óvodaépület he-
lyén valósult meg a falu új beruházá-
sa, amelynek eredménye: ez év ápri-
lisára elkészült a Szociális Alap-
szolgáltató Központ.

– Immár két éve annak, hogy ezen
a helyen adtuk át a Mesevár Óvodát,
és úgy tûnik, az idõ nem eredmény-
telenül halad elõre – fogalmazott ün-
nepi beszédében Szabó György.

– Újabb szép épületet avat a tele-
pülés és erre szokták azt mondani: jó
érzésû ember annak is örül, ha a szom-
szédja gyarapszik. Márpedig a falu lát-
ványos fejlõdésnek indult. Ha Prügyön
jó kezdeményezések vannak, akkor
azokhoz minden bizonnyal partnere-
ket is talál a mindenkori vezetés – tette
hozzá a térség országgyûlési képvi-
selõje. 

Boros Leskó Géza csatlakozva az el-
hangzott gondolathoz, hangsúlyozta,
hogy nagyon jó érzés látni Prügy fej-
lõdését. A polgármester többek között
kiemelte, hogy az épület kettõs funk-

ciót lát el majd a jövõben. Egyrészt a
szociális alapellátó központ munka-
társai veszik birtokba, akik itt fogad-
ják ügyfeleiket, másrészt az idõsek nap-
pali ellátását is e falak között bizto-
sítják a jövõben. – Van egy álmom –
emelte ki Boros Leskó Géza –, amely

szerint egyszer elérhetünk
oda, hogy az elõbb említett
elsõ rendeltetésére nem lesz
szükségünk! 

Az átadást jelképezõ nem-
zetiszín szalagot a házigaz-
da polgármester társaságában
Szabó György vágta át, majd
átadta az intézmény kulcsát
Erdei Sándor megbízott ve-
zetõnek.

A közel negyvenmillió fo-
rintból megvalósuló létesít-
mény dolgozói foglalkoznak
majd az ezer hátrányos hely-
zetben lévõ, szociálisan rá-
szoruló prügyi gyerekek és fel-
nõttek mindennapi gondjai-
val. Mintegy 14 helybéli idõs
ember pedig térítési díj elle-

nében veheti igénybe a szolgáltatáso-
kat, ami egyszeri étkezést és reggel ki-
lenctõl délután három óráig tevékeny
napközbeni ellátást jelent számukra.

A Zempléni Nemzeti Parkért
Szövetség áprilisi közgyûlésén meg-
vizsgálta az Aranyosi- és Hideg-
völgybe tervezett szivattyús erõ-
mû(vek) tervezetét – tájékoztatott
Bihari Zoltán, a civil szervezet el-
nöke.

Megállapították, hogy az energia-
termelõ létesítmények a Zempléni-
hegység egyik legszebb völgyébe ke-
rülnének, ami tájképileg annak hely-
rehozhatatlan és végleges pusztulá-
sával járna. A NATURA 2000-es te-
rületek számos ritka és nemzetközi
egyezmények által is védett növény-
és állatfajnak adnak otthont, melyek
élõhelyei megszûnnének a terv meg-
valósulása esetén. A tervezett erõmû
kelet-nyugati irányban áthatolhatat-
lan akadályt jelentene a nem röp-
képes állatfajoknak, megszüntetve az

észak-déli irányú faunafolyosót
Zemplén északi és a déli tömbje kö-
zött. A létrejövõ akadály elszigetel-
né a hegység déli területeit az észa-
kiaktól, ami egyes fajok esetében ge-
netikai beszûküléshez vezethetne. 

Az erõmû olyan biztonsági kocká-
zatot jelentene a közelében élõ la-
kosság számára, melynek kivédését
(pl. földrengés) senki nem tudja ga-
rantálni – szögezi le az egyesület, hoz-
zátéve: az építési munkálatokkal járó
forgalom olyan zaj- és porszennye-
zést okozna a térségben, mely a helyi
lakosság nyugalmát, egészségét ve-
szélyeztetné, a turizmust évekre meg-
akadályozná. A tervezet helyszíneként
szolgáló völgyek potenciális lehetõ-
séget jelentenek az érintett települé-
sek „szelíd” turisztikai fejlesztései
elõtt, amit az erõmû megépülésével
elveszítenének. A létrejövõ vízfelületek

naponta változó vízszintjük miatt al-
ternatív hasznosításra (pl. horgászat,
vízisport) teljességgel alkalmatlanok.
A szervezet véleménye szerint a szi-
vattyús erõmû koncepciója nem il-
leszthetõ be a Zempléni-hegység
hosszú távú természetmegõrzési, tu-
risztikai és hasznosítási tervébe, azzal
szöges ellentétben van. A fenti meg-
fontolások alapján a szövetség a terv
megvalósítását nem támogatja és azt
javasolja a tervezõknek és befekte-
tõknek, hogy amennyiben valóban
szükség van egy ilyen típusú létesít-
ményre, annak tervezésére más, al-
kalmasabb helyszínt válasszanak,
ahol a környezeti kockázatok mini-
malizálhatóak.
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A lovassport szerelmesei népesí-
tették be május 11–13. között a me-
gyaszói Haladás-tanyát.

Az Észak-magyarországi Regio-
nális és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kettesfogathajtó Bajnokság
elsõ fordulójában összesen hu-

szonhárom induló szállt versenybe
a gyõzelemért. A háromnapos ese-
ménynek ideális helyszínt biztosí-
tott a község határában lévõ lovas-
pálya. Öt megyébõl érkeztek részt-
vevõk a régiós viadalra, amelyet
immár ötödik alkalommal rendezett
meg a Megyaszó-Mag Kft. Sárossy
István, a cég ügyvezetõ igazgatója
lapunk érdeklõdésére ismertette,
hogy a településen jelentõs hagyo-
mánya van az állattartásnak. A jó-
szágokat általában igavonásra tar-
tották. A mezõgazdasági társaság ál-
lattenyésztési ágazatában már ver-
senyzési célra tenyésztenek lipicai
lovakat. A 28 egyedet számláló
ménes törzsállománya Szilvásvá-
radról származik. Tíz kanca szapo-
rulatával gazdálkodnak, amelyek
országos szinten is szép eredmé-
nyeket érnek el.      

A mostani verseny elsõ napján a
díjhajtás során többek között a
lovak mozgását, a feladatok pontos
végrehajtását és a hajtó teljesítmé-
nyét minõsítették a bírálók.
Szombaton a népes közönség szá-
mára a szombati maratonhajtás ún.
„cross” szakasza jelentette az igazi
látványosságot. Az elmozdíthatatlan
terepakadályok között kijelölt ka-
pukon kellett a fogatoknak a lehe-
tõ leggyorsabban áthaladniuk. Ezzel
és a másnapi akadályhajtással ala-
kult ki az idei elsõ regionális ver-
seny végeredménye, amelyet egyé-
niben Erdei József, csapatban pedig
a Szatmári team nyert meg.

A bor és a gasztronómia népsze-
rûsítésének lehetõségeirõl tartottak
tájékoztatót május 10-én a Mis-
kolcon, a megyeháza Szász-termé-
ben.

Ódor Ferenc megnyitó beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkor-
mányzat partner a turizmus nép-
szerûsítésében, az idegenforgalom
fejlesztésében, mert így válhat ez a
fontos terület az egyik húzó gazda-
sági ágazattá a régióban. A közgyûlés
elnöke felhívta a figyelmet arra,
hogy az Észak-magyarországi Fej-

lesztési Tanács
regionális opera-
tív programjai
közül 60 milliárd
forintot szán ide-
genforgalmi célú
beruházások tá-
mogatására, ami
segítséget nyújt-
hat a minõségi
fejlesztések meg-
valósításához.
Király Enikõ, a
Disznókõ Szõlõ-
birtok és Pincé-
szet kereskedelmi
és marketing-
igazgatója az
1986-ban alakult
Slow Food moz-
galmat ajánlotta a
résztvevõk figyelmébe. A 80 ezer fõs
nonprofit szervezet céljai között
szerepel többek között a helyi, ha-
gyományos ételek és az ezekhez kap-
csolódó tradícióknak a megõrzése,
a hazai ízek megismertetése, ellen-
súlyozva a mai világban jellemzõ
„gyors ételek, gyors élet” jelenséget.
Éppen ezért szervez rendszeresen a

borászati cég a – fogyasztók elne-
vezés helyett – a termelõtársaknak
rendezvényeket, kiállításokat, kós-
tolókat, ahol a vendégek felfedezõ
túrára indulva a birtokon megte-
kinthetik az aszú készítését, megíz-
lelve szerezhetnek tapasztalatokat a
résztvevõk a tokaji bornak a gaszt-
ronómiában elfoglalt helyérõl.

Kistérségi gyermeknéptánc-találkozót
rendeztek május 17-én Mádon. A helyi
óvoda udvarán tizenegy település ne-
velési intézményeinek csöppségei lép-
tek színpadra mûsorszámaikkal. A prü-
gyi, taktakenézi, rátkai, megyaszói,
mezõzombori, golopi, tállyai, takta-
szadai és helyi csoportok között felléptek
a bekecsi Lurkóház apróságai, valamint
a két szerencsi intézmény néptáncot ta-
nuló gyermekei. Elsõként a gyárkerti ovi-
sok mutatkoztak be a közönség elõtt,
majd a Napsugár Óvoda kicsinyei is

ízelítõt adtak repertoárjukból. A mádi
intézmény tornatermében nyílt meg
ezen a délelõttön az a gyermekrajz-ki-
állítás, amelyen az ugyancsak több te-
lepülésrõl érkezett pályamunkákat te-
kinthetik meg az érdeklõdõk. A fiata-
lok programját követõen a kísérõ pe-
dagógusok látogatást tettek a közel-
múltban egyedülállóan felújított helyi
zsinagógába, valamint a mádi kúriába.

Prügy

SZOCIÁLIS LÉTESÍTMÉNNYEL
GYARAPODOTT A TELEPÜLÉS

Boros Leskó Géza társaságában Szabó György (jobb-
ra) avatta fel az új intézményt. 

Megyaszó

REGIONÁLIS
KETTESFOGAT-BAJNOKSÁG

CIVIL ÁLLÁSFOGLALÁS
A SZIVATTYÚS ERÕMÛVEK TERVEZETEIRÕL 

Mád

BEMUTATKOZTAK
A KÖRNYÉK ÓVODÁSAI

Vidám gyermekarcok jelezték a program sikerét.

A HAZAI ÍZEK NÉPSZERÛSÍTÉSE 

Király Enikõ a Slow Food mozgalmat ajánlotta a
résztvevõk figyelmébe.

A maratonhajtás jelentette az igazi látványosságot.

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

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

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



Dr. Borbély Zsuzsanna tiszti fõor-
vos, kedd: 9–11 óra és 14–16 óra,
csütörtök 9–12 óra, 13–14 óra.

Mogyorósi István közegészség-
ügyi felügyelõ (szakterület: élel-

mezés-egészségügy, gyermek- és if-
júság-egészségügy), hétfõ 9–11
óra, szerda 11–12 óra és 13–14
óra. 

Hegedûs Jolán egészségügyi igaz-
gatási ügyintézõ, vezetõ ápolónõ
(szakterület: egészségügyi igazga-
tás, ápolási felügyelet) kedd: 9–12 óra
és 13–16 óra, csütörtök: 9–12 óra és
13–16 óra. 

Kövér Ibolya közegészségügyi fel-
ügyelõ (szakterület: település-egész-
ségügy, járványügy, gyermek- és if-
júság egészségügy, kémiai biztonság)
hétfõ: 11–12 óra és 13–14 óra, szer-
da: 9–11 óra. 

Rétlaki Gyuláné közegészségügyi
felügyelõ (szakterület: járványügy,
gyermek- és ifjúság egészségügy,
kémiai biztonság) hétfõ: 14–16 óra,
szerda: 14–16 óra. 

Pénteken az intézetben az ügyfél-
fogadás szünetel. 

Családvédelmi szolgálat fogadó-
órái: hétfõ–csütörtök 9–15 óra, pén-
tek 10–13 óra. Ifjúsági tanácsadás:

hétfõ–csütörtök 14–15 óra. Beje-
lentkezés: telefonon elõzetesen
egyeztetett idõpontra. 

A munkatársak szakterületei:
Kövér Ibolya: szépségipari szol-

gáltatás, vegyiáru és illatszer-keres-
kedelem, hulladékértékesítés, keres-
kedelmi szálláshely. 

Mogyorósi István: élelmiszerüz-
let nyitása, vendéglátó üzlet nyitá-
sa. 

Rétlaki Gyuláné: telephely-
engedélyhez kötött tevékenysé-
gek engedélyezése, veszélyes
anyaggal végzett tevékenység be-
jelentése. 

Dr. Borbély Zsuzsanna és He-
gedûs Jolán: egészségügyi szolgál-
tatók mûködési engedélyezési eljá-
rásai. 

A vezetõ védõnõi feladatokat
Dévai Miklósné kistérségi vezetõ vé-
dõnõ látja el, elérhetõsége: 47/521-
038, vagy Sátoraljaújhely, Kossuth
tér 5., e-mail: saujhely@borsod.
antsz.hu.
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Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kezdi
meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti napok
esetén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt városi fel-
nõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között ren-
delõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készenlé-
ti ügyeletet az alábbiak szerint:

Május 25.: III. körzet. (Sütõ Szilveszter) Tel.: 47/362-638. 
Június 1.: III. körzet. (Sütõ Szilveszter) Tel.: 47/362-638.
Június 8.: IV. körzet. (Spák László) Tel.: 47/361-203.
Június 15.: V. körzet. (Gál Tamás) Tel.: 47/560-144.

Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos

PÉNTEK DÉLUTÁNI ORVOSI ÜGYELET

KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK

ÜÜGGYYFFÉÉLLFFOOGGAADDÁÁSS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb június 6-án 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legkö-
zelebb május 30-án és június 13-
án.

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

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
június 6-án.

VÁROSI ÜGYÉSZSÉG
Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõ-

pont-egyeztetéssel fogadja az ügy-
feleket.

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 –
legközelebb június 4-én 9–12
óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Palik
Zsuzsanna fõhadnagy – minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb
június 4-én 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

Május 21–27.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba (ügyele-
tes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30 –11.30 óráig.

Május 28–június 3.: 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.

Június 4–10.: 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.

Június 11–17.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba (ügyele-
tes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs,

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

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Május 26–27–28.: Sándor Ernõ,

Megyaszó, Monoki út 6. Tel.:
20/490-7771.

Június 2–3.: Boros László, Ti-
szalúc, Mátyás k. u. 13. Tel.:
20/3236-507.

Június 9–10.: Gyulai László,
Felsõzsolca, Balassi út 13. Tel.:
46/383-168.

Június 16–17.: Sándor Ernõ,
Megyaszó, Monoki út 6. Tel.:
20/490-7771.

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.

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
MÁJUS

29-én: Rátka
31-én: Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud
JÚNIUS

4-én: Prügy, 7-én: Tiszalúc
11-én: Tállya

14-én: Szerencs, MÁV

Egészségünkért

A TERÜLETI FALUGAZDÁSZ HÍREI

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

A születés hetét
május 7–14-ig ün-
nepelték. Az alka-
lomból szervezett
rendezvények fel-
hívták a figyelmet a
születés, a terhesség

és a szoptatás idõszakának fontos te-
endõire.

A születés elõtt a magzati élet is táp-
lálkozás útján fejlõdik. Az anyai szer-
vezet biztosítja a tápanyag forrását, épp
ezért nem mindegy, hogy mit eszik a
kismama. A terhes nõk testtömege át-
lagosan 12,5 kg-mal növekszik, ebbõl
az újszülött átlagosan 3,3 kg-ot jelent.
A várandós anyák energiaszükségle-
tét egyénileg kell elbírálni. Az ener-
giabevitel növelésének mértéke függ
a terhességet megelõzõ idõszakban
lévõ tápláltsági állapottól, a fizikai ak-
tivitás mértékének csökkenésétõl.
Normál életmód esetében napi 300
kcal többlet, kímélet esetén napi 200
kcal plusz energiabevitel ajánlott.
Természetesen ez a bõvülés inkább mi-
nõségi, mint mennyiségi változtatást
jelent az étrend és életmód módosí-
tásával. A változatos étrend biztosítja
a vitaminok, az ásványi anyagok fo-
lyamatos pótlását, egyes tápanyagok
bevitelére azonban fokozottan kell fi-
gyelni. A fehérje a magzati fejlõdés biz-
tosítéka, a szervezet fejlõdéséhez
szükséges aminosavak csak általa jut-
nak be a szervezetbe. A fehérjeigény
növekedése 15–65% között változik.

A teljes értékû fehérjéket tartalmazó
hal az étrendben biztosíték arra is, hogy
az Omega 3, és Omega 6 zsírsavak
elõnyös hatásai érvényesülhessenek.
A kalcium a csontozat fejlõdésének
alapvetõ forrása, a vas az úgynevezett
vasraktárak feltöltéséhez nélkülözhe-
tetlen, míg a folsav a központi ideg-
rendszer kialakulásában játszik fontos
szerepet. Kalciumból, foszforból és
magnéziumból mintegy 50%-kal kell
többet fogyasztani. A folsav-szükség-
let megduplázódik, de jelentõsen nö-
vekszik a D-vitamin igény is. Orvosi
javaslat nélkül a vitaminkészítmények
fogyasztása nem javasolt! A C-vitamin
megfelelõ mennyiségben a szervezetbe
jutva fokozza az ellenállóképesség ki-
fejlõdését, és szerepet játszik a vas fel-
szívódásában is. Ezért tanácsos a gyü-
mölcsök, a zöldségek napi többszöri
fogyasztása. Az így a szervezetbe jut-
tatott rostok a terhesség alatt oly sok-
szor problémát okozó obstipátió el-
kerülésében is segítenek. Az étkezés
nyelvére lefordítva a terhes anya
egyen változatosan, gyakran, egy-
szerre kis mennyiséget, kerülje a puf-
fasztó ételeket. Naponta fogyasszon
tejet, tejterméket, valamint zöldséget,
gyümölcsöt, nyersen, vagy akár fõze-
léknek. Válasszon zsírszegény készít-
ményeket. Csökkentse a só fogyasz-
tását, esetleg használjon jódozott sót.
A húsok, felvágottak közül a zsírsze-
gényebbeket alkalmazza, fõzésnél
pedig a növényi zsiradékok haszná-
latát részesítse elõnyben.

A dohányzást, az alkoholos italo-
kat a magzat érdekében feltétlenül
hagyja el! A cigarettázó kismamák új-
szülöttei alacsonyabb súllyal szület-
nek, gyakoribb náluk a koraszülés is. 

A terhesség alatt elõfordulhat, hogy
a kismama bizonyos ételeket nem
kíván, sõt nem is tud elfogyasztani,
míg másokat gyakran részesít elõny-
ben. Fontos, hogy ezek a kívánalmak,
vagy elutasítások ne vezessenek egy-
oldalú étkezéshez. 

A kiegyensúlyozott táplálkozás, a
megfelelõ minõségi változtatás ese-
tén a magzat megfelelõen fejlõdik,
a kismama testsúlya arányosan fog
változni.

Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb június 4-én) a szerencsi ren-
delõintézetben Váradi Ferencné se-
gítséget nyújt a személyre szabott
diéta kiválasztásában, lehetõség van
a felvetõdõ problémák egyéni meg-
beszélésére. A rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehetõ, társadalom-
biztosítási igazolványra azonban
szükség van, és a várakozás elkerü-
lése érdekében célszerû idõpontot
egyeztetni.

Rovatunk megjelenését az
Oroszlán gyógyszertár támogatja. 

Május 15-ére befejeztük az év leg-
nagyobb munkáját, a területalapú tá-
mogatások igénylését. Közel 3000
ügyfél támogatási kérelmét kezeltük.
Május 31-ig a beadott adatlapokat
lehet módosítani. Június 11-ig még
lehet igényelni ezt a támogatást, de
naponta 1%-kal csökken a juttatás
mértéke. Ez maximum 25% lehet,
viszont 11-e után már nincs lehe-
tõség kérelem beadására.

Géptámogatás: a 30/2007. (IV.
23.) MVH-közlemény szabályozza a
gépek és technológiai berendezések

támogatását. A tájékoztató mellék-
leteiben szereplõ ûrlapokat kitöltve
be kell hozni a falugazdász irodába,
ahol elektronikus úton feldolgozzuk,
kinyomtatjuk és utána küldheti be az
igénylõ az MVH kirendeltségére. A
pályázati lehetõség 2007. június 15-
ig tart.

Szõlõkivágás: A 37/2007. (V. 11.)
FVM-rendelet alapján napokon
belül megtalálhatók az ûrlapok a
www.mvh.gov.hu honlapon. Be-
adási határidõ június 22-e. A kivá-
gás végleges határideje 2008. ápri-
lis. 

A fagykárokkal kapcsolatban sok
az ellentmondó hír. Egyelõre egyet-
len elérhetõ kárenyhítési lehetõség-
rõl tudunk: a 88/2006. (XII. 28.) FVM-
rendelet a nemzeti agrárkár-enyhítési
rendszerrõl szóló 2006. év LXXXVIII.
törvény végrehajtásának szabályai-
ról szóló jogszabály ad tájékoztatást.
Figyelni kell a híreket, mert az FVM
nyilatkozatai szerint az elkövetkezõ
hetekben újra megnyitják a káreny-
hítési rendszerbe való belépési le-
hetõséget.

Simonovits József
területi vezetõ falugazdász

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND 
AZ ÁNTSZ KISTÉRSÉGI INTÉZETÉBEN

(SZERENCS, KOSSUTH U. 3., TEL.: 47/561-025, 30/928-6741) 

IPAROSOK,
SZOLGÁLTATÓK
FIGYELMÉBE!
A Szerencsi Hírek szerkesz-

tõsége az idén is megjelenteti
a helyi iparosok, szolgáltatók
jegyzékét. A kiadványba je-
lentkezni június 1-jéig lehet a
Népház elsõ emeletén, vagy a
47/561-180-as telefonon.

A TERHES KISMAMÁK TÁPLÁLKOZÁSA
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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!

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. 

INGATLAN-
KÖZVETÍTÉS

ELADÁSI AJÁNLATOK SZERENCSEN
ONDI ÚT 8., VÁRY TELEP: Csendes, kertvárosi környezetben,
mintegy 50 m2 hasznos alapterületû villanykályha fûtésû (3
db), komfortos társasházi öröklakás, azonnali beköltözéssel.
A konyha új fenyõfa konyhabútorral berendezett, mely a vé-
telárban benne foglaltatik. Külön vízóra, melegvízellátás vil-
lanybojlerrõl. A hatlakásos, rendezett társasházrészben lévõ
lakás önálló, bekerített udvarral rendelkezik. A tetõtér beé-
pítését engedélyezik, amellyel az ingatlan hasznos alapterü-
lete további mintegy 40 m2-rel bõvíthetõ. Irányár: 6 500 000
Ft. Tel.: 20/205-53-53. 
FÜRST SÁNDOR U. 16. : Csendes, kertvárosi környezetben,
belvárostól néhány percnyire 1024 m2 (284 négyszögöl) te-
rületû, teljesen bekerített telken, 2005. évtõl folyamatosan
felújított, kõbõl épített, keleti-déli tájolású, 2 szoba, elõtér-nap-
pali-étkezõ, konyha, spájz, fürdõszoba helyiségekbõl álló, mint-
egy 100 m2 hasznos alapterületû, dupla fûtési rendszerû (szén-
és gáz-központi fûtés), összkomfortos komfortfokozatú csa-
ládi ház a hozzá tartozó külön bejáratú mintegy 16 m2 terü-
letû tárolóhelyiséggel és ugyancsak külön bejáratú kazánházzal.
A tárolóhelyiséggel a lakás tovább bõvíthetõ. A konyhabútor
a vételárban benne foglaltatik. A lakás egyedi, extra kivite-
lezésû, terméskõ burkolatokkal ellátott, fiatalos megoldásokkal.
A szobák laminált padlósak. Az udvar parkosított, a kertrészben
beállt gyümölcsfákkal (10 db). A lebontott régi garázs he-
lyére a garázs visszaépíthetõ. Megfelelõség és reális ár ese-
tén beszámítanak szerencsi társasházi lakást. Irányár: 
12 900 000 Ft. Tel.: 20/205-53-53. 
KASSA U. 10/A, Kocsis Istvánné: Mintegy 200 m2 hasznos alap-
területû összkomfortos családi ház. Tetõterében tovább bõ-
víthetõ. Beszámítanak szerencsi, miskolci, nyíregyházi jó mû-
szaki állapotú, 2-3 szobás, minimum komfortos, kertes há-
zat vagy társasházi lakást is. Irányár: 19 800 000 Ft. Tel.:
47/363-361. 
PINCEMESTER U. 8.: Kert nélküli, 202 m2 területû telken, 2004.
évtõl folyamatosan felújítás alatt álló, egyedi fûtésû családi
ház sürgõsen eladó vagy miskolci önkormányzati bérlakásra
cserélhetõ értékegyeztetéssel. Irányár: 6 500 000 Ft. Tel.:
70/548-84-56. 
ALSÓPINCESOR: 60 hl tárolókapacitású pince, elõtérrel, fel-
dolgozóval, felszereléssel, 20 fõ vendéglátására alkalmas lak-
résszel, 800 négyszögöl szõlõvel, gazdasági épülettel kizáró-
lag együttesen eladó. Irányár: 5 700 000 Ft. Tel.: 20/343-
10-38. 
BEKECS, JÓKAI MÓR U. 5.: A község új építésû részén, 1080
m2 telken, 130 m2 hasznos alapterületû, összkomfortos csa-
ládi ház. A kiköltözés 1 hét alatt megoldható. Irányár: 
10 900 000 Ft. Tel.: 20/925-81-44, 20/380-12-77. 
MONOK, SZÉCHENYI U. 61/B, Sinka Bertalanné: Mintegy 98
m2 hasznos alapterületû, komfortos családi ház a hozzá tar-
tozó 20 m2 tárolóval. Értékegyeztetéssel beszámításra kerül-
het szerencsi egyszobás társasházi ingatlan. A berendezési,
felszerelési tárgyak külön térítés ellenében megvásárolhatók.
Irányár: 3 000 000 Ft. Tel.: 47/363-997, 30/23-85-244

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

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

VVáánnyyaaii
TTeemmeettkkeezzééss  
SSzzeerreennccss,,  BBeekkeeccssii  úútt  11..  

00--2244  
óórrááiigg..  

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

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

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

aa  mmeeggyyee  tteerrüülleettéénn  iinnggyyeenneess  sszzáállllííttááss..

TTeell..::  2200//332222--88887766,,  2200//999922--88111199,,
iillll..  4477//336622--448877..
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Szerencsi és tarcali COOP-üzleteinkben 
rendkívül kedvezõ áron kaphatók:

Füstölt pulykapárizsi SÁGA 1 kg 799 Ft
Delma margarin joghurtos, csészés 250 g 125 Ft

Egységára: 500 Ft/kg

Budapest szalámi, paprikás, szeletelt vg. 
80 g (Maxi-Coop) 259 Ft

Egységára: 3238 Ft/kg

Kaiser Alpesi Kalocsai Mix 75 g (Maxi-Coop) 259 Ft
Egységára: 3453 Ft/kg

OKÉ tehéntúró natúr 500 g (május 31-ig) 399 Ft
Egységára: 798 Ft/kg

Pöttyös Túró Rudi natúr 30 g (május 31-ig) 57 Ft
OKÉ UHT habtejszín 200 ml 199 Ft

Egységára: 995 Ft/l

Gyõri édes „Jó reggelt” kakaós 50 g 69 Ft
Coopé hûtött desszert 30 g 37 Ft
Paloma vák. kávé 250 g 319 Ft

Egységára: 1276 Ft/kg

„Minden nap” papírzsebkendõ 2 rét. 100 db 59 Ft
Egységára: 0,59 Ft/db

Biopon Compakt takarékos mosópor 2 kg 669 Ft
Egységára: 335 Ft/kg

AK
CI
Ó!

Keresse üzleteinket, mert még számos termék kapható
rendkívül kedvezõ áron! 

Május 31-ig a 3000 Ft feletti vásárlóink 
az országos sorsoláson megnyerhetik az 1 millió forintos

vagy a 100 000 forintos bankkártyák egyikét. 

GÖRÖGORSZÁG
Repülõvel � Június 9-tõl: Kréta Alexandra apartman 59 900 Ft/fõ+ill. (repülõjegy, szállás, önellátó)

� Június 11-tõl: Kos Hotel Zephyros reggelivel 49 900 Ft/fõ+ill. (repülõjegy, szállás, önellátó)

Autóbusszal: � Sarti június 1-jétõl Panagiotis apartman 24 900 Ft/fõ

(autóbuszjegy, szállás, önellátó)
� Sarti július 6-tól 49 900 Ft/fõ (autóbusz, szállás, önellátó)

� Paralia június 4-tõl Nikos apartman 24 900 Ft/fõ

(autóbuszjegy, szállás, önellátó)

EGYIPTOM
Hurgada Souvenir Hotel** fp., repülõvel 29 900 Ft/fõ (repülõjegy, szál-
lás, félpanzió)

AUSCHWITZ-KRAKKÓ SZERENCSI INDULÁSSAL!
Július 10. Részvételi díj: 8400 Ft/fõ (utazás, idegenvezetés, belépõ

Auschwitzba)
Július 17. Részvételi díj: 5900 Ft/fõ (utazás, ebéd, idegenvezetés)

Valutaváltás kedvezõ árfolyamon, 
üdülési csekk 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

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

––  zzööllddkkáárrttyyaa
––  sszzáámmííttóóggééppeess

ffuuttóómmûû--bbeeáállllííttááss
––  aauuttóóvviillllaammoossssáággii  

jjaavvííttáássookk

SSZZÁÁMMÍÍTTÓÓGGÉÉPPEESS  
AAUUTTÓÓDDIIAAGGNNOOSSZZTTIIKKAA

GÉPJÁRMÛ-
LÉGKONDICIONÁLÓ 

BERENDEZÉSEK 
JAVÍTÁSA, 

TISZTÍTÁSA, TÖLTÉSE.
AA  kkllíímmaa  ggyyaakkrraann  ookkoozz  

sszzeemmiirrrriittáácciióótt,,  
oorrrrffoollyyáásstt  vvaaggyy  ttoorrookkffáájjáásstt..  

Emiatt mi elvégezzük 
a készülék baktérium-, gomba-

és dohányfüst-mentesítését.

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.

MMÉÉTTEERRÁÁRRUU--,,  LLAAKKÁÁSSTTEEXXTTIILL--
üzletünkben mûanyag és alumínium karnisok kaphatók.

Megérkeztek a tavaszi és nyári méteráruk (len, vászon, szövetek 
nagy választékban). Vízlepergetõs teflonanyagok hintaágyhoz.

Függönyök minden méretben kaphatók
Függönyvarrást helyben vállalunk – hozott függönybõl is!!!

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

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

FIGYELEM!
Ne hagyja veszni nehezen

megszerzett 
angolnyelv-tudását! 

Jöjjön el csütörtökönként 
este 18 órára Szerencsre 

a Népházba, ahol változatos
témakörökben, 
beszédcentrikus 

gyakorlatokkal tarthatja 
szinten vagy fejlesztheti 

ismereteit. 

A foglalkozáson való részvétel 
feltétele alapszintû 

beszédkészség angol nyelven. 

Elsõ foglalkozás: május 31. 
A díj: 1000 Ft/60 perc. 

Érdeklõdni 
Képes Tamásnénál lehet 

a 70/943-9905 számon.

Júniusban 100 órás 

kezdõ, alapfokú 
C típusú 

nyelvvizsgára
felkészítõ 

angol nyelvtanfolyam indul 
Szerencsen a Népházban

szombatonként. 
A tanfolyam díja 50 000 Ft,
mely részletekben fizethetõ. 

It’s never too late 

to learn…

Érdeklõdni lehet
Képes Tamásnénál

a 70/943-9905-ös számon.

Papír-írószer
Telefon: 47/362-806

Fénymásolás, spirálozás, faxolási lehetõség
Bélyegzõkészítés helyben, rövid határidõvel

továbbá üveg-, matrica és textilfestékek kaphatók.
BALLAGÁSI AJÁNLATUNK: – földgömbök, falitérképek, íróasztali könyöklôk

– tollkészletek nagy választékban

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

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

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.

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

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

3 kényelmes és otthonos lakosztályával,
borkóstolásos borvacsorákkal

várja leendõ és visszatérõ vendégeit!

Az Oroszlános Ház
összejövetelek, lakodalmak, céges rendezvények 

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

Napi menünk elõfizetõknek: 550 Ft.

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

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

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

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

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
BBeelloovveecczz  ééss  TTáárrssaa  KKfftt..  

ffeeccsskkééssii  hhúússbboollttjjaa
Továbbra is kedvezõ áron ajánljuk a sertés-, marha-, birka, 

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

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 559900  FFtt//kkgg    
Lehúzott félsertés (fej nélkül) 772200  FFtt//kkgg
Sertésmáj (friss) 331100  FFtt//kkgg
Egész csirke 558800  FFtt//kkgg
Csirkecomb 554400  FFtt//kkgg
Csirkemell-filé 11110000  FFtt//kkgg
Csirkeszárny 444400  FFtt//kkgg
Csirkefarhát 114444  FFtt//kkgg  
Csirkemáj 662200  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
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.

MMuusskkááttllii  ééss  kkeerrttiinnöövvéénnyy  vvééggkkiiáárruussííttááss!!

4400--5500%%--ooss  eennggeeddmméénnnnyyeell
hhiihheetteettlleenn  oollccssóó  áárraakkoonn!!

Június 5-én, kedden Szerencsen a Népházban

MMuusskkááttllii  1100  ddbb==  660000  FFtt
CCsseerreeppeess  116600  FFtt

EEggyynnyyáárrii  vviirráággookk  6600  FFtt
BBaallkkoonn  ffuuttóónnöövvéénnyyeekk  116600  FFtt--ttóóll



Már 17 éve végzi tevékenységét a
Ferroprofil Kft. Mád településen, acél-
szerkezetek gyártása, szerelése és
fémforgácsolás szakterületeken. A
vállalkozás az elmúlt idõszak kevés-
bé kellemes gazdasági környezete, a
hazai piac visszaesése ellenére is
eredményesen zárta a tavalyi évet.

– Fõ feladatunk a
minõség és a határ-
idõk pontos betar-
tása mellett a folya-
matos piackutató és
üzletszerzõ tevé-
kenység, valamint
a termelés mûszaki
színvonalának fejlesztése – emelte ki
lapunknak nyilatkozva Gáthy Sándor
(képünkön) ügyvezetõ igazgató. Az el-
múlt évben fejeztük be és állítottuk szol-
gálatba a mintegy 130 millió forintos
beruházást, amelynek során anyagbe-
szerzés, anyagdarabolás, gyártás-, ki-
készítés-, festéstechnológia alakult ki.
Ezzel jelentõsen nõtt a hatékonyság és
a minõség. Ezen beruházást teljesen sa-
ját erõbõl, két év alatt valósítottuk meg,
mely jelentõsen megterhelte gazdál-
kodásunkat. Ugyanakkor jó döntés is
volt a már-már erõn felüli fejlesztés,
mely növelte a lehetõségeinket és ver-
senyképességünket. Lehetõségeink – a
belföldi piac viszonylagos visszaesése
miatt – arányaiban eltolódtak külföld
felé, melynek megfelelni csak minõségi
munkavégzéssel és a feltételrendszer
folyamatos fejlesztésével lehet, nö-
vekvõ költségek és jó esetben is stag-
náló vállalási árak mellett. 

– Hogyan sikerült lekötni kapacitá-
sainkat?

– Az elõzõekben említett intenzív
piackutató munkánk során már mint-
egy 12-13 éve dolgozunk külföldi
uniós partnereknek, amelyek száma
növekedett. Így
van kapcsola-
tunk több oszt-
rák, német és
francia megren-
delõvel, de a
korábbi belföldi
partnereink is
rendszeresen
igénybe veszik
szolgáltatásain-
kat. Napjaink-
ban az egyre
erõsödõ konku-
rencia mellett a
szakemberhi-

ány is gondot jelent. Térségünkben
nincs elég lakatos, hegesztõ, forgácsoló
szakmunkás, így hozzánk is kb. 20 fõ
jár a megye más vidékérõl dolgozni.
A jelenlegi gazdasági környezet és túl-
zott elvárások nem elõnyösek a hoz-
zánk hasonló kis- és közepes vállal-
kozásoknak, de bízunk a gazdaság mi-
elõbbi fellendülésében és a Nemzeti
Fejlesztési Terv adta uniós fejlesztések,
beruházások beindulásában. Sokat te-
szünk piaci pozícióink megóvása és
bõvítése érdekében, ezért ha hosszú
távú terveket nem is lehet szõni, jelen
idõszakban bízom abban, hogy ka-
pacitásainkat a jövõben is biztonsá-
gosan le tudjuk kötni megrendelések-
kel.

– A cég vezetése emellett a helyi köz-
életben is szerepet vállal.

– Az elmúlt négy esztendõben és a
jelenlegi ciklusban is igyekszem hoz-
zájárulni községünk fejlõdéséhez. El-
indult egy fejlesztési, fejlõdési folya-
mat, melynek eredményeként – re-
mélhetõleg az ide látogatók vélemé-
nye alapján is – megváltozott lakóhe-
lyünk, növekedett az infrastruktúra. Ha
jelenlegi terveinket meg tudjuk való-
sítani, akkor Mád újra visszanyerheti
régi patináját, intenzíven megindulhat
a borturizmus és az idegenforgalom.
Fontos feladat a költségvetés stabili-
zálása, intézményeink megóvása, va-
lamint a fejlesztési pályázatokon tör-
ténõ eredményes szereplés. A testület
elkötelezett a település további fej-
lesztése tekintetében és bízom benne,
hogy a lehetõségeinket jól kihasznál-
ni tudó képviselô-testület formálódik.
Nem könnyû az önkormányzatok hely-
zete sem napjainkban, ezért fontos az
egységes, együtt gondolkodó, a lakó-
helyükért tenni akaró lokálpatrióta ve-
zetés, mert ez lehet a garanciája a te-
lepülés további fejlõdésének.
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– Olcsón készítek háziszõttes összekötõket, falvédõket, kézzel
horgolt terítõket, blúzokat, topokat. Tel.: 47/363-891. (10-11)

VEGYES
– 1000 literes mûanyag tartályok, 3000 l-es üvegszálas tar-
tályok, szõlõfeldolgozó gépek eladók. Érd.: 70/313-3767. (10-
13)
– Gobelinek és kettõ darab réz állólámpa eladó. Érd.: 47/363-
891. (10-11)
– Kiskocsi (szlovák), 4 m faoszlop, 4 x 2 m zöld filc eladó. Érd.:
Szerencs, Bástya út 23. (10-11)

KERES
– Eladó lakást és családi házat keresek Szerencsen és környé-
kén. Érd.: 30/549-4521. (10-11)
– Bontásból származó, jó állapotú, fehér öntöttvas fürdõkádat
keresek. Érd.: 47/363-891. (10-11)

GÉP, SZERSZÁM 
– Mûködõ automata mosógép 10 000 forintért eladó. Érd.:
30/473-7710. (10-11)

– 220 W-os, gyári terménydaráló 25 000 forintért; mázsa,
amely 30 kg-ig mér, 25 000 forintért és motoros hátiperme-
tezõ 50 000 forintért eladó. Érd.: Szerencs, Felsõpincesor 4/A.
(10-11)

– Kárpit- és szõnyegtisztító, valamint Hajdú centrifuga eladó.
Érd.: 20/988-4331, Szerencs, Gárdonyi út 14. (10-11)

– Háromlángos gáztûzhely eladó. Érd.: Szerencs, Bástya út 23.
(10-11)

VÁLLAL
– Angol nyelvbõl egyetemista korrepetálást vállal. Érd.:
20/215-5583. (10-11)

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

INGATLAN
– Szerencsen 2 szoba + nappali, összkomfortos, gázfûtéses,
teljesen felújított kertes családi ház 2 garázzsal, nagy kerttel,
8,5 M Ft-ért eladó. Érd.: 20/669-5755. (10)
– Szerencsen az Ondi u. 1/b. sz. alatti társasház téglaépítésû
részében a II. emeleten együtt, vagy külön-külön eladó 2 db
2 szobás lakás. Érdeklõdni: 70/453-4475 vagy 70/334-8477.
(10)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3
szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es tel-
ken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen rendben tart-
va eladó. Vállalkozásra is kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (10-
11)
– A tokaji Tisza-parti üdülõ területén kétszintes nyaraló eladó
a strandtól kb. 50 m-re. Érd.: 70/317-6125. (10-11)
– Szerencsen a vasútállomás mellett szoba-konyhás kis lakás
(víz és villany van) eladó. Érd.: 47/330-942. (10-11)
– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt garázs eladó. Érd.: 47/361-
370, 47/362-612. (10-11)
– Golopon kétszobás, összkomfortos, gáz-központi fûtéses csa-
ládi ház nagy kerttel, pincével eladó. I.ár: 3,2 M Ft. Érd.: 30/648-
1455. (10-11)
– Szerencs-Ond, Fõ út 91. szám alatti háromszobás, felújítás-
ra szoruló, összkomfortos, gáz- és cserépkályhás parasztház,
fürdõszoba felújított, nyílászárók részben mûanyagra cserél-
ve, 5 M Ft-ért eladó. Érd.: 30/352-5417. (10-11)
– Szerencs, Széchenyi út 9. szám alatti családi ház, alatta üze-
melõ presszóval eladó. Érd.: 20/497-4140. (10-11)
– Bekecsen a Szerencsi utcában tetõtér-beépítéses, 3 + 1 szo-
bás, 2 fürdõszobás, gázkonvektoros, 107 m2-es családi ház 960
m2-es telken eladó. I.ár: 9,5 M Ft. Érd.: 70/339-6241, 70/453-
3668. (10-11)
– Szerencsen a Vörösmarty utcában szintes családi ház sürgõ-
sen eladó. Érd.: 30/603-5623, 30/607-1929. (10-11)
– Szerencsen az Ondi úton szintes, négyszobás, gáz-vegyes tü-
zelésû, központi fûtéses (380 V ipari áram, kábeltévé) családi
ház, két bejáratos, két garázzsal eladó, vagy budapesti cserét
beszámítok. Érd.: 20/396-6020, 47/362-972. (10-11)
– Miskolc belvárosában 55 m2, kétszobás, VI. emeleti, felújí-
tott lakás áron alul eladó. Érd.: 20/804-7123. (10-11)
– Szerencsen az Ondi úton kétszobás, összkomfortos, gázfû-
téses, nappalis családi ház nagy terasszal, garázzsal, kis kert-
tel eladó. Bekecsi családi házat beszámítunk. Érd.: 30/387-0649,
47/361-822. (10-11)
– Bekecsen régi típusú családi ház olcsón eladó. Érd.: 46/359-
860, 20/994-1172. (10-11)
– Szerencs központjában háromszobás, összkomfortos családi
ház nagy kerttel, központi fûtéssel (gáz + vegyes tüzelésû) el-
adó. Vállalkozásra is alkalmas. Érd.: 70/261-8726. (10-11)
– Ond határában a településtõl 500 m-re 1589 m2 terület, 25
m2 építménnyel eladó. Érd.: 47/363-610. (10-11)

MEZÕGAZDASÁG
– Borospince, boroshordó, szõlõprés, daráló eladó. Érd.:
47/364-472. (10-11)
– Szõlõprések és szõlõdaráló eladó. Érd.: 20/396-6020,
47/362-972. (10-11)
– Szüretelõ tartályok, szõlõprés, mûanyag edények eladók. Érd.:
47/363-610. (10-11)
– Középorsós szõlõprés, szõlõdaráló, 150 l boroshordó eladó.
Érd.: Szerencs, Bástya út 23. (10-11)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Nappaliba való félkör alakú ülõgarnitúra, 1 db kétszemé-
lyes rekamié (téglaszínû huzattal), 1 db vitrines, 1 db kétajtós,
1 db háromajtós szekrény, ágynemû eladó. Érd.: 47/361-384,
17 óra után. (10)
– Kihúzhatós rekamié 4 000 forintért eladó. Érd.: 30/473-
7710. (10-11)
– Íróasztal, ágynemûtartó (világos), ruhásszekrény (barna),
heverõ olcsón eladó. Érd.: Szerencs, Bástya út 23. (10-11)

JÁRMÛ
– Skoda Felicia Combi eladó Érd.: 30/473-7710. (10-11)

HIRDETÕINK 
FIGYELMÉBE!
Jeligés hirdetéseket az apróhir-

detés rovatba csak személyesen
fogadunk a szerkesztõségben.

kedvezménnyel jelentetjük meg  a lakossági apróhirdetést, ha
ezt a szelvényt június 8-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Június 15., 25.

500 forint

Mint arról lapunk elõzõ számában
írtunk, az újságban már csak azok
az apróhirdetések jelennek meg
egymást követõ két alkalommal,
amelyek feladói kifizették a díjat. Hu-
szonöt szóig 1000 forintot, negyven
szóig pedig 1500 forintot kérünk. A
mellékelt eredeti szelvényt bemuta-
tók ötszáz forint kedvezményben ré-
szesülnek és új szolgáltatásként a
Szerencsi Hírek lakossági hirdetés-
börzéje már az interneten is olvas-
ható a www.szerencsihirek.hu cí-
men. Az apróhirdetések a szerkesz-
tõségben az erre a célra szolgáló
nyomtatványon adhatók fel. 

Új lehetõségként SMS-ben is fo-
gadjuk a lakossági és közéleti ap-
róhirdetéseket. A szolgáltatást a
Pannon és a T-Mobile szám-
lás/általános, vagy kártyás/Do-
mino elfizetéssel rendelkezõk ve-
hetik igényébe. Küldje el SMS-ben
a hatjegyû hirdetési kód (SZEHIR)
után a hirdetés szövegét a 8100-
555 számra. Közületi hirdetést a
8100-556 számra küldje! Ne fe-
ledje el megadni az elérhetõsé-
gét is! 

Hirdetés díja: 1–160 karakterig
1000 Ft, 160–320 karakterig 1500
Ft. Közületeknek: 2000 Ft.

�

�

APRÓHIRDETÉS SMS-BEN 
ÉS AZ INTERNETEN

BOLT, 
ÜZLETHELYISÉG 

kiadó 
Szerencsen 

a Rákóczi út 116. szám
alatt (Spar mellett).

Érd.: 20/430-9420

MÛKÖDÕ VÁLLALKOZÁS 
EGY FEJLÕDÕ TELEPÜLÉSEN

Gyógyászati Segédeszköz 
Szaküzlet

Szerencs, Huszárvár út 30. Tel: 47/361-293.

ORVOSI SZELVÉNYEK 
BEVÁLTÁSA

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! 

Zöldmezôs beruházásként épült az új csarnok.



Vízszintes:
1. Vauvenargues idézetének elsõ

része. 12. Éttermi olvasnivaló! 13.
Üres nugát! 14. Tekint. 15. Városi
Torna Egyesület röviden. 16. Teszt.
18. Angol kazetta (TAPE). 19. Argon.
20. Francia fekete (NOIR).  21.
Konyhakerti növény. 23. Könyv
része. 25. Locsolócsõ (hosszú mgh.)
27. Az elején sérül! 28. Fordítva: kö-
zelre mutató szó. 29. Makk közepe!
31. Utazási iroda. 33. Rag, a -gat
párja. 34. Görög eredetû nõi név, je-
lentése: mézelõ méh. 36. Autós-
iskolánk volt. 38. Üres tan! 39.
Aktínium, oxigén. 40. Tanár. 43.
Kutyafajta. 46. Vanessa …, amerikai
énekesnõ. 48. Kedves. 49. Csinos,
szemrevaló. 51. Mûszaki Egyetem.
52. Az út és az idõ jele a fizikában.

53. Kálium, kén. 55. A föld felé. 56.
Gemini. 58. Ünnepélyes beiktatás.
61. Fa része. 62. Soha németül (NIE).
64. Ebben folyik a folyó. 65. Iszkol.
67. Személyeitekrõl. 

Függõleges:
2. Lajtorja. 3. Újpesti focicsapat név-

betûi. 4. Üres sál! 5. Földbe tipor. 6.
Tavaszi hónap. 7. Magyar Nemzeti
Bank. 8. Valós. 9. TNT 2/3-a. 10. Fut,
szalad. 11. Masinéria! 15. Vau-
venargues idézetének második, be-
fejezõ része. 17. Hatvan percben. 18.
Pótlék része! 22. Nõi név. 24. Ital lehet
benne. 26. Az elején gurul! 30. Apró.
32. pH-ja alacsony. 35. Temérdek. 37.
Passzol. 41. Részletez. 42. Személyét.
44. Ausztria sportjele. 45. A közepén
lófrál! 47. Görög betû vagy óramár-

ka. 50. Pénzért vi-
hetõ. 54. Idegen fér-
finév. 56. Szintén.
57. Személyeinkre.
58. Big …, londoni
nevezetesség. 59.
Üt, páhol. 60.
Menyasszony. 63.
Római 49. 65. Jód,
oxigén. 66. Ital, fo-
lyadék. 

Sz. A. 

Az május 11-ei
keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: A
barátságkötés után
bízni kell, elõtte
mérlegelni. 

A helyes megfej-
tést beküldõk közül
a szerencsések ju-
talma: 1500 Ft-os
vásárlási utalvány:
Komlósi Andrásné,
Szerencs, Rakodó
út 6., 1000 Ft-os vá-
sárlási utalvány:
Klausz Lászlóné,
Szerencs, Rákóczi
út 99., 500 Ft-os vásárlási utalvány:
Sári Lászlóné, Szerencs, Kossuth út
19/B, 1/3. A helyes megfejtést SMS-ben
beküldõk közül a 20/548-0947-es te-
lefonszám tulajdonosa 1500 Ft-os vá-
sárlási utalványt nyert. A nyertesek
a nyereményeket a Szerencsi Hírek

szerkesztõségében (Szerencs, Nép-
ház) május 29–június 1-ig munka-
napokon 8–16 óra között vehetik át.
A május 25-ei keresztrejtvény meg-
fejtésének beküldési határideje: jú-
nius 8. Megfejtésüket SMS-ben is el-
küldhetik a 20/940-2066 számra.

TIËSTO ÚJ ELÕADÓI ALBUMA

Ebben a hónapban került a bol-
tokba Tiësto vadonatúj lemeze
Elements of Life címmel, amely már
a harmadik szerzõi albuma az In My
Memory és Just Be lemezek után. Az
új anyag hangzása egyértelmû fej-
lõdést mutat a korábbi kiadványok-
hoz képest, a kor igényeinek meg-
felelõen Tiësto több house- és vokális
elemet visz zenéjébe, így a csupán
táncolható slágerek helyett valódi
elektronikus dalok születtek. 

Az albumon megtalálható a tava-
lyi év sikere, a Dance 4 Life, mely a
Faithless énekesével, Maxi Jazz-zel
közös szerzemény. A bónusz pedig
nem más, mint a Walt Disney kasz-
szasikerének, a Pirates of the
Caribbean betétdalára készített a
He’s A Pirate remix.

KOLOMPOS:
SZÁZSZORSZÉPEK

A Kolompos együttes több mint
másfél évtizede az óvodások-kisis-
kolások nagy kedvence. Koncert-
jeiken népmeséket adnak elõ, nép-

dalokat, régi elfeledett gyermekjáté-
kokat mutatnak be régi hangszereik
kíséretében, sok mókával, vidám-
sággal. 

A Százszorszépek címmel megje-
lent albumon öt eddig megjelent
gyermeklemezük legkedvesebb da-
laiból adnak egy csokorra való vá-
logatást. A lemez remek szórakozást
ígér kicsiknek és nagyoknak. A nap-
szakok mellett (Jó reggelt!, Álom) az
évszakok is váltakoznak a kiadvá-
nyon, hiszen az üde tavaszi dalok
(Naphívogató, esõcsalogató, Tavaszi
szél vizet áraszt, Télbúcsúztató,
Gergelyjárás) után ízelítõt kaphatunk
az õszi hónapok szokásaiból, éne-
keibõl is (Szüreti játékok, Hull a szil-
va a fáról). 

Ilyen és
ehhez ha-
sonló szá-
mos megle-
petést, kel-
lemes han-
gulatot ígér
a Százszor-
szépek címû lemez, amelyen többek
között igazi csemegének ígérkeznek
a Fecske Csaba, Szabó Lõrinc-díjas
költõ mûveire komponált versmeg-
zenésítések is (Tündér, Álom,
Hegyeken túl), melyek közül utób-
bi csak a Százszorszépek albumon
hallható. 

BIKINI:
ÕRZÖM A LÁNGOT

Az idén huszonöt éves Bikini
együttes a nem mindennapi évfor-
dulóra elkészítette pályafutása talán
legjobb albumát. Az Õrzöm a lán-
got címû album zenéjét Németh
Alajos és Lukács Peta írta, a dalszö-
vegek D. Nagy Lajos, Nagy Feró
(Beatrice), Katona László (Akela),
Trunkos András (Rolls Frakció), va-

lamint Bródy János nevéhez fûzõd-
nek. 

Az utóbb említett legendás Illés-
és a Fonográf-tag új szereplõ a
Bikini-sztoriban.

A lemez dalai – a Bikinire jellem-
zõ módon – egyszerre szórakoztat-
ják és gondolkodtatják el a hallga-
tót, felhasználva a modern kor tech-
nikai elõnyeit. Nem kell megijedni,
hiszen a XXI. századi zenei elemek
tökéletesen illeszkednek a zenekar
jellegzetes harmóniavilágába. A káp-
rázatos hangszerszólókat pedig nem
csak a vájtfülûek élvezhetik, Lukács
Peta gitár-, Makovics Dénes szaxo-
fon- és a vendég Frankie Látó hege-
dûjátéka sokakat elvarázsol majd. 

MEGÁLLÍTHATATLAN
A NO THANX

A No Thanx elismertségét talán leg-
inkább az bizonyítja, hogy jelölést
kaptak a legrangosabb hazai zenei
díjra, a VIVA Cometre. A zenei csa-
torna a legjobb új elõadó kategóri-
ában nevezte a fiúkat, akiket hatal-
mas meglepetésként ért a hír. – Nem
számítottunk rá és bele sem merünk
gondolni, mi lenne, ha meg is nyer-
nénk ezt a díjat – nyilatkozta Erik, a
zenekar frontembere. – Csak azt
tudjuk mondani a zenénket kedve-

lõknek, hogy ha õk is úgy gondol-
ják, hogy itt az ideje annak, hogy a
mi nemzedékünk is labdába rúg-
hasson, akkor szavazzanak ránk –
tette hozzá.

A No Thanx tagjainak átlagéletkora
még 18 év alatt van, azonban a szom-
bathelyi srácok – Dávid, Olivér,

Dániel, Péter és Erik – rekordgyor-
sasággal robbantak be a zenei köz-
tudatba. 

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Stay. A helyes választ bekül-
dõk közül Benke Bettina, Szerencs,
Széchenyi út 37. alatti olvasónk
ajándékutalványt nyert, amely a
Szerencs, Rákóczi út 56. szám alat-
ti Music & Book hanglemezboltban
levásárolható. A helyes megfejtést
SMS-ben beküldõ 20/377-0756-os
telefonszám tulajdonosa 1500 fo-
rintos vásárlási utalvánnyal lett gaz-
dagabb. A nyeremények a szer-
kesztõségben, munkaidõben vehe-
tõk át. Játékunk új kérdése: Fenn-
állásának hányadik évfordulóját ün-
nepli idén a Bikini együttes? A vá-
laszokat postai borítékban, vagy le-
velezõlapon juttassák el szerkesz-
tõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ. Az SMS-ben vá-
laszolók továbbra is vásárlási utal-
ványt nyerhetnek. SMS-t a 06-
20/940-2066 számra küldhetnek.

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. május 25.
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3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.
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A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
MÁJUS

25. (péntek) 19 óra: CSÁRDÁSKIRÁLYNÕ Bérletszünet 
26. (szombat) 19 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
29. (kedd) 19 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
30. (szerda) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Bérletszünet
31. (csütörtök) 17 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Bérletszünet

JÚNIUS

1. (péntek) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Upor bérlet
2. (szombat) 19 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
4. (hétfõ) 19 óra: HÉTFÕN HÉTKOR KONCERTSOROZAT:

SOMLÓ TAMÁS



Kos: III. 21. – IV. 20.
Aprócska sorsfordulatra szá-

míthat. Valójában nem az éle-
tének folyása változik majd,
hanem a gondolkodása, a vi-

lágról alkotott véleménye, s ez végül össze-
függ majd sorsának alakulásával. Ez azonban
nem máról holnapra következik be, egy fo-
lyamat lesz, ami 25-e után kezdõdik. A je-
gyében lévõ Mars hatására kitûnõ erõben érzi
magát, alkalmasnak minden nehezebb erõt
igénylõ munkára. Én mégis a következõ ideá-
kat javaslom erre a ciklusra: önkorlátozás, sza-
bályozás. Ha ezt teszi, akkor a dolgait biz-
tonságban tudhatja. A korlátozás-gyakorlathoz
a takarékosság is hozzátartozik, ami felkészít
a „veszteséges” idõre.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Sok gond bosszantja a ciklus

során, de megpróbál hozzájuk jó
képet vágni. Anyagi és munka-
helyi problémák is ingerlik, de

ezek elenyésznek azon családi feszültségek mel-
lett, amivel most szembe találja majd magát.
30-án megtévesztéssel, csalással kapcsolatos kel-
lemetlenségei is lehetnek. Szüksége lesz egy ala-
pos, többirányú változtatásra. Úgy érzem, hogy
régen halogatott, súlyos feladat elõtt áll. De aján-
lom, ne mozduljon rá a gyors megoldást ígérõ
lehetõségre! Érezzen rá a „Lassan járj, tovább
érsz!” igazságára. És ne kötõdjön idejétmúlt dol-
gokhoz és ideákhoz. A változtatás elkerülhe-
tetlen, készüljön fel hát (csendben!) minden fon-
tos lépésre és keressen egy segítõtársat!

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Talán lassan-lassan túllép éle-

tének egy meglehetõsen küz-
delmes idõszakán, s mostantól
már elkezdõdhet egyfajta siker-

sorozata. Nehezen nyugszik bele, hogy a dol-
gai eddig nem az akarata szerint alakultak, de
ezt felejtse el végre. Ha mások segítségére szá-
mít – továbbra is csalódnia kell. Ha meg is kapja
a támogatást, alaposan megfizettetik az árát
Önnel! Lehetõleg kerülje a vitákat, mások gyõz-
ködését, de azt se engedje, hogy Önt térítgessék.
Az utolsó nap az ikrekben születik meg az Új-
hold. Egy kis szertartással fogalmazza meg ön-
maga számára azokat az ideákat, amiket a kö-
vetkezõ két hétben szeretne megvalósítani.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Ha megtanulja végre kezelni

a gyakori hangulatváltozásait,
pozitív irányba terelheti az ener-
giáit. Ha csak a partvonalról

szemléli az eseményeket, sokkal értékesebb
tapasztalatokra tehet szert, mint ha a közép-
pontban lenne. Próbálja ki! Ebben a ciklus-
ban két nagyon jó és két nagyon rossz napra
számíthat. 9-én éjjel jegyet vált a Merkúr és
belép a Rák jegyébe – megerõsítve Önben azo-
kat a gondolatokat, amelyek a családjához, sze-
retteihez kapcsolódnak. Ez a nap testhezálló
lesz. 30-án szintúgy kellemes tapasztalások-
ra és szeretetteljes együttlétre számíthat. 4-én
és 7-én hirtelen, váratlan helyzetekre számít-
hat, vigyázzon a cselekedeteire! 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Ön valóban oroszlánként

küzd az igazságért, ami eszmei,
politikai és jogi téren egyaránt
hatékony lehet. Csak az a baj,

hogy többnyire elvéti a hangnemet és a kriti-
kus helyzetekben – finoman fogalmazva – meg-
felejtkezik egy fontos feltételrõl, az õszinteségrõl
– így válik hátrányára az elõny. Az ördög most
nem alszik, kedves oroszlán! Az Öntõl gyen-
gébbek most meglehetõsen aljas módszerek-
kel próbálják megakadályozni, hogy elérje a
célját. A legjobban június 1-jén érzi majd
magát. Ekkor nagyvonalú, jó szándékú és lo-
jális lesz, ugyanakkor hajlik a túlzásokra. 5-
én este a Vénusz átlép az Oroszlánba, onnantól
hajlamos lesz könnyen lángra lobbanni! 

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Az õszinteség az Ön számá-

ra is éppoly fontos, mint a fenti
Oroszlán szomszédjának. Ön-
nek csak arra kell vigyáznia,

hogy ne vigye túlzásba az õszinteségét, mert
akkor tapintatlanná, kíméletlenné válik. Egyenes
kérdésre adjon egyenes választ, azzal még nem
sért meg senkit. Legjobb, ha a bíráló meg-
jegyzéseit átköti egy masnival, különben sok
ellenséget szerez magának. Mellesleg a lelki
békéjét is tönkre teszi. Ebben a ciklusban több
a rossz és kellemetlen nap, mint a jó, illetve
semleges nap. 25-én, 2-3-án, 8-án és 12-14-
én legyen nagyon-nagyon óvatos, mert igen
kellemetlen, akár szerencsétlenséggel kap-
csolatos események lehetnek, fõleg ha átlépi
a határokat. 

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
A megfeszített munka után

ráfér Önre a pihenés. Ne tö-
rõdjön vele, ha sanda pillantá-
sokat kap azért, mert egyedül

szeretne kikapcsolódni. Kóboroljon kicsit,
meglátja, tökéletesen feltöltõdik: azt teheti
majd, amihez kedve van és nem kell alkal-
mazkodnia senkihez. Ha a pihenésbõl, ki-
kapcsolódásból visszatér, ne feledje, hogy még
mindig rászedhetik, esetleg olyan alkura bír-
ják, ami nem válik a hasznára, sõt! Ha úgy
érzi, hogy veszélybe került az állása, ne har-
coljon érte, hanem változtasson! Lám, az
Uránusz alig két hét leforgása alatt fenekestõl
felfordított mindent Ön körül. Ha tanácsra szo-
rul, csakis idõsebb véleményét kérdezze! 

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Váratlan reakciói, heves ér-

zelmei gyakran megriasztják,
viszont a kitartása ámulatba ejti
a környezetét. Önnel a jól vég-

zett munka küldetéstudattal is párosulhat, de
ha nem néz körül, csak halad elõre, olyan aka-
dályok tornyosulhatnak Ön elé, amelyeket
egyedül nehéz lesz leküzdenie. Nemigen sze-
ret tanácsokat kérni, én mégis azt javaslom,
amit most a Mérlegeknek is tanácsoltam,
hogy a problémás ügyei kapcsán kérje ki egy
idõsebb barát tanácsait és azokhoz igazodjon.
Két jó napja is lesz a ciklus során (a többi in-
kább semleges), mégpedig 28-án, noha ezen
a napon összekaphat a párjával és 30-án, ami-
kor édes lesz a kibékülés és kellemes órákat
szerez a párjának. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Régebben elõfordulhat, hogy

túlzott önbizalma miatt nehez-
teltek Önre, most azonban éppen
ez eredményez pár kitûnõ lehe-

tõséget az Ön számára. Próbáljon tárgyilagos
segítõtársakat gyûjteni maga köré, de ne a mun-
kahelyen keressen szövetségeseket és ne bíráljon
senkit (se fölfelé, se lefelé), mert sokan ugrás-
ra készen állnak, hogy keresztbe tegyenek
Önnek. A pénzügyeket illetõen eredményes az
idõszak, viszont a családi, emberi kapcsola-
taiban komoly problémák adódnak. 31-én
megértõen, nagyvonalúan vesz részt a törté-
nésekben, de már 1-jétõl (a Nyilas-telihold miatt)
felpörögnek Ön körül az események váratlan,
olykor csapásszerû eseményekkel. 

Bak: XII. 22. – I. 20.
Ha most szeretne változtatni

a munkakörülményein, az egyik
rokona révén megoldhatja ezt a
problémát. De ne szõjön most

nagyszabású terveket, lassan és körültekintõen
járjon, mert most veszély között vezet az útja.
Az elsõ héten különösen a közlekedésben, az
utazások során vigyázzon. 4-én, amikor a je-
gyében járó Hold szembekerül a Rákban járó
Vénusszal, az érzelmeivel, érzeteivel kerül majd
bajba és egyfajta ízléstelenséggel, felfokozott
érzékiséggel kapcsolatos, igen kellemetlen ta-
pasztalatokat szerezhet. Elõfordulhat, hogy sze-
relmi csalódás éri, sõt egy esetleges szakítás
is elõfordulhat. Tartózkodjon a féltékenység-
tõl, a közönséges viselkedéstõl. 

Vízöntõ: I. 21. – II.19.
Nem túlzok, ha azt mondom,

hogy már az én idegeimet is ki-
kezdte az a sok feszültség, a sok
probléma, az anyagi veszteségek,

ami az utóbbi idõben a Vízöntõ szülöttet érte.
Úgy tûnik, a balszerencse most végre odébbáll.
Kicsit tanácstalan, mert útelágazáshoz érkezett,
pedig tele van nagy tervekkel, az ambíciója az
eget ostromolja. Nos, én azt tanácsolom, hogy
ha meg akarja valósítani a terveit, ne legyen tü-
relmetlen, ne egyszerre vágjon bele mindenbe,
mert hamar kifulladhat. De sodortatni se hagy-
ja magát! A legrosszabb napja 5-én lesz, ekkor
ügyeljen a törvényekre, szabályokra, mert a ki-
hágásokért súlyos árat fizethet! 

Halak: II. 20. – III. 20.
Ha még eddig nem tette meg,

most nyissa már meg végre azt
a „tiszta lapot”! Mert addig nem
lesz érdemes, amíg le nem ren-

dezi a régi munkahelyi, a régi otthoni prob-
lémáit. Ami volt, elmúlt. Most már nem érdemes
a régi dolgokkal foglalkoznia, csakis az új le-
hetõségekre koncentráljon, de aztán erre ne
sajnálja az idõt. Ha elsõre nem válik be az el-
képzelése, keressen, kutasson tovább, amíg rá
nem bukkan az ideális megoldásra. Az álmo-
dozást viszont felejtse el! A legjobb napja 29-
én és 30-án lesz, de 2-án, 3-án, 7-én és 14-
én meglehetõsen kellemetlen napokat él majd
meg, fõleg, ha nem képes megtartóztatni
magát, s átlépni a határt!                   S. K. K.
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SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Nõi és férfi csapatunk egyaránt
gyõzelmet aratott május 13-án a
megyei kézilabda-bajnokság ke-
retében a városi sportcsarnokban
lejátszott találkozókon.

Szerencs – Mezõkövesd 26–20
SZVSE: Czagány N., Véber K. –

Nagy A. (1), Toplenszki H. (5),
Gyarmati A. (6), Szabó Cs. (6),
Gyurán M. (2), Sohajda E. (1),
Takács I. (1), Osztás V. (3), Sándor
Sz., Spéderné Holly E. (1), Buri N.,
Mile J. Edzõ: Kulcsár Sándor.  

Új szelek fújdogálnak a helyi nõi
kézilabdacsapat háza táján, ami a
mostani Mezõkövesd elleni talál-
kozó végeredményében is meg-
mutatkozik. Kulcsár Sándor tavaly
õsszel vette át az együttes szakmai irá-
nyítását. Az elmúlt idõszakban elvég-
zett edzésmunka jelentõsen javította a
csapattagok állóképességét és játéktu-
dását, miközben számos új jelentkezõ-
vel bõvült a pályára küldhetõ keret. Így
aztán nem meglepõ, hogy a korábban
mindig gyõzedelmeskedõ matyóváro-
siaktól nem illetõdtek meg a szerencsiek.
Már az elsõ félidõt elõnnyel zárták a há-
zigazdák, ami elsõsorban a gyors indí-
tásokból szerzett találatoknak és a há-
lóõr Czagány Nikoletta remek formá-
jának köszönhetõ. A kapus kiváló tel-
jesítményét mutatja, hogy a vendégek

30 perc alatt a számukra megítélt hat
büntetõbõl mindössze egyet tudtak ér-
tékesíteni, miközben a szerencsiek ke-
veset hibáztak, így a félidõ 11–7-es ered-
ménnyel zárult. A házigazdák szigorú
védekezésének a második játékrészben
sem találták meg az ellenszerét a me-
zõkövesdiek. Szerencsiek pedig elsõ-
sorban Gyarmati Anikó, Szabó Csilla és
Toplenszky Helga találatainak köszön-
hetõen növelték az elõnyüket, amihez
Gyurán Mariann több hasznos labda-
szerzéssel járult hozzá. A találkozót végül
megérdemelten nyerték meg 26–20
arányban Kulcsár Sándor játékosai.     

SZVSE – Onga
38–35

Szerencs: Farmo-
si I. – Hefró N. (16),
Hajdú I. (1), Dorgai
B. (2), Farkas F.
(13), Nácsa B. (1),
Karaffa I. (3), Kiss
B., Fehér T. (2).

A szerencsi férfi-
együttes Onga gár-
dájával lépett pá-
lyára. A találkozó
elsõ két gólját a
vendégek szerez-
ték, azonban rövi-
desen a házigazdák
is játékba lendül-
tek. Az elsõ félidõ

rendkívül kiegyenlített játékot hozott,
amit a helybéliek közül sérülés miatt
kiesõ Kiss Balázs hiánya sem változ-
tatott meg. A félidõben 15–16-ra még
az ongaiak vezettek, azonban elsõ-
sorban Hefró Norbert és Farkas Ferenc
nagy erejû pontos találatainak kö-
szönhetõen a második játékrész kö-
zepén hárompontos elõnyre tett szert
a szerencsi gárda. A találkozó utolsó
perceiben hat gólra nõtt az együtte-
sek közötti különbség. Onga a végjá-
tékban jól hajrázott, azonban összes-
ségében megérdemelten nyerte meg
Szerencs 38–35 arányban a mérkõzést.

KÉZILABDA-SIKEREK HAZAI PÁLYÁN 

A nõk után a férfi együttes is legyõzte ellenfelét.

RAJTOLT

A MÛFÜVES BAJNOKSÁG 

Megtartották az elsõ fordulóját május
16-án a Hegyalja Szerencs Kistérségi
Labdarúgó Szövetség által meghirde-
tett mûfüves bajnokságnak. 

A Bocskai gimnázium sportudvarán
lejátszott elsõ találkozón a Szerencsi
Városüzemeltetõ Kht. gárdája 6–4
arányban kapott ki a Zemplén
Megyaszó együttesétõl. A második
mérkõzésen a szerencsi 4-es körzetet
képviselõ csapat 4–2-re gyõzte le
Mezõzombort. A Husbusiness Csir-
keláb SE – Szerencsi Bonbon közötti
találkozó 20–2-es eredménnyel zárult.
Az utolsó mérkõzésen Bekecs 5–3-ra
bizonyult jobbnak a Zöld Varjak néven
induló postásoknál. A mûfüves baj-
nokság következõ fordulóját május 30-
án, 17 órától tartják a Bocskai gim-
názium sportudvarán.

A SZERENCS KUPÁÉRT

ÚSZTAK 

Második alkalommal rendeztek
megyei úszóversenyt május 12-én
Szerencsen. A városi tanuszodában
megtartott programon ez alkalommal
121 ifjú tehetség állt rajthoz.

A megyei úszószövetség és a város
sportegyesülete ismét közösen szer-
vezte meg az II. Szerencs Kupa el-
nevezésû versenyt, amelyre a házi-
gazdák mellett további kilenc egye-
sület képviseltette magát. A rendez-
vény ünnepélyes megnyitóján Róna-
völgyi Endréné kívánt sikeres sze-
replést a fiataloknak. A város pol-
gármestere kiemelte, hogy a két év-
vel ezelõtt átadott szerencsi tanuszo-

da betölti funkcióját, hiszen a lakos-
ság kiszolgálása mellett a város és a
térség fiataljainak lehetõséget biztosít
az úszástanulásra.

Az idei versenyen Béka, Delfin és
Cápa korcsoportokban vágtak neki a
lányok és a fiúk az ötven-, illetve száz-
méteres távoknak. A huszonnyolc
egyéni és egy váltószám helyezett-
jeit éremmel és oklevéllel jutalmaz-
ták a szervezõk. Az egyesületek
közül a Klub Laguna és a Miskolci
Sportiskola közös csapata bizonyult
a legeredményesebbnek, a 16 fõt in-
dító szerencsiek a harmadik helyen
végeztek. A helyi fiatalok közül a leg-
jobb teljesítményt holtversenyben
Képes Panna és Kiss Viktória nyúj-
totta a több korosztályos országos
ranglistavezetõt felvonultató me-
zõnyben. 

BEKECSI FÖLÉNY

A LABDARÚGÓMECCSEN

A megyei III. osztályban szereplõ sze-
rencsi labdarúgócsapat május 5-én
Bekecsen lépett pályára, ahol a találkozó
végül 3–0-ás hazai gyõzelmet hozott.

A mérkõzés elsõ perceiben láthatóan
kereste egymás gyenge pontjait a két
együttes. A vendégek több támadás-

sal próbálkoztak, de eredménytelenül,
így végül az elsõ félidõben a bekecsi
csapat szerezte meg a vezetést. A hely-
zet a második játékrészben sem vál-
tozott sokat, hiszen a szerencsiek,
több egyéni hiba miatt nem tudták gól-
lal befejezni a támadásokat, a hazaiak
pedig újabb két találattal állították be
a 3–0-s végeredményt. 

– Sajnos a hétvégi ballagások és
egyéb családi okok miatt a 4-5 meg-
határozó játékos hiányzott a csapat-
ból – értékelte a találkozót a sze-
rencsiek edzõje. – A keretet ezért az
ifibõl kellett kiegészíteni, és az így
kialakult gárda nem tudta felvenni a
versenyt a több tapasztalt labdarú-
góval pályára lépõ Bekeccsel szem-
ben – tájékoztatta lapunkat Osváth
László.

DÖNTETLENNEL ZÁRTÁK

AZ IDÉNYT

A megyei másodosztályú sakk-csa-
patbajnokság utolsó, kilencedik for-
dulójában a szerencsi gárda Tisza-
újváros együttesét fogadta. A Nép-
házban május 13-án lejátszott talál-
kozón döntetlen született. A házi-
gazdák szempontjából kedvezõ ered-
mény értékét tovább növeli, hogy míg
a vendégek négy, addig õk nyolc if-
júsági korú játékost szerepeltettek az
asztalhoz ülõ csapatban. A fiatalok
talán a közelgõ vakációra gondolva
hamar dûlõre akarták vinni a játsz-
mákat, ami megbosszulta magát. A
megszerzett hat pont összesítésben a
hatodik hely megszerzéséhez volt
elegendõ a kilenc gárdát felvonulta-
tó megyei másodosztályú bajnok-
ságban. A május 13-ai találkozón gyõ-
zelmet Balogh László, Novák Barna,
Cseppely János, Csider Andor és Róth
Márta ért el. Döntetlenre Balogh Imre
és Gaál Ádám mérkõzött.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

A két legjobban teljesítõ szeren-
csi versenyzõnek Ruza József, a
Magyar Úszó Szövetség fõtitkára
adta át az elismerést. 



ÕRZIK A SZEMÉTTELEPET

Ugyancsak többször foglalkoztunk
lapunkban a már évekkel ezelõtt be-
zárt szerencsi szemétteleppel. Az
odavezetõ út mentén mezõgazdasági
területek helyezkednek el, így nem
csoda, hogy a nagyobb munkák ide-
jén többen járnak ezen a környéken.
Sokszor szóvá tettük már az említett
egykori lerakóhely állapotát. Nem
csak a zárt területen, de az azt
övezõ út mentén is hatalmas sze-
métkupacok éktelenkedtek napja-
inkban. Információink szerint nem
csak a helybéliek, de alkalmanként
a környezõ településekrõl is érkez-
tek ide jármûvek egy-egy nagyobb
hulladékadaggal. 

A helyzet megoldásáról a pol-
gármesteri hivatal építésügyi és vá-
rosfejlesztési osztályán érdeklõd-
tünk. Csanádi Béla szerint is tartha-
tatlan a jelenlegi helyzet. Mint mond-
ta, a város évente több százezer fo-
rintot költ arra, hogy rendezze a te-
rületet és eltüntesse onnan a mások
által összehordott szemetet. A leg-
újabb rendelkezés szerint ismét a te-
rület õrzésérõl gondoskodtak. Köz-
munkások vigyázzák a környéket és
remélhetõen a szeméttulajdonosok
a jövõben nagy számjeggyel ellátott
csekket kapnak „jutalmul” a tettükért!

MÁR MEGINT AZOK
A TENGELYTÖRÕ GÖDRÖK
Nemrég újabb olvasónk kereste

meg szerkesztõségünket a szerencsi
kátyúgondokkal. Ezúttal az Elõhegy
utca jelentõs hibáira hívta fel a fi-
gyelmünket. 

Mint az a képen is látható, erre az
útra csak úgy lehet bekanyarodni 
– a féltengelytörõ kátyú miatt – hogy
a jármû vezetõjének a járdát is igény-
be kell vennie. Az ott élõk szerint a
kocsik olykor szinte már a villany-
oszlopot és a sarkon lévõ lakóház ke-
rítését súrolják. Ezen a környéken és

a város számos több pontján is ta-
lálkozhatunk a leírtakhoz hasonló
esetekkel. Kérdésünk tehát a követ-
kezõ: mikor lesz újabb útjavítás a te-
lepülésen? Választ pedig Csanádi
Bélától kaptunk. A polgármesteri hi-
vatal építésügyi és városfejlesztési
osztályának vezetõje hangsúlyozta,
hogy a legforgalmasabb helyeken
már elvégezték a rekonstrukciót, a na-

gyobb, átfogó munka várhatóan jú-
niusban kezdõdik.

ÚJ ÉPÍTÉSI TELKEK, ÚJ UTAK
Köztudott, hogy Szerencs Város

Önkormányzata a közelmúltban új
építési telkek értékesítését kezdte
meg a város és az ondi településrész
közötti területen. A Szilas A. Pál utca
elején már az elmúlt év õszén épít-
kezések kezdõdtek, majd a közel-
múltban új utak kialakításába fogott
a város. Mint megtudtuk, közel húsz
új teleknek került itt új gazdája az
elmúlt idõszakban, így az önkor-

mányzat megkezdte a közmûvesítést
és az utak kialakítását. A napokban
az aszfaltozás is megtörtént.

EGY KIS PIHENÉS

A városban sétáló embernek oly-
kor jól esik megpihennie. Szerencsére
Szerencs több helyén találhatunk már
erre alkalmas padokat. A kellemes
zöld területeken való séta, a bevá-
sárlás és ügyintézés közben néha
meg-megállunk néhány percre. A
parkok és forgalmasabb helyek kör-
nyékén már megszokták az emberek

az ülõkéket, de sokan úgy vélik: van-
nak még helyek a városban, ahol jól
jönne néhány a pihenõhelybõl.
Korábban volt ilyen kezdeményezés,
amikor a Szerencsi Városüzemeltetõ
Kht. felújította például a fenyvesben
található utcabútorokat. Sajnos a
lelkesedés hamar lankadni látszott,
mivel alig néhány nap elteltével egy
arra járó, vagy éppen szabadidejét
ott töltõ társaság minden mozdítha-
tó tárgyat szétvert a környéken.
Miután úgy tûnik, hogy a nagyobb
városi rendezvények kulturális prog-
ramjainak helyszíne a polgármeste-
ri hivatal elõtti útszakasz lesz a jö-
võben, egyik olvasónk arra hívta fel
a figyelmet, hogy ezen a környéken
is gondoskodni kellene új utcabúto-
rokról, sûrûbben elhelyezett hulla-
dékgyûjtõkrõl, melyek mind az itt
élõk kényelmét szolgálhatják a jö-
võben. 
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA
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A magyar nyelv és irodalom tan-
tárggyal május 7-én a város két kö-
zépiskolájában is megkezdõdtek az
írásbeli érettségi vizsgák. Az oktatá-
si intézményekben összesen 263-an
próbálkoztak meg a feladatlapok he-
lyes kitöltésével. 

Ebben az eszten-
dõben a Bocskai gim-
názium 217 diákja
készült fel élete elsõ
jelentõs próbatételé-
re. Hétfõn, kedden és
szerdán reggel érett-
ségizõk népesítették
be a kijelölt tanter-
meket, hogy számot
adjanak a magyar
mellett a matemati-
kából és történelem-
bõl megszerzett tu-
dásukról. 

A korábban meg-
szerzett jog alapján a gimnázium emelt
szintû érettségivizsga-helyszín is, ahová
a helyiek mellett Miskolcról, Sátor-
aljaújhelyrõl, Sárospatakról, Tokajból
és Abaújszántóról érkeztek a magasabb
követelmények teljesítésére vállalkozó
diákok. – Jó döntésnek bizonyult, ami-
kor évekkel ezelõtt éltünk ezzel a le-
hetõséggel – emelte ki Gál András igaz-
gató. – Így a tanulóinknak nem kell más
településre utazniuk, ahol idegen kör-
nyezetben kellene érettségizniük. A már
jól ismert intézmény, a hazai felügye-

lõ tanárok biztonságérzetet nyújtanak
a fiataloknak, aminek a kedvezõ hatá-
sa általában a megszerzett pontok szá-
mában is mérhetõ. Az igazgató ismer-
tette, hogy a gimnázium az elmúlt évben
szervezett elsõ alkalommal próba-

érettségit magyarból és matematikából
a végzõsöknek, amit az idén megis-
mételtek. A tételek összeállítására ta-
valy a nyíregyházi, ebben az eszten-
dõben pedig az egri fõiskola tanszékeit
kérték fel. A költségeket az intézmény
saját bevételeibõl biztosították. A diá-
kok az igazi vizsgához hasonló körül-
mények között teljesítették a feladato-
kat, amelyek a sikeres felkészülésüket
szolgálták. 

Gál András ismertette, hogy az elmúlt
évi tapasztalatokra alapozva 2007-ben

kevesebb diák vállalkozott az emelt szin-
tû érettségire. Az idén a kérdéssorok ösz-
szeállítói korábbinál magasabbra he-
lyezték a mércét, aminek a teljesítése
próbára tette a fiatalokat. 

A Szerencsi Szakképzõ Iskolában az
idén két szakközépiskolai osz-
tályból 46 diák érettségizett.
Valamennyi fiatal a középszin-
tû vizsgát választotta. – A tanulók
visszajelzései alapján magyar-
ból az elõzetes várakozáson
felül sikerült megfelelniük a kö-
vetelményeknek, az informati-
kai témájú fõ feladat kedvezõ
volt a számukra – emelte ki ér-
deklõdésünkre Atanaszov Vil-
mos igazgató. – Másnap a ma-
tematika már nehezebbnek bi-
zonyult, olyan példák is szere-
peltek a feladatlapon, amelyek
nem igazodtak a négyéves tan-
anyaghoz.  

Történelembõl változatos kö-
vetelménynek kellett megfelelni, tér-
képpel, diagrammal és táblázattal szí-
nesített feladatsort kaptak a végzõsök.
Az igazgató kiemelte, hogy a szakkö-
zépiskolásoknak az idegen nyelvbõl tett
írásbeli érettségi után szakirányuknak
megfelelõen informatikai és elektroni-
kai ismereteikrõl is számot kellett ad-
niuk. Június közepétõl pedig már a szó-
beli vizsgák következnek.  

Á. A.

A hõsökre emlékeztek május 18-
án Szerencsen. A volt Hunyadi is-
kola elõtt, az elsõ világháborús ma-
gyar katona szobrának talpazatán
márványtábla õrzi a két világégés
szerencsi hõseinek nevét.

Az ünnepségen Heves János al-
polgármester beszédében kiemelte,
hogy az utódoknak kötelességük tisz-
telettel adózni azok emléke elõtt, akik
vérüket adták, életüket kockáztatták
Magyarországért, tetteikkel pedig
hozzájárultak ahhoz, hogy fennma-
radt a magyar nemzet, az állam. 

A megemlékezé-
sen Börzsönyi Jó-
zsefné református
lelkipásztor és Tóth
László római kato-
likus plébános
mondott ökumeni-
kus imát az eleset-
tekért, majd a Rá-
kóczi iskola ének-
kara adott ünnepi
mûsort. Az emlék-
helynél a város ön-
kormányzata, in-
tézmények és civil
szervezetek he-
lyezték el koszorú-
ikat. 

Ugyancsak a ma-
gyar hõsökre emlé-
keztek május 20-án
Ondon. A telepü-
lésrész ravatalozó-
jának falán elhelyezett márványtáb-
lánál Rónavölgyi Endréné polgár-
mester méltatta az elmúlt évszázad vi-
lágégéseinek áldozatait. – Összeszo-
rul a szívem, ha gyermeküket elvesz-
tõ anyákra, férjüket sirató feleségek-
re, bajtársaikra emlékezõ katonákra és

a családjuktól el-
hurcoltakra gondo-
lok – emelte ki a
polgármester. – Az
új évezred hajnalán
májusi csend, béke
honol e tájon. A
XXI. század már
nem a háborúk, for-
radalmak, szabad-
ságharcok, puska-
ropogások korsza-
ka. Nekünk együtt,
fegyver és erõszak
nélkül kell megvív-
nunk a harcot, kö-

zösen kell egy élhetõbb országot meg-
teremtenünk. A mai Magyarországon
az összefogás hiánya mérhetetlen ká-
rokat okozhat. A hõseink nem azért
áldozták életüket, hogy mi lerombol-
juk mindazt, amit õk foggal és kö-
römmel, vérrel, verítékkel felépítettek. 

Danyi László önkormányzati kép-
viselõ beszédében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy ezen a napon emlé-
kezni kell a település és az ország
ismert és névtelen áldozataira, hõ-
seire, és azokra, akik életüket adták
az országért, a haza függetlenségé-
ért. 

A helyi önkormányzat, intézmé-
nyek képviselõi, majd az egykori ál-
dozatok hozzátartozói is elhelyezték
a megemlékezés virágait a ravatalo-
zó falán található emléktáblánál.

A résztvevõk a településrész re-
formátus templomába vonultak, ahol
elsõként a Scholtz Jenõ Zeneiskola
növendékei adtak mûsort, majd
Börzsönyi Józsefné református lelki-
pásztor tartott istentiszteletet és mon-
dott imát az elhunyt áldozatokért. Az
emlékezés zárásaként a „Hegyalja”
Pedagógus Kórus adott hangversenyt
a magyar hõsökért.

ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK
A SZERENCSI KÖZÉPISKOLÁKBAN

Az idei vizsgatételek is próbára tették a fiatalokat.

FÕHAJTÁS A HÁBORÚ ÁLDOZATAI ELÕTT

Szerencs város önkormányzata nevében Heves János
és Bíró István koszorúzott.

Az egykori áldozatok hozzá-
tartozói is elhelyezték az em-
lékezés virágait.

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria
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Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Magasépítés, út- 
és közmûépítés, 

vízi és egyéb mérnöki
létesítmények 
kivitelezése.

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

A Szerencsi Televízió az interneten: www.szerencsitelevizio.hu

A Szerencsi Hírek következô száma június 15-én jelenik meg. 
Lapzárta: június 8., 10 óra.

DOR-NEX
IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

DOR-NEX Kft. 
Szerencs Ipari Park

Tel./fax: 47/361-508, 30/9581-484. 
E-mail: dornex@gmail.com

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–16 óráig

Poliészter, PVC, polikarbonát,
akril anyagokból.

Felhasználási területek: tetõfedés, 
falburkolás, világítófolyosók, terasz, 

pergolák, bejárók, 
beállók fedése, 
világítóablak 

a nem áttetszõ 
lemezhez. 

GUTTAGLISS ÁTTETSZÕ PROFILLEMEZEK 
A RÉGIÓ LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKÁBAN 

A LEGKEDVEZÕBB ÁRON! 

GPS navigáció hanggal 24 nyelven
(magyarul is) utca-, házszám-szin-
tû Kelet-Európa-,  fõútvonal-szintû
Nyugat-Európa-térképpel. 
Ár: 65 000 Ft

TV-DVD-CD-MP3 lejátszó 12 voltról
is mûködõ 38 000 Ft

� HÛTHETÕ nyári üléshuzat 
� sportkipufogók � dísztárcsák � trikóhuzatok több

színben � csúszásmentes sportpedálok 

Bereczk Autósbolt

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