
Munkahelyükért aggódtak az üzem dolgozói. 

A termelõkkel folytatott egyezte-
tések egyik állomásaként a Horto-
bágyra hívta tanácskozásra február
20-án a Mátra Cukor Zrt. mezõgaz-
dasági szakterülete a cukorrépa-ter-
melõket. A megbeszélésen az Euró-
pai Unió cukorpiaci átalakulásának
hatásairól, a hazai cég elmúlt évi
eredményeirõl és terveirõl tájékoz-
tatták a résztvevõket. Erre az idõ -
pontra a Mátra Cukor Zrt. átdolgoz-
ta a gazdáknak a 2008–2012 közötti
idõszakra ajánlott termékértékesíté-
si szerzõdését.                                                                                    

Az új megállapodás tervezete
mindkét fél biztosítékaként öt évre
szól, ugyanakkor ennél kevesebb  idõ -
re is megköthetõ. A gyártó a  gaz -
dáknak az európai uniós kiegészí-

téssel 35 eurós répaárat garantált 16
százalékos cukortartalom mellett.
Ehhez adódik hozzá 2008-ban a ma-
gyar állam által biztosított két eurós
támogatás, amihez a Mátra Cukor Zrt.
további fél eurót tesz hozzá. Az alap-
anyagért fizetett összeg többéves
megállapodás esetén a cég által el-
ért kereskedelmi cukorárhoz kötöt-
ten kiegészül – 450 eurótól indulva
– minden tíz euró áremelkedés után
0,2 euróval.                        

Gerd Jung, a Mátra Cukor Zrt. fel-
ügyelõ bizottságának elnöke la-
punknak nyilatkozva kiemelte, hogy
a társaság az elmúlt évben csök-
kentette a cukorkvótáját annak ér-
dekében, hogy a gazdák hozzájut-
hassanak az Európai Unió által biz-
tosított 6-7 eurós többlettámoga-
táshoz. Emiatt a szolnoki cukorgyár
bezárására kényszerültek. A mostani
ajánlatuk az elvárt 17 százalékos cu-
kortartalmat figyelembe véve ösz-
szességében 41,38 eurós árat tar-
talmaz az alapanyag tonnájáért. A
felügyelõ bizottsági elnök remé-
nyét fejezte ki, hogy gazdasági
okokból tovább folytatják a gazdák
a répatermelést. Ehhez azonban a
szerzõdéseket napokon belül alá kell
írniuk. 

Az ajánlat elhangzása után a Hat-
van, valamint a Szerencs térségi cu-
korrépa-termesztõk szövetségeinek
jelenlévõ képviselõi tanácskozást
tartottak, amelyen az érdekképvi-
seleti szervezetek nem fogadták el
az új feltételeket. Sárossy Ferenc, a
Szerencs Térségi Cukorrépa Ter-
mesztõk Szövetsége elnökének tá-
jékoztatása alapján úgy döntöttek,
hogy továbbra is ragaszkodnak az
általuk már hónapokkal korábban
meghatározott tonnánkénti 38 eu-
rós átvételi árhoz. Amennyiben ezt

nem kapják meg, akkor – vélemé-
nyük szerint – az ország keleti fe-
lében megszûnik a cukorrépa-ter-
mesztés.

A tanácskozást követõen tovább
folytatódtak a tárgyalások a Mátra
Cukor Zrt. vezetõi és a gazdák kö-
zött a szerencsi cukorgyár alap-
anyag-ellátásáról. A cég február 25-
én új ajánlatot tett a termelõknek. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A SZÁZHÚSZ ÉVES SZERENCSI
CUKORGYÁR NEHÉZ NAPJAI

A farsang a tavaszvárás pogánykori,
igen változatos képet mutató ünne-
peibõl nõtt ki, gyakorlatilag a zajos
mulatozás, a tréfacsinálás, bolon-
dozás, eszem-iszom és az advent le-
zárulásával a párkeresés, udvarlás
 idõ  szaka. Magyarországon a farsan-
gi szokások a középkorban hono-
sodtak meg, és számos idegen nép
hatása érvényesült bennük. Szeren-
csen az elmúlt években alakultak ki
a hagyományõrzés formái a külön-
bözõ közösségekben.

A Rákóczi-vár lovagtermében február
15-én rendezte meg idei farsangi ösz-
szejövetelét a Hegy alja Kapuja Moz-
gáskorlátozottak Egyesülete. Balázs Jó-
zsefné, a szervezet által mûködtetett
klub veze tõ je a helyi és környékbeli

településekrõl érkezett vendégeket az
alkalomhoz illõ verssorokkal üdvözölte,
majd a tagság soraiból néhányan sza-
valattal, énekkel köszöntötték társaikat.
Nagy sikert aratott a boszorkányos já-
ték, majd sorra jelentek meg a külön-

bözõ jelmezbe bújt hölgyek, akik szin-
tén egy-egy mûsorszámmal kedves-
kedtek a résztvevõknek.

(Folytatás az 5. oldalon.)

A Városi Nyugdíjas Klub tagjai hagyományosan köszöntötték a
farsangot. 

A KINCSTÁR EGY ÉVE

AZ IDÕSEK IS JELMEZT ÖLTÖTTEK 
A farsang hossza évrõl évre

változik, mivel zárónapja a hús-
vét idõpontjához kötõdik. Víz-
kereszttõl (január 6.) a húsvétot
megelõzõ 40 napos nagyböjt
kezdetéig, azaz hamvazószer-
dáig tart.

Mint arról lapunkban folya-
matosan beszámoltunk, az el-
múlt hónapokban megtartott
többszöri egyeztetõ tárgyalá-
sok eredményeként sem szüle-
tett egyezség a Mátra Cukor Zrt.
és a mezõ gazdasági termelõk kö-
zött a szerencsi cukorgyár alap-
anyag-ellátására. Február végé-
re kritikussá vált a helyzet, mert
elegendõ mennyiségû leszerzô-
dött cukorrépa nélkül az üzemet
nem lehet gazdaságosan mûköd-
tetni, ekkor a német tulajdono-
sok március elején döntenek
majd a gyár sorsáról.             

Az önkormányzati intézményhá-
lózat átszervezésének elsõ lépé seként
2007. február 1-jével jött létre a Vá-
rosi Kincstár Szerencsen. Az új szer-
vezet a korábbi struktúránál haté-
konyabban látja el az oktatási és ne-
velési, valamint a mûvelõdési intéz-
mények gazdálkodási feladatait.

A részben önálló gazdálkodású
helyi költségvetési intézményekkel
kötött megállapodás alapján a váro-
si kincstár vezeti többek között a
számviteli nyilvántartásokat, besze-
di és rögzíti a bevételeket, teljesíti a
kiadási megbízásokat, biztosítja a gaz-
dálkodás gépi adatfeldolgozását, és
figyelemmel kíséri a pénzforgalmi fel-
adatokat. Innen történik a polgár-
mesteri hivatal és az adóhatóság felé
az adatszolgáltatás. A Rákóczi út 87.
szám alatti épületben dolgozó nyolc
munkatárs készíti el továbbá a kü-
lönbözõ pénzügyi beszámolókat, je-
lentéseket, kezelik a számlákat, és el-
látják a munkaügyi tennivalókat – tá-
jékoztatta lapunkat Suskó Viktor
kincstárvezetõ (fotónkon), aki szerint
az új intézmény az elmúlt egyéves
mûködése során bizonyította létjo-
gosultságát. – Az alacsonyabb létszám
miatt csökkentek a bérköltségek, mi-
közben a feladatok elosztásának kö-
szönhetõen a munkatársaim jobban
el tudnak mélyülni egy-egy szakte-
rületben. A dolgozókat nem újonnan
vettük fel, hanem az intézmények kö-
zötti átcsoportosítás eredményeként
kerültek át ide. A kezdeti hat fõ ugyan-
csak ezzel a módszerrel egészült ki
év közben egy gazdasági ügyinté -
zõvel és egy informatikussal. 

– Az elmúlt év nyarán megvalósí-
tott fejlesztés keretében állítottuk
rendszerbe az integrált ügyviteli rend-
szert – emelte ki Suskó Viktor –, ami-
nek a segítségével kiküszöbölhetõk let-
tek a többszörös rögzítési feladatok,

csökkent a manuális munka és a sok-
oldalú lekérdezési, listázási lehetõ -
ségeknek köszönhetõen egyszerûbb
és gyorsabb lett az adminisztratív
munka. A banki terminál használa-
tával megvalósult a fizetési megbí-
zások elektronikus továbbítása, ami
megkönnyíti a gazdálkodást és gyor-
sabbá teszi a pénzforgalmat.                     

A kincstár tavaly két közbeszerzési
eljárást folytatott le az iskolatej, va-
lamint az étkezési utalványok be-
szerzésére. Az önkormányzati in-
tézmény igényeit egységesen meg-
jelenítve ezeknél a szolgáltatásoknál
sikerült a korábbinál kedvezõbb fel-
tételeket elérni. Az utalványok ese-
tében a névértékbõl kapott öt szá-
zalékos engedmény városi szinten
komoly összeget jelent. Az idei esz-
tendõ elejétõl kiegészítõ tevékeny-
ségként a Szerencsi Városüzemeltetõ
Kht. számára is a kincstár végzi a
könyvelést, a bérszámfejtést és a
munkaügyi feladatokat, ezzel to-
vábbi jelentõs költséget takarítva
meg az önkormányzatnak.           

Á. A.

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



(Folytatás az 1. oldalról.)
A megállapodás-tervezet tovább-

ra is öt évre szól, azonban ennél rö-
videbb idõre is megköthetõ. A gyár-
tó a gazdáknak az európai uniós ki-
egészítéssel 35 eurós répa árat ga-
rantál 16 százalékos cukortartalom
mellett. Ehhez adódik hozzá 2008-
ban a magyar állam által biztosított
2 eurós támogatás, amihez a Mátra
Cukor Zrt. a szerzõdés egész idõtar-
tamára további egy eurót tesz hoz-
zá. Ezzel az alapanyag vételára el-
érte a 38 eurót. A társaság vállalta,
hogy a termelõknek visszajuttatott ré-

paszelet préseléséért nem számol fel
költséget, ami további 50 eurócen-
tet jelenthet. Az alapanyagért fizetett
összeg többéves megállapodás ese-
tén a cég által elért kereskedelmi cu-
korárhoz kötötten kiegészül – 450 eu-
rótól indulva – minden tíz euró  ár -
emelkedés után 0,2 euróval.

A Szerencs és Térségi Cukorrépa
Termesztõk Szövetségének tagjai
február 25-én délután, a sajtónyil-
vánosság kizárása mellett megtartott
tanácskozáson alakították ki állás-
pontjukat. 

Sárossy Ferenc, a szövetség elnö-
ke a megbeszélést követõen közöl-
te, hogy a korábban egységes gaz-
dák két táborra szakadtak. A kiseb-
bik részük az új feltételek mellett már
hajlandó cukorrépát termeszteni, õk
a szövetség szállítási jogának 26
szá zalékával rendelkeznek. A több-
ség azonban olyan ajánlatra vár,
amely a nettó 38 eurós ár mellett tar-
talmazza többek között az infláció-
követést és a számukra elfogadható
répaátvételi gyakorlatot.             

A helyzet súlyosságát átérezve a
Földmûvelésügyi és Vidékfejleszté-
si Minisztérium és a szerencsi pol-
gármesteri hivatal nevében február
28-ára Rónavölgyi Endréné polgár-
mester szakmai tanácskozásra invi-
tálta a cukorrépa-termesztõket a
Népházba. A fórumra a szerencsi cu-
korgyár dolgozói közül is többen el-
jöttek, akik az épület elõtt gyülekezve
demonstráltak az üzem – és ezzel
együtt a megélhetésük megõrzéséért. 

A szakmai tanácskozáson Róna-
völgyi Endréné hangsúlyozta, hogy a
város önkormányzata elkötelezett a
cukorrépa-termesztés és -feldolgozás
megõrzése mellett, mert az egyben
a szerencsi cukorgyár fennmaradását
is jelenti. Az üzemben 119 éve min-
den õsszel  meg kez dõ dött a feldol-
gozási kampány, most a répater-
mesztõk kezében van a döntés arról,

hogy ez az idén is így lesz-e. Ameny-
nyiben megéri nekik ezzel a növény -
nyel foglalkozni, akkor a gyár meg-
maradhat. A szaktárca képviseletében
jelen lévõ Huri Zsolt vezetõ tanácsos
megerõsítette, hogy a két eurós ré-
paár-támogatásról rövidesen megje-
lenik a rendelet, így ehhez a pénz-
hez hozzájutnak a gazdák. A Mátra
Cukor Zrt. igazgatóságának elnöke
úgy vélte, hogy az európai uniós szer-
kezetátalakítási program miatt került
nehéz helyzetbe a hazai ágazat. Po-
kol Balázs véleménye szerint most
nagy a veszély, hogy a jelenlegi ala-

csony cukorárak miatt a feldolgozók
nem tudnak versenyezni más mezõ -
gazdasági  kul tú  rák irreálisan magas
felvásárlási áraival. Kiss László, a cég
igazgatóságának alapanyag-ellátá-
sért felelõs tagja szerint tovább ne-
hezíti a helyzetet, hogy a kvótale-
mondás esetén jelentõs összeghez jut-
hatnak a gazdák. Ezeket a hátrányo-
kat mindkét félnek elõnyös, öt évre
szóló szerzõdéssel igyekeznek el-
lensúlyozni, amelyek hosszú távon
biztosítják a cukorrépa-termesztés
jövedelmezõségét. A Mátra Cukor ter-
melõi az általuk igényelt 38 euró he-
lyett 2008-ban összesen 39 euró  fö -
lötti juttatásban részesülnek az alap-
anyag tonnájáért.

Runda István, a gyár szakszerve-
zeti bizottságának elnöke a cukor-
répa-termesztés folytatására kérte a
termelõket. Az érdekképviseleti szer-
vezet vezetõje kiemelte, hogy az
üzem jövõje érdekében a dolgozók
anyagi áldozatra is készek azért,
hogy a tulajdonosok ne adják vissza
a hazai cukorkvótájukat. Ekkor pe-
dig a támogatásra spekuláló gazdák
elesnek ettõl a juttatástól. 

A felszólaló termelõk eltérõen nyi-
latkoztak szándékaikról. Volt, aki az
elmúlt aszályos években elszenvedett
veszteségek miatt kénytelen felhagyni
a cukorrépa termesztésével, mások
úgy vélték, hogy a jelenleg kínált fel-
tételekkel teljesült a korábbi köve-
telésük, a várható bevétel mellett már
érdemes foglalkozni ezzel a növény -
nyel. Néhányan azt kifogásolták,
hogy a térségi szövetség a gyártó
ajánlatának elutasítására hangolja a
termelõket, míg Hatvan környékén a
gazdákra bízták a döntést. Az egyik
felszólaló szerint a gázolaj és a
mûtrágya árának emelkedése miatt
az ajánlottnál is több pénzt kellene
fizetni az alapanyagért. Volt, aki to-
vábbi kormányzati támogatást szor-
galmazott az ágazat fennmaradása ér-

dekében. Elhangzott, hogy sok ter-
melõ anyagi okokból nem tudta ki-
fizetni a földbérletet, számukra a
pénzügyi helyzet egyensúlyba kerü-
lését jelentheti a szerkezetátalakítá-
si alapból remélt támogatás. 

A szakmai fórum másnapján Ró-
navölgyi Endréné levélben tájékoz-
tatta a kialakult helyzetrõl Gráf József
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
minisztert, valamint Máhr Andrást, a
szaktárca közgazdasági szakállam-
titkárát. A polgármester Szerencs Vá-
ros Önkormányzata nevében a ha-
zai cukorágazat megõrzése érdeké-
ben arra kérte a minisztérium veze-
tõit, hogy a felhasználható nemzeti
keretbõl a már felajánlott két eurón
felül további támogatást biztosítson
a termelõknek az eredményes gaz-
dálkodás elõsegítésére. Az ország-
gyûlési képviselõ meggyõzõdését fe-
jezte ki, hogy ezzel a lépéssel olyan
feltételeket teremthetne az ágazat
megmaradásáért felelõsséget érzõ
szaktárca, amivel az ország keleti fe-
lében megmaradhatna a cukorrépa-
termesztés és -feldolgozás, legalább
részben ellátva hazai termékkel a ma-
gyar piacot, a hazai fogyasztókat. A
levél elküldésével egyidõben Róna-
völgyi Endréné személyes találkozót
is kezdeményezett a minisztérium ve-
zetõivel.

A Mátra Cukor munkatársai a fó-
rumot követõ napokban felkeresték
a termelõket a szerzõdések aláírása
érdekében. Lapzártakor még kétsé-
ges, hogy a térségbõl sikerül-e biz-
tosítani a szerencsi cukorgyár mûkö-
déséhez szükséges alapanyagot. Egy
biztos: a rendelkezésre álló infor-
mációk birtokában a német tulajdo-
nosok rövidesen meghozzák a dön-
tésüket, ami a szerencsi üzem jövõ -
je mellett a gazdák sorsát is megha-
tározza. Á. A. – S. L. 

2008. MÁRCIUS 7. KÉT HÉT2

A SZÁZHÚSZ ÉVES SZERENCSI
CUKORGYÁR NEHÉZ NAPJAI

HORGÁSZOK 
ELMÚLT ÉVI SZÁMVETÉSE

A Szerencsi Horgászegyesület
(SZHE) február 24-én rendezte meg
idei közgyûlését. 

A megye egyik legnagyobb civil
szervezõdésének tagjait Honfi Lász-
ló elnök köszöntötte a Rákóczi-vár-
ban, majd Kádas János ügyvezetõ tar-
totta meg az elmúlt esztendõben el-
végzett munkáról szóló beszámolót.
Sashalmi József gazdasági vezetõ a
2007-es pénzügyi keret felhaszná-
lásáról adott tájékoztatást. Elhangzott,
hogy a tagság továbbra is horgász-
hat a monoki Zápor víztározón,
amelynek telepítésére idén 1,2 mil-
lió forintot különítettek el.

A közgyûlésen szó volt arról is,
hogy a saját kezelésben lévõ vízte-
rületek környezetének rendben tar-
tására idén is fokozott figyelmet kí-
ván fordítani a szervezet. Folyama-
tos telepítés várható a Homokos-ta-
von és a Szerencs patakon is. Az elsõ
friss halak április közepére érkeznek
meg, ami után megrendezik az im-
már hagyományos Spisák Lajos-em-
lékversenyt. Ennek keretében az idén
is gulyáspartival ünneplik a leg-
ügyesebb szerencsi pecást. 

– Az elmúlt évekhez képest  mint -
egy 20 százalékkal megnöveltük a
halvásárlásra szánt keretünket – tá-
jékoztatta lapunkat Honfi László. –
Minderre azért is szükség volt –
folytatta –, mert az elõrejelzések
szerint idén jelentõs áremelkedésre
lehet számítani ezen a területen is.
Várhatóan 2008-ban egymillió fo-
rintot szánunk csak a Homokos-tó te-
lepítésére.

Az SZHE elnöke kiemelte, hogy
márciusban indul a tómeder kotrása,
amelyhez a Prizma Kft. nyújt szá-
mukra segítséget. Továbbra is szer-
veznek társadalmi munkát, amely
keretében a vízpartokat szeretnék fo-
lyamatosan karban tartani. A pénz ren-
delkezésre áll a tó körüli esõvédõk ki-
alakítására. Az egyesület a közel jö -
võ ben pályázatot ír ki a létesítmények
kivitelezésére. Honfi László örömmel
számolt be arról, hogy a korábbi évek-
hez képest mintegy 20 százalékkal nö-
vekedett a Szerencsi Horgászegyesület
taglétszáma. A jelenleg 957 horgászt
számláló civil szervezõdés ezzel Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye vízke-
zelõ egyesületei között a legnagyob-
bá nõtte ki magát.

Népi ájtatosság keretében emlé-
keztek meg a szûzanya lourdes-i ki-
nyilatkoztatásáról a szerencsi római
katolikus egyházközség tagjai. A hí-
vek a parókia hittantermében közös
imádság keretében idézték fel, hogy
Mária 1858. február 11. és július 16.
között tizennyolcszor jelent meg az
egyszerû falusi kislánynak Francia-
országban, a lourdes-i sziklabarlang-
ban. Itt kinyilatkoztatta, hogy õ a
szeplõtelen fogantatás, aminek a dog-
máját négy évvel korábban hirdette
ki a katolikus egyház. A szerencsi hí-
vek szeptember 11-tõl összesen 18 al-
kalommal gyûltek össze a helyi plé-
bánián, közösen ünnepelve a szûza-
nya elsõ kinyilatkoztatásának az év-
fordulóját.  

A cukorrépa-termesztõk komoly döntés elõtt álltak.

A szerencsi lett a legnépesebb vízkezelõ horgászegyesület a me gyében.

A hívek Mária lourdes-i kinyilatkoztatására emlékeztek.

KÖZÖSEN IMÁDKOZTAK A PLÉBÁNIÁN

METSZENEK A SZÕLÕSGAZDÁK
Február végére az ül-

tetvények mintegy hat-
van százalékán elvé-
gezték a gazdák a met-
szést a Szerencs és Tér-
sége Hegyközség terü-
letén. A megenyhült feb-
ruári idõjárás jó alkalmat
teremtett a szõlõ mû velés
egyik legfontosabb és
legnagyobb szakértel-
met kívánó munkájá-
hoz, amelyet ajánlott
még a növény nyugalmi
állapotában elvégezni.
Ez a mûvelet egyben az
elsõ döntést jelenti arról,

hogy a gazdák az idén
a mennyiséget vagy a
minõséget helyezik elõ -
térbe. Botár Zsolt hegy-
bíró tájékoztatása szerint
a szõlõvesszõk egészsé-
gesek, az ültetvények
növényvédelmi szem-
pontból is megfelelõ ál-
lapotot mutatnak. Ugyan-
 akkor a viszonylag eny-
he téli hónapokban a hi-
deg nem ritkította meg a
rovarkártevõket, ame-
lyeknek az erõteljes
megjelenésére lehet az
idén számítani.Elkezdõdtek a tavaszi munkák az ültetvényekben.



DIABETOLÓGUS A RENDELÕIN-
TÉZETBEN. Belgyógyász, endokrino-
lógus, diabetológus fõorvos érkezett
március elején a szerencsi rendelõ -
intézetbe. Dr. Tarkó Mihály minden
pénteken 8–13 óra között a belgyó-
gyászaton fogadja a diabéteszes be-
tegeket. A rendelés beutalóval és  elõ -
jegyzés alapján vehetõ igénybe.

RENDÕR-ÖSZTÖNDÍJ ROMA TA-
NULÓKNAK. A B.-A.-Z. Megyei
Rendõr-fõkapitányság a rendõrré vá-
lás elõsegítésére pályázatot hirdet ci-
gány származású diákoknak. A kiírásra
azok jelentkezését várják, akik évis-
métlés nélkül a középiskola utolsó há-
rom évfolyamának valamelyikén ta-
nulnak legalább 3,5-es átlagered-
ménnyel és érdeklõdnek a rendõri pá-
lya iránt. A további feltételek között
szerepel a fizikai és pszichikai alkal-
masság, a jelentkezõ kifogástalan élet-
vitele. 

A sikeres pályázóknak a megyei
rendõr-fõkapitányság támogatást biz-
tosít a középiskolai tanulmányok hát-
ralévõ idejére, de legfeljebb az utol-
só két évre, mely magában foglalja a
kollégiumi szállás- és menzaköltség
teljes körû térítését, tanévenként leg-
feljebb 25 ezer forint értékû ruház-

kodási, valamint maximum 4500 fo-
rint tanszersegélyt és tanulmányi ered-
ménytõl függõen havi ösztöndíjat. A
pályázatokat 2008. március 31-ig kell
benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemp lén
Megyei Rendõr-fõkapitányság Hu-
mánigazgatási Szolgálatához (3526
Miskolc, Zsolcai kapu 32.).

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Gépészmérnök
– angol nyelvismerettel (Szerencs),
HR-asszisztens – angol nyelvismeret-
tel (Szerencs), kõmûves (Szerencs),
pultos-felszolgáló (Szerencs), árukiadó
(Szerencs), marós (Bodrogkeresztúr),
mezõgazdasági gépész (Taktaszada),
recepciós (Erdõbénye), kõmûves szak-
oktató (Abaújkér). További információ:
Észak-magyarországi Regionális Mun-
kaügyi Központ Szerencsi Kirendeltsége
(tel.: 361-909).

SZÛRÕBUSZ AZ ÉLETÉRT. Ingye-
nes vizsgálatot tartanak a Szûréssel az
Életért Program (SZÉP) március 12-én
10–18 óra között a szerencsieket a ren-
delõintézet udvarára. A speciálisan fel-
szerelt szûrõbuszon lehetõség nyílik
ingyenes szív- és érrendszeri rizikó-
faktor-elemzésre, tanácsadásra és kon-
zultációra. A térítésmentes vizsgála-
tok között koleszterinszint-, vércu-

korszint-, vérnyomás-, és testzsírszá-
zalék-mérés szerepel. Az eredmé-
nyeket a szakemberek adatlapra ve-
zetik fel, a busz melletti sátorban az
adatokat számítógépes rendszerbe
rögzítik, ennek alapján a szoftver sze-
mélyre szabottan számolja ki a rizi-
kófaktorokat. Az eredményt – ami
számadat – az általunk delegált or-
vosok ott a helyszínen azonnal véle-
ményezik, tanácsadással segítik az ér-
deklõ dõket.

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK
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ÖN SZERINT ÉRDEMES-E
CUKORRÉPÁT TERMESZTENI? 
Körösi Róbert, növénytermesztési igazgató,
TEDEJ Zrt., Hajdúnánás:  
– Társaságunk 36 ezer tonna szállítási joggal
rendelkezik a szerencsi cukorgyárba, ez kö-
rülbelül hatszáz hektár termõterületet jelent.
Elkötelezettek vagyunk a hosszú távú cukor-
répa-termesztés mellett, egy korrekt és ki-
számítható szerzõdéssel, amelyben a gyár
egyenrangú partnerként számol a termelõk-
kel. Természetesen tiszteletben tartjuk a Sze-
rencs Térségi Cukorrépa Termesztõk Szövet-
sége korábbi határozatát, miszerint a több-
séghez igazodunk, viszont gazdaságunk a ter-
melni szándékozók táborát próbálja erõsíteni. Örülök, hogy a kormányzat
is felismerte ennek az ágazatnak a fontosságát és bízom abban, hogy a szak-
tárca által biztosított támogatás hosszú távon is meg fog maradni. A gyár 38
euró fölötti ajánlatát figyelembe véve megfelelõ szakmai tudással és ökopo-
tenciális háttérrel eredményesen lehet cukorrépát termeszteni. A jelenleg vál-
ságban lévõ állattenyésztés fellendüléséhez például a cukorgyárban kelet-
kezõ – a termelõknek visszajuttatott – répaszelet is komoly segítséget jelent-
het, ismerve a hazai piac jelenlegi terményárait.  

Czina György, ügyvezetõ igazgató, Czingagro
Kft.:
– A gazdák és a cukorgyár tulajdonosai be-
leestek az Európai Unió ágazati szerkezet -
átalakítási programjának a csapdájába. A me -
zõ gazdasági termelõk többsége nagy bajban
van, egyharmaduk az elmúlt évi földbérleti
díjakat nem tudta kifizetni. Nekik rendkívül
jól jönne az a pénz, ami a cukorgyár meg-
szûnése esetén úgynevezett kvótakártalaní-
tásként a kezükbe jutna. Ez a répaszállítási
jog tonnánként a mostani árfolyamot figye-
lembe véve 11-11,5 ezer forintot jelent, ami

kiutat jelentene a nehéz pénzügyi helyzetbõl. Nagyon komoly gazdasági
kérdésrõl van szó, mert amennyiben befejezõdik a cukorgyártás a szeren-
csi üzemben, akkor a dolgozók, a város és az itt élõ emberek lesznek baj-
ban. Amennyiben a gazdák az idén nem hagynak fel a cukorrépa-termesz-
téssel, elesnek a jelentõs összegû kártalanítástól. A gyártó által kínált szer -
zõdésnél problémát jelent, hogy a hosszabb távra szóló elkötelezettség mel-
lett a termelõk nem látják az inflációkövetést, ami az áremelkedésbõl adó-
dó veszteségeiket kompenzálná. Mindenkinek el kell döntenie, hogy neki
megéri-e ezzel a növénnyel foglalkozni. A jó adottságú földekkel rendel-
kezõ gazdák ilyen árszinten már nyereséget érhetnek el. Én személy szerint
a térséghez való kötõdésem miatt is valószínûleg a cukorrépa-termesztés
folytatása mellett döntök.

Varga Balázs, Hajdú Róna Szövetkezet, Haj-
dúnánás:
– A hétfõn folytatott egyeztetések után a je-
lenlegi feltételek mellett véleményem szerint
nem éri meg cukorrépát termeszteni Magyar-
országon. Nincsenek meg a szerzõdésben a
megfelelõ garanciális elemek, emellett nem
tudni, hogy a kampány kezdetére milyenek
lesznek a gázolajárak, ami a beszállítás költ-
ségét befolyásolja. Az elmúlt fél évben jelen -
tõsen drágult a mûtrágya és a növényvédõ -
sze rek esetében is áremelés várható. 
Mi 460 hektáron termeltünk répát 2007-ben,
és sajnos veszteséggel zártuk ezt az ágazatot. 
A hétfõi, a szövetség által összehívott tanácskozáson a jelenlévõk több-
sége úgy nyilatkozott, hogy nem kíván cukorrépát termelni. Tudomásom
szerint ahhoz, hogy a gyár beinduljon, 468 ezer tonna alapanyagra len-
ne szüksége, ám az említett megbeszélésig mindössze 120 ezer tonna répa
állt rendelkezésére. A cégünk álláspontja, hogy nem termesztünk idén cu-
korrépát. 

Kecskés István, Szerencsi Mezõgazdasági
Zrt.:
A jelenlegi feltételek alapján megéri a kul-
túrnövény termesztése és a társaságunk igaz-
gatósága is úgy döntött, hogy idén is ve-
tünk cukorrépát. Szeretnénk továbbvinni ezt
az ágazatot, azért is jöttünk el a város pol-
gármestere által összehívott tanácskozásra,
mert reméljük, hogy a szövetség többi tag-
ja is hasonló döntésre jut. Bár ahhoz, hogy
eredményt érjünk el, a jelenlegi költségek
mellett legalább 40 tonnás hektáronkénti
termésátlag szükséges. Tudomásom szerint

2007-ben a cukorgyári összes termésátlag 42,7 tonna volt. Ez azt jelenti, hogy
sajnos voltak termelõk, akiknél veszteség keletkezett, így most õk alaposan
átgondolják a döntésüket. Az is igaz, hogy egész évben nagy befektetést igé-
nyel a cukorrépa-termesztés, mivel ez a növény komoly odafigyelést igényel
és hektáronként 300-350 ezer forintos ráfordítás mellett biztosíthatja az el-
várt mennyiséget és minõséget. Aki nem tud jó hozamokat elérni, az bizony
most fontolóra veszi a további lépéseket.

Mi a véleménye...

ANYA KÖNY VI
HÍ REK

Születtek: Hódi Luca, Kom-
lósi Klaudia. 

Üdvözöljük városunk ifjú
polgárait!

Házasságot kötött: Domán
Bettina – Trinácz László.

Elhunytak: Jósvai Zoltán Fe-
renc 60 éves, Lázár Péter 87
éves, Balázs Ferencné (Szurdoki
Sára) 87 éves.

Lassan a végéhez közeledik a szerencsi cukorgyár és a
térségi cukorrépa-termesztõk hónapokig tartó egyeztetése.
Még nem fordult elõ a százhúsz éves üzem történetében,
hogy az õszi kampány elõtt tavasszal még nem köttettek
meg a termeltetési szerzõdések. Talán ez alól csak az elsõ
esztendõ volt a kivétel. Akkor a répaszerzõdési feltételekkel
és a telepítéssel kapcsolatos huzavona miatt a gyár építése
csak április közepén indulhatott meg. De õszre megvolt a
szükséges alapanyag és a nyolc hónap alatt felépült ipari
létesítményben 1889. december 10-én megkezdõdhetett a
termelés. A 2008. március eleji események kísértetiesen ha-
sonlítanak a 120 évvel ezelõttihez. Bár a gyárat most nem
kell felépíteni, sõt a tulajdonosok elmúlt évtizedekben el-
végzett fejlesztéseinek köszönhetõen mûszaki paramétereit
tekintve versenyképes Európában, de a gazdák közül töb-
ben most úgy határoztak, hogy az õszi induláshoz szüksé-
ges magot nem kívánják elvetni, mert nem gazdaságos a
feldolgozó által kínált áron cukorrépát termeszteni. Más ter-
melõk pedig úgy vélekednek, hogy a február végére kial-
kudott szerzõdési feltételekkel teljesült érdekképviseletük
követelésének többsége, így a Szerencs és Hatvan környéki
megyék földjein hosszabb távon már jövedelmezõ lehet a
répatermesztés. Nem kívánok a hosszú hónapok egyezte-
téseinek részleteibe bocsátkozni és eurócentekkel bí-
belõdni, mert olvasóink folyamatosan tájékozódhattak
lapunkból a tárgyalások menetérõl. Nem hiszem, hogy
mára ez áll a megegyezés útjában! Arra gondolok, hogy az
Európai Unió cukorrendtartása reformjának részeként a
szerkezetátalakítási alapból a répatermesztéssel felhagyó
gazdáknak megkínált egyszeri pénz megcsillantása bi-
zonytalanította el a termelõket. Ez az összeg a térségben a
milliókkal kezdõdik, és valahol félmilliárdnál végzõdik. Per-
sze, most már ez csak lehetõség, hiszen a pénzt csak akkor
kapják meg a szállítási joggal rendelkezõk, ha a feldolgozót
olyan helyzetbe hozzák, hogy alapanyag hiányában nem
tudja elindítani õsszel a termelést,  azaz visszaadja a nem-
zeti cukorkvótát – a szolnoki után bezárja a szerencsi gyá-
rát – és a szakminiszter is jóváhagyja a szerkezetátalakítási

programot. E két feltételnek kellene teljesülnie ahhoz, hogy
a remélt összeg kifizetésre kerülhessen. Ezek hiányában egy
fillér sem jár! Azt nem tudni, hogy a termelõk errõl miként
vélekednek, mert míg a feldolgozó ajánlatairól a nyílt ta-
nácskozásokon fejthették ki véleményüket a felek, addig a
Szerencs Térségi Cukorrépa Termesztõk Szövetsége köz-
gyûlésein zárt ajtók mögött, a nyilvánosság kizárásával ala-
kították ki az álláspontjukat a résztvevõk. A döntést pedig az
elnök tolmácsolta. Azt sem tudom, hogy a titkolózás a ter-
melõk hosszú távú érdekeit szolgálja-e, de egyben biztos
vagyok: az egyeztetési folyamat végén, a teljes körû tájé-
koztatásukat követõen hagyni kellett volna õket, hogy
immár önállóan, felelõsséggel határozzanak gazdaságuk-
ról. 

És itt nem arról van szó, hogy a rossz természeti, ökoló-
gia adottságokkal rendelkezõk veszteséggel termesszék a
növényt. Azoknak a mezõgazdasági vállalkozóknak a fe-
lelõsségérõl beszélek, akik a kialkudott feltételekkel tisz-
tességes nyereséget prognosztizálhatnak, akiknek az elmúlt
évek átlagát számítva jól fizetett a répa, akiknek százmil-
liós, speciális gépeik jövedelmezõen dolgoztak betakarí-
táskor, akikre számítottak a gyár mezõgazdászai akkor,
amikor bizonyítaniuk kellett a tulajdonosoknak, hogy a két
üzem közül a szolnoki feldolgozóját zárja be, mert Sze-
rencs térségében megtermelhetõ a szükséges alapanyag.
Nekik kellett volna példát mutatva gyarapítaniuk a terme-
lést vállalók táborát.

Ez utóbbi gazdák döntésének lehet közvetve hatása a
szerencsi cukorgyár jövõjére, az üzem dolgozóinak, csa-
ládjaik sorsára, a hazai cukorrépa-termesztésre, a magyar
cukorra. 

Ha ez megvalósulna, akkor lenne alapja gazdának és
gyári munkásnak mástól segítséget kérni és remélni, a kül-
földi tulajdonos felelõsségére apellálni.

Mire lapunk az olvasóhoz kerül, a döntés valószínû
megszületik. Március 4-én a szerencsi cukorgyár készül a
százhuszadik kampányára. 

Sárkány László  

Március 15. – Ünnepi megemlé-
kezés a forradalom és szabadságharc
160., Petõfi Sándor születésének
185. évfordulója tiszteletére. 

16 óra: Emlékünnepség Ondon.
Ünnepi beszéd: Danyi László kép-
viselõ. Emléktábla avatása. Mûsor:
ondi óvodások, iskolások. 

17.30 óra: Emlékünnepség Sze-
rencsen.

* Ünnepi mûsor-táncjáték a Bocs-
kai István Gimnázium diákjai sze-
replésével. Ünnepi szónok: Róna-
völgyi Endréné polgármester. Hely-
szín: Bocskai Gimnázium aulája.

* Kossuth Lajos szobrának avatá-
sa. Szavalat: Mihályi Jánosné, Rad-
nóti-díjas versmondó – Kossuth imá-
ja. Kossuth Lajos nagyságát méltat-
ja: Kocsis József, a Bocskai gimná-

zium tanára. Helyszín: Szerencs,
Kossuth út (a gimnázium hátsó be-
járata elõtti útszakasz).

* Fáklyás felvonulás ütõhangsze-
resek felvezetésével általános isko-
lás és középiskolás diákok  közre mû -
ködésével. Gyülekezési hely: Bocs-
kai gimnázium udvara. Felvonulási
útvonal: Béke út, Ondi út, Rákóczi
út, Kossuth tér, ’48-as emlékmû.

* Ünnepi megemlékezés, koszo-
rúzás a Kossuth téren a ’48-as em-
lékmûnél. Koszorúzás a Kossuth té-
ren és a Petõfi-emléktáblánál (Sze-
rencs, Rákóczi út).

NEMZETI ÜNNEPÜNK VÁROSI PROGRAMJA 

A CUKORRÉPATERMESZTÕK NAGY DÖNTÉSE



A feladatlapok helyes kitöltése komoly felkészültséget igényelt.
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PIROSKA NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI?
Egykori gimnáziumi magyarta-

náromat látogattam meg az elmúlt
napokban. Antal Béláné (fotónkon)
ma is aktív közösségi életet él, így
gyakran összefutunk a városban, s
olykor váltunk néhány szót. Nem-
rég felhívtam, hogy beszélgessünk.
Beszélgessünk, hogy végre megis-
merjem a pedagógus mellett az al-
földi faluból származó Nagy Piros-
kát is.

– 1937. március 31-én születtem
Csökmõn – kezdte a nyugdíjas ta-
nárnõ. – Ez a település meghatáro-
zó volt fiatal koromban. A szüleim
földmûveléssel foglalkoztak, egy-
szerû emberek voltak, de nagyon
szigorúan, becsülettel neveltek. A
második lány voltam a családban,
de a nõvérem sajnos meghalt, így
egyedüli gyerekként nõttem fel.

A helyi általános iskola után Be-
rettyóújfaluba kerültem gimnázi-
umba, annak ellenére, hogy a deb-
receni tanítóképzõbe készültem.
Mivel édesapámnak volt néhány
hold földje és egyedüli gyermek vol-
tam, így engem akkor a származá-
som miatt nem vettek fel tanítónö-
vendéknek. A hozzánk legközeleb-
bi gimnázium Berettyóújfaluban
volt, így ott tanultam tovább. Késõbb
nem bántam meg, mert második
osztályos koromtól csodálatos ma-
gyartanárt kaptam, ami – mint ké -
sõbb kiderült – egész további  éle -
 te met meghatározta.

Érdekes, hogy reál tagozaton ta-
nultam, a matematikát szerettem a
legjobban, de mivel a fizika és az
ábrázoló geometria nem ment elég
jól, így összeszedtem magam ma-
gyarból és az érettségi után jelent-
keztem a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetemre, ahová fel is
vettek. A sors úgy hozta, hogy ez-
úttal éppen a paraszti származásom
segített abban, hogy egyetemista le-
hettem. Már az elsõ évben megis-
merkedtem Antal Bélával, a késõb-
bi férjemmel, aki szintén az intéz-
mény hallgatója volt. 

Jött 1956. Debrecenben nem vol-
tak látványos események, de bizony
elõfordult, hogy arra ébredtünk a
kollégiumban, hogy ágyúcsövek
néznek az egyetem felé. Ijesztõ lát-
vány volt. 

Úgy emlékszem, az ifjúság poli-
tikailag nem folyt bele az esemé-
nyekbe, de igazából ki sem maradt
belõle. Én szinte semmit sem vet-
tem észre az egészbõl. Történt
ugyanis, hogy egy csodálatos ki-
rándulásra indultunk 1956. október
18-án huszonegynéhány társammal
Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe.
Egy ponyvás teherautóval jártuk be
Zemplén északi tájait, és valahol a
határ mentén haladtunk visszafelé,
amikor a kocsi tengelye eltört. Sze-
rencsére a sofõr idõben észrevette
a hibát, így nem történt baleset, de
a jármû használhatatlan lett. Be-
vontatták a gönci bányába, mi pe-
dig az esõs idõben begyalogoltunk
Telkibányára, ahol szállást kaptunk.
Annyi pénzünk volt, hogy tejet és

házikenyeret tudtunk venni, de na-
gyon jól éreztük magunkat. Úgy em-
lékszem, 2-3 napot töltöttünk el ott,
mert nehéz volt megjavítani az au-
tót. Amikor visszaérkeztünk Deb-
recenbe, már javában túl volt az or-
szág a fontosabb eseményeken,
amibõl mi szinte semmit sem vet-
tünk észre.

A forradalom után buta fejjel az
orosz helyett nyugat-európai nyelv-
szakot választottunk, amit késõbb
nagyon megbántam. Németet kezd-
tem tanulni, amihez semmi alapom
nem volt. Amikor a magyar diplo-
mámat megkaptam, a németbõl
csak másodéves voltam, aztán
késõbb nem is fejeztem ezt be. 

Idõközben összeházasodtunk a
párommal, aki a borsodi Csernelyrõl
származott, így õt követve én is Ózd-
ra kerültem tanítani. Tíz évet töl-
töttünk el ott, 1961-ben ott szüle-
tett meg a fiam is. Egy számomra
csodálatos világba csöppentem.
Gyönyörû volt a vidék, és a rend-
kívül szegény Alföldrõl olyan hely-
re költöztem, ahol a bányászok jól
kerestek és könnyebb volt az élet.
Az anyósom is rengeteget segített ne-
künk, sokat köszönhetek neki. A fér-
jem tanította a járási tanácselnök fiát
és egy szülõi értekezlet után azt
mondta neki: Gyere velem, én jobb
állást ajánlok neked! A jobb fizetés
reményében elfogadta az ajánlatot,
és õ lett az akkori elnök helyettese.

Ugyan szép idõk voltak, de én
nem bírtam az ózdi levegõt. Nagyon
sokat fájt a fejem, rengeteg gyógy-
kezelést kaptam emiatt. Amikor a
párom egy újabb állásajánlatot ka-
pott, nem haboztunk, és Szerencs-
re költöztünk. 

A Hunyadi János Általános Isko-
lában helyezkedtem el. Talán az is
segítette a beilleszkedésemet, hogy
rendkívül kedves tanári közösségbe
csöppentem. Sajnos, kevés idõt töl-
töttünk el együtt Szerencsen. Az  éle -
tünket megtörte a férjem betegsége
és korai halála. 1972 májusában, 37
évesen hagyott itt minket. A fiam ak-
kor még csak 11 éves volt. 

Én továbbra is maradtam a Hu-
nyadiban, de Négyessy István igaz-
gató úr azt mondta: adandó alka-
lommal szívesen biztosít nekem he-
lyet a gimnáziumban. Az élet úgy
hozta, hogy a Humenyik orvos–ta-
nár házaspár elköltözött Debre-

cenbe, nekem így lett állásom a kö-
zépiskolában. 

Nem volt könnyû feladat 16 év
után mindent elölrõl kezdeni, hiszen
addig általános iskolában tanítottam.

Teltek-múltak az évek, egy idõ
után csökkent a diáklétszám és úgy
nézett ki a helyzet, hogy kötelezõ
óraszámban kellett tanítanom a ma-
gyart a levelezõ tagozaton is, ami-
ért addig plusz pénzt kaptam. Mi-
vel egyedül neveltem a fiamat, nagy
szükség volt a fizetés melletti kere-
setre, hiszen akkor õ már az állam-
igazgatási fõiskolára jelentkezett.
Így vállaltam el a „világnézetünk
alapjai” tantárgy oktatását is. Késõbb
kötelezõvé tették a szakvizsgát, je-
lentkeztem az újabb egyetemi kép-
zésre, majd szintén Debrecenben
szereztem filozófia szakos diplomát. 

Ma is szeretettel gondolok a régi
tanítványaimra. Azokra is, akikkel
jó néhányszor össze kellett vesznem
valamiért. Néha elõfordul, hogy ép-
pen ezek az emberek ismernek meg
az utcán. 

1992-ben, 55 éves koromban vo-
nultam nyugdíjba. Ekkor még két
osztályt vittem el az érettségiig,
majd késõbb dolgoztam a kollégi-
umban, aztán helyettesként a Rá-
kóczi iskolában. 

Amikor végleg befejeztem az ak-
tív munkát, újabb elfoglaltságot ke-
restem magamnak. Megalapítottuk
a pedagógus nyugdíjas klubot,
amelynek vezetõje lettem. Idõvel a
kollégák elmaradtak, de jöttek má-
sok, a nevünk végül Nyárutó Klub
lett. Szép idõszak volt ez is. Jártunk
kirándulni, ahol szinte átéltük az if-
júságunkat. Olyan helyekre utaz -
tunk, ahol fiatal korunkban már
megfordultunk. Bejártuk a környé-
ket és szinte az egész országot. Id-
õközben bejegyzett civil szervezet
lett a Nyárutó Klub, és ez már oly
sok teendõvel járt, hogy amikor el-
értem a hetvenéves kort, úgy dön-
töttem, átadom a stafétabotot a fia-
talabbaknak, én pedig megpróbálok
egy kicsit könnyebben élni.

– Hogyan telnek a napok mosta-
nában?

– Öregszem. Így, a hetvenen túl,
mintha gyorsabban múlnának a na-
pok. A közelmúltban volt a klub far-
sangi összejövetele, ahol a tombo-
lán könyveket nyertem. Azóta szin-
te le sem tudom tenni õket. Szere-
tek olvasni. Imádom a keresztrejt-
vényeket, néha meglátogatom az al-
földi rokonokat. Édesanyám ott van
eltemetve, így évente legalább két-
szer odautazom. 

Egy-két betegséget összegyûjtöt-
tem, hogy legyen okom olykor a ren-
delõintézetbe is kijárni, de ezek el-
lenére is jól vagyok. Szeretek em-
berek között lenni, és akkor úgy min-
den megy szépen, csendesen…

M. Z.

Immár huszadik alka-
lommal hirdették meg a
Hegyalja Matematika Ver-
senyt a Szerencsi Általá-
nos Iskola Bolyai-épüle-
tébe, amelynek körzeti
fordulóját február 20-án
rendezték meg a helyi
tanintézetben.

A városi sportcsarnok-
ban Maczkoné Matlák Ju-
lianna intézményegység-
vezetõ köszöntötte a részt-
vevõket, majd a gyer-
mekek az osztálytermek-
be vonulva kezdtek hoz-
zá a feladatmegoldások-
hoz.

A négy helyszínen, En-
csen, Sárospatakon, Sátoral-
jaújhelyen és Szerencsen ösz-
szesen 370 tanuló ült be a pa-
dokba, hogy számot adjon a
matematikai ismereteirõl. A
diákoknak évfolyamtól füg-
gõen 60, illetve 90 perc állt
rendelkezésükre, hogy elké-
szüljenek a megoldásokkal.
A Hegyalja Matematika Ver-
seny idei döntõjét a tervek
szerint március 19-én ren-
dezik meg Szerencsen,
amelyre évfolyamonként a
legjobb eredményt elérõ 8-
10 diák juthat be Abaújból és
Zemplénbõl.

HOGYAN TOVÁBB 
A KÖZÉPISKOLA UTÁN?

Az idei érettségi
vizsgákra február
15-éig jelentkezhet-
tek hazánk középis-
kolásai. Ez volt a
határideje annak is,
hogy az érintettek
beadják felvételi ké-
relmüket az egyetemekre és fõiskolák-
ra. A szerencsi Bocskai gimnázium
végzõs nappali tanulóinak körében az
elmúlt évekhez hasonlóan idén is szin-
te száz százalékos a továbbtanulási
szándék – tájékoztatta lapunkat Nyíri
Tibor igazgatóhelyettes (fotónkon). A fi-
atalok döntõ többsége jó eséllyel je-
lentkezett a felsõfokú oktatási intéz-
ményekbe. A választott iskolák és irá-
nyultságok tekintetében széles a palet-
ta az orvostól a vegyészig, a közgaz-
daságtól a jogon át a mérnöki pályáig.
A korábbi tendenciához hasonlóan eb-
ben az évben is kevesebben választot-
ták a tanári pályát, ami ennek a hiva-
tásnak a presztízsvesztését mutatja. A
rendészeti képzés végzõs diákjai közül
néhányan rendõrtiszti fõiskolán szeret-
nék folytatni a tanulmányaikat, többen
a miskolci rendõr szakközépiskolában
szereznek majd jogot az egyenruha vi-
selésére. A nyelvtagozatos osztályban
jellemzõen a jogi és közgazdasági
egyetemeket helyezték elõtérbe a fia-
talok. A hatosztályos képzés résztve-
võinél szinte minden szak elõfordul, míg
a közgazdasági osztályból elsõ sorban
a pénzügyi-számviteli, illetve gazdál-

kodási irányultság a jellemzõ. E fiata-
lok körében különösen kedveltek a Nyír-
egyházi Fõiskola által kínált szakok. A
diákok a jelentkezési lapok elsõ helye-
in szinte kivétel nélkül államilag finan-
szírozott képzéseket jelöltek meg, és
csak szórványosan, az utolsó között sze-
repeltetnek jelentôs anyagi ráfordítást
igénylõ lehetõségeket.  

Nyíri Tibor kiemelte, hogy a szak-
képzés iránt érdeklõdõk, illetve a si-
kertelenül felvételizõk a gimnázium ötö-
dik évfolyamán is folytathatják a ta-
nulmányaikat, reklám- és marketing
ügyintézõ végzettséget szerezve. Az
egyéves kurzus alatt a diákok a jogvi-
szonnyal járó elõnyt igénybe vehetik,
és lehetõségük van felkészülni az érett-
ségi vizsgaeredmények kijavítására,
ami növeli esélyüket az egyetemekre,
fõiskolákra történõ bejutásukra. 

Az igazgatóhelyettes ismertette, hogy
a gimnázium a 2007/2008-as esz-
tendõben is – immár negyedik éve –
emeletszintû vizsgaközpontként mûkö-
dik, ahol a tanév végén 5-6 csoport-
ban érettségiznek a fiatalok. A beadott
jelentkezési lapok alapján a végzõsök
elõnyben részesítik a középszintû vizs-
gát, amelynek jó színvonalú teljesíté-
sével nagyobb esélyt látnak az ered-
ményes továbbtanulásra, mint egy ke-
vésbé sikeres emelt szintû érettségivel.
A gimnáziumban 71-en tesznek a ta-
vasz végén és a nyár elején elõreho-
zott, illetve – a jobb eredmény remé-
nyében – ismétlõ vizsgát.

A megyei biológia tanulmányi verseny
körzeti fordulóját rendezték meg feb-
ruár 27-én a Szerencsi Általános Isko-
la Rákóczi épületében. A helyi tanulók
mellett Mádról, Tállyáról és Tiszalúc-
ról hetedikes és nyolcadikos diákok ér-
keztek a vetélkedõre. A feladatlapokat
a szaktanárok osztották szét a résztvevõk

között, majd megkezdõdött a kétórás
munka, melynek során az elmúlt idõ -
szakban elsajátított ismereteikrõl adtak
számot a kis biológusok. A két korcso-
portban megtartott forduló legjobbjai to-
vábbjutnak a megyei megmérettetésre,
amit várhatóan április elsõ napjaiban
rendeznek meg Miskolcon.

CÉL AZ ORSZÁGOS DÖNTÕ
A Matematikában Tehetséges

Gyermekekért Alapítvány az idei
tanévben is meghirdette a Zrínyi
Ilona kétfordulós matematikaver-
senyt. Az országos tanulmányi ve-
télkedõ körzeti fordulóját február
22-én délután rendezték meg a Sze-
rencsi Általános Iskola Bolyai-épü-
letében, ahol összesen 155 diák ült
be a padokba, hogy számot adjon

tantárgyi ismereteirõl. A kistérség
alapfokú oktatási intézményeibõl ér-
kezett 3–8. osztályos tanulók kor-
csoportonként mérték össze tudásu -
kat, a helyi Bocskai gimnáziumból,
illetve az általános iskolából össze-
sen 73 gyermek vett részt a verse-
nyen. A legjobbak a március 20-ától
22-éig tartó kecskeméti országos
döntõn bizonyíthatnak.

KÖRZETI VERSENY 
KIS BIOLÓGUSOKNAK

MUNKÁHOZ LÁTTAK A LEGJOBB MATEKOSOK

Szerencsen 370 fiatal tette próbára a tudását.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A szerencsi Gyémántkapu Idõsek

Otthona lakói sem maradtak farsangi
mulatság nélkül az idei eszten dõ ben.
Az intézmény gondozottjait február 19-
én igazi mulatós zene köszöntötte az
épület aulájában, majd a közönség
elõtt egyenként vonultak fel a jelme-
zekbe bújt nyugdíjasok. Megjelent
többek között a kiscica, a focista, a va-
dász, de mellettük itt volt az idõs vas-
utas és a Nagy ho-ho-horgász is. 

A nap vendégelõadója volt a vá-
rosban és környékén méltán népszerû
Stark Kinga hastáncos, majd az idõsek
jó kedvû délutánját a nõvérek tánca
tette még emlékezetesebbé.

A szerencsi Nyárutó Klub is meg-
rendezte idei farsangi összejövetelét.
A közösség tagjait február 22-én Fin -
cziczki Istvánné köszöntötte, majd
Koroknainé Kalina Andrea saját ver-
sét mondta el. A szervezet Nefelejcs
dalköre különleges mûsorral készült az
esti programra. A rendhagyó tévé mûsor
keretében a hírolvasó, az esztendõ 12
hónapját áttekintve tréfásan számolt be
a januártól decemberig történt leg-
fontosabb eseményekrõl, miközben az
idõjós az aktuális tavaszi, nyári õszi
és téli idõjárásról tájékoztatta a kö-
zönséget. A kórus tagjai eközben szin-
tén egy-egy jellemzõ dallal illusztrál-
ták a múló idõt. 

Megjelent a Galgóczi Ferencné ál-
tal megszemélyesített Zoli bohóc is,
aki fantasztikus jelmezével és táncá-
val vidám perceket varázsolt az esté-
be. Ugyancsak tréfás énekkel kedves-
kedett a klubtársaknak Komlósi Lajosné

és Varga Istvánné,
majd Murányi Imre
olvasta fel meglepetés-
írását.

Ugyancsak ezen a
napon, a Rákó czi-vár
lovagtermében ren-
dezte meg soron kö-
vetkezõ ünnepi ösz-

szejövetelét a Városi Nyugdíjasklub. Az
est különlegességét adta, hogy ezúttal
a közösség néhány tagja jelmezbe öl-
tözve lépett társai elé. Kõfalvi Antal üd-

vözölte a jelenlévõket, köszönetet
mondva mindazon támogatóknak, akik
adományaikkal lehetõvé tették a ren-
dezvény megszervezését. A klubelnök
tréfás gondolatokkal emlékezett meg
a farsang eredetérõl, majd a publikum
elé vonultak a már említett jelmezek
viselõi. Az idõs emberek ezúttal sem
okoztak csalódást, hiszen a hosszú évek

óta tartó hagyományok sze-
rint idén is remekbe szabott
maskarákat készítettek erre
az alkalomra. A bemutat-
kozások között egy-egy da-
los produkciót is megtap-
solhatott a nézõsereg. 

A program végén Uray
Attiláné, a Városi Kulturá-
lis Központ igazgatója adott
át oklevelet a jelmezes
nyugdíjasoknak.

A Szerencsi Alapszolgál-
tatási Központ Ondi Idõsek
Klubja már-már szûkösnek
bizonyult a február 25-ei far-
sangi délutánon. A zsúfolá-
sig megtelt teremben lévõket
Maczkó Zsoltné köszöntöt-
te, majd a Bodrogkisfaludi
Nyugdíjasklub mûsora szó-
rakoztatta a közönséget.
Sorra követték egymást a fel-
lépõk, miközben néhány
helybéli asszony is vállal-
kozott arra, hogy jelmezé-
ben bemutatkozzon az on-
diak elõtt. Komlósi Lajosné
és Varga Istvánné tréfás

mondókákkal csaltak mosolyt a kö-
zönség arcára, majd az alapszolgálta-
tási központ munkatársai adták elõ kö-
zös mûsorszámukat.

AZ IDÕSEK IS JELMEZT ÖLTÖTTEK 

Korábbi lapszámunkban megis-
merkedhettünk a gimnáziumban ta-
nító angol fiatalemberrel. Ezúttal a
vele együtt városunkba érkezõ ta-
nárnõvel beszélgettünk.

Nicole Robin-
son (fotónkon) az
Egyesült Államok-
ból jött Szerencsre,
ahol a 2007/2008-
as tanévet angol
anyanyelvi tanár-
ként a Rákóczi is-
kolában tölti.

– Milyen várakozásokkal érkezett
a településre, melyek az eddigi ta-
pasztalatai?

– 2005-ben turistaként jártam  elõ -
ször Magyarországon, egy évvel
késõbb visszajöttem és hat hónapig
Sátoraljaújhelyen tanítottam angol
nyelvet, így nagyjából tudtam, mi vár
rám. Azzal is tisztában voltam, hogy
ez a vidék gyönyörû és izgatottan vár-
tam, mikor térhetek vissza a szá-
momra már ismerõs térségbe.

Jelenleg 22 órát tanítok egy héten,
szeretek a gyerekekkel dolgozni, ez-
zel együtt néha rendkívül nagy ki-
hívást is jelent a feladat. A tanulók
többsége lelkes, sokan kedvelik az
angol nyelvi játékokat. Különösen az
elsõ és második osztályosok, akik hi-
hetetlenül gyorsan képesek elsajátí-
tani az új szavakat.

– Miben különbözik leginkább
Magyarország az Ön hazájától? 

– Az egyik legszembetûnõbb kü-
lönbség az emberi léptékekben és a
kultúrában van. Az USA-ban nem ül-
nek buszra az emberek, nem veszik
olyan mértékben igénybe a tömeg-
közlekedést, mint Magyarországon.
Ez tágabb viszonylatban nagyobb
környezetszennyezést eredményez,
azonban nálunk a szemetet mindig
a szemétkosárba dobják. A másik kü-
lönbség számomra a nyelvoktatásban

mutatkozik. Nekem az Egyesült Ál-
lamokban kilencedik osztályos ko-
romig nem volt lehetõségem arra,
hogy idegen nyelvet tanuljak. Nagy-
szerû dolognak tartom, hogy itt már
a 6-7 éves korú gyerekek elkezdhe-
tik a nyelvek elsajátítását. Úgy érzem,
hogy az én hazámnak ebben elõre
kell lépnie, hiszen az amerikai fia-
talok középiskolába, fõiskolára, vagy
egyetemre kerülve szembesülnek
azzal, hogy az angol anyanyelv mel-
lett is elõnyt jelent a más népek nyel-
veinek az ismerete. 

Példaértékû az idegen nyelven tör-
ténõ környezetismeret, történelem és
egyéb készségfejlesztõ tantárgyak ok-
tatása, amely követendõ lenne az én
hazámban is. Meglepett azonban,
hogy a magyar gyerekek az iskolában
fogyaszthatnak szénsavas, cukrozott
üdítõket, ami nálunk lehetetlen. 

– Ön hogyan emlékszik vissza az
általános iskolai évekre?

– Amikor én általános iskolás vol-
tam, egyetlen tanár foglalkozott ve-
lünk egész nap, nem váltották egy-
mást a pedagógusok a különbözõ
 tan órákon. Az osztályok összetétele
viszont évrõl évre folyamatosan vál-
tozott. Minden tanévben új osztály-
társakkal kellett megismerkedni. Ez
azt jelentette, hogy nem lehetett
olyan barátod, akivel akár hat évig
egy padban ülhettél volna. Szeren-
csen ez másképp van: az osztály-
társak jól ismerhetik nemcsak egy-
mást, hanem akár a társuk családját
is, hiszen nyolc évet együtt töltenek. 

– Hogy érzi magát városunkban?
– Barátságos, vendégszeretõ kis-

városnak ismertem meg Szerencset.
Egy amerikai fiatal számára lehet,
hogy nincs nagy forgatag, de én azért
jöttem, hogy taníthassak. A helyi is-
kolák kiválóak, a kollégák rendkívül
segítõkészek és a diákok is barátsá-
gosak. Nekem ez számít leginkább.

T. L.

A Civil Jogász Bizottság korábbi
társelnökét köszöntötte február 20-
án este Szerencsen a Rákóczi-várban
Koncz Ferenc, aki rövid beveze tõ -
jében hangsúlyozta, hogy azért hív-
ták meg Morvai Krisztinát, mert
szükség van egy olyan hangra Ma-
gyarországon, amely új, õszinte,
mesterkedés nélküli, ami elhallatszik
egészen Hegyalja Kapujáig. 

Morvai Krisztina elõadásában töb-
bek között arra hívta fel a figyelmet,
hogy a tandíj várható emelése talán
a legrázósabb kérdés ma Magyaror-
szágon. Az egyetemi tanár szerint a

március 9-ei népszavazáson mind-
három kérdésben igennel kell sza-
vazni, majd a tandíjmentességrõl
szólva kiemelte: szolidáris, igazság -
érzettel, emberi tapasztalatokkal ren-
delkezõ értelmiségre van szükség,
ezért nem szabad megengedni, hogy
kizárják a felsõoktatásból a sokgye-
rekes családokból, kis falvakból ér-
kezõ, nehéz sorsú hallgatókat – fo-
galmazott Morvai Krisztina.

Látványos gálamûsort adott febru-
ár 16-án a városi sportcsarnokban a
szerencsi Cini-Mini Tánciskola, va-

lamint a Taktaharkányi Mazsorett,
Modern és Formációs Tánccsoport.
Az „Örök mozgásban” címmel meg-
hirdetett táncbemutatón több mint
százhúsz fiatal szereplésével össze-
sen harminc produkciót láthatott a
közönség. 

Az egész estés programot Varga
László nyitotta meg, méltatva a Tak-
taharkányban immár nyolcéves múlt-
ra visszatekintõ táncegyüttes tevé-
kenységét. A nagyközség polgár-
mestere ajándékot adott át a gálát
életre hívó és a két csoportot vezetõ
Kovács Annamáriának, akit telepü-
lésén és táncos berkekben egyaránt
Cini néven ismernek. 

A több mint kétórás mûsorban hét
csoport lépett fel, közöttük olyan  fia -
talok, akik az egy éve megalakult
szerencsi tánccsoport növendékei.
A kínálatban balett, latin és jazztánc,
valamint mazsorett-bemutató, hip-
hop és diszkótánc egyaránt szere-
pelt.

A Cini Mini Tánciskola hétfõnként
14.30–19.30 óra között tartja foglal -
kozásait a Tatay Zoltán Ifjúsági Sport-
telepen, ahol a várják az érdeklõ -
dõket.           

A Medical Group
Kereskedelmi Kft.
2008 decemberé-
ben meghirdetett
országos pályázatá-
ban kedvezményes
áron biztosított le-
hetõséget kiváló
minõségû vérnyo-
más- és vércukor-
szintmérõ készülék
beszerzésére. A
Szerencsi Általános
Iskola Rákóczi épü-
lete a 400 nyertes
között volt. Sokat
segít a korszerû be-
rendezés a vizsgá-
latokban, a diákok
egészségének meg-
õrzésében.

Varga Nikolett
iskolai védõnõ

Az idõsotthon lakói szívesen
öltöttek maskarát. 

A Nyárutó Klub programján nagy sikert ara-
tott a Zoli bohóc.

AMERIKAI TANÁR 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

FÓRUM A RÁKÓCZI-VÁRBAN

Morvai Krisztina a népszavazá-
son három igenre buzdította
hallgatóságát.

ORVOSI MÛSZEREK A DIÁKOK EGÉSZSÉGÉÉRT

Az új készülék pontos adatokat szolgáltat.

TÁNCOSOK A SPORTCSARNOKBAN

Fellépés elõtti pillanatok.
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Sorozatunkban olyan szerencsi,
vagy a városunkból elszármazott fi-
atalokat mutatunk be, akik pályafu-
tásuk elején járnak és életük alaku-
lása tanulságként szolgálhat az utá-
nuk következõ generációk számára.
Ezúttal az Észak-angliai Yorkban élõ
Galuska Katalin (fotónkon) mesél
életérõl.

A szerencsi lány a Nyír egyházi
Fõiskola rajz–vizuális kommunikáció
szakán szerzett diplomát. – Úgy
éreztem, sok mindent lehet kezdeni
ezzel a végzettséggel, de igazából
nem készített fel az életre, így a dip-
loma után nem is kerestem magam-
nak munkát – kezdte vissza-
emlékezését Galus ka Katalin.
– Azért döntöttem úgy, hogy
külföldre megyek, mert itthon
nem láttam jövõt magam
elõtt. 2002 januárjában  utaz -
tam el Észak-Angliába, ahol
gyerekfelügyelõként kaptam
munkát. A kezdetektõl na-
gyon jól éreztem magam
Yorkban, úgy éreztem, min-
den összejött, amit akartam. 

Szerencsém volt, mert egy
csodálatos családhoz kerül-
tem, ahol három gyerekre
kellett vigyáznom. Eleinte
egy szót sem beszéltem an-
golul, de a családtagok rendkívül tü-
relmesek voltak hozzám és sikerült
hamar beilleszkednem. Utaztam
velük sokfelé. Elvittek magukkal
Dominikára karácsonyra, jártunk
Francia or szág ban és igazi család-
tagként fogadtak. Az anyuka min-
denáron össze akart hozni engem egy
fiatalemberrel, amit elõször én nem
tartottam jó ötletnek, majd végül
mégis szerelem lett belõle. Két évig
voltam a családnál, a gyerekek oly
gyorsan felnõttek, így végül egy
bölcsõdébe mentem dolgozni.
Összeköltöztünk Andy-vel, a pá-
rommal, és elkezdtük tervezni közös
jövõnket. Érdekes, hogy õ sem telje-
sen tõsgyökeres, bár õ brit, de Dél-
Afrikában született, skót és ír szár-
mazású családban. 

Szóval munkát kerestem. A Marks
& Spencernél kezdtem dolgozni és
már két és fél éve ennél a cégnél va-
gyok alkalmazásban. Ez egy hatalmas,
kereskedelemmel foglalkozó társaság.
Elõször kávézóban, aztán a nõiruha-
osztályon, a fehérnemû-osztályon
ténykedtem, a közelmúltban pedig
ismét visszamentem a kávézóba. 

– Említette, hogy tervezik a közös
jövõt. Beszélhetünk errõl?

– A jelenlegi munkámat csak át-
meneti megoldásnak tekintem, de
egyelõre biztos hátteret jelent az  éle -
temhez. Idén tavasztól tanulási ne-
hézséggel küzdõ szellemi sérült fel-
nõttekkel szeretnék foglalkozni, ami
új kihívást jelent majd számomra. Ez
még elég képlékeny dolog, tehát sokat
nem mondok róla. Andy, a párom al-
kalmazott grafikusként dolgozik, õ is
próbál segíteni és késõbb, közösen egy
animációs stúdiót hoznánk létre. Andy
a barátjával most kezdi egy animáci-
ós film készítését, majd késõbb ezt
akarjuk közösen bõvíteni. 

– Beszéljünk kicsit az ottani életrõl!
– A hat év alatt úgy érzem, meg-

szoktam és megszerettem az orszá-
got. Már nem tudnék hazajönni. A
fizetésembõl megengedhetem ma-
gamnak, hogy kocsit tartsak fenn, azt
egyek és vásároljak, amit akarok.
Ugyan be kell osztani a pénzt, de kö-
szönöm, jól megvagyok! Andy-vel
közös otthonunk van egy York közeli
kis faluban. Nemrég volt szeren-
csém illusztrációt készíteni egy
Yorkról szóló turisztikai kiadványhoz.
Nem véletlenül nevezik Észak-Anglia
legszebb városának. Ezen a telepü-
lésen minden a turizmusra épül. A
fõ kiránduló célpont a híres yorki ka-
tedrális, és ott van a The Shambles
ne vû középkori utca, ahol szinte
mindent az eredeti állapotában õriz-
tek meg a helyiek. Emellett talán a
legnagyobb érdekesség a szellemjá-
rás. Úgy éreztem eleinte, hogy az an-
golok a bolhából elefántot csinálnak,
de rá kellett jönnöm, hogy csak a
múltjukat tisztelik, és féltve õrzik ha-
gyományaikat. 

– Milyen gyakran látogat Sze -
rencsre? 

– Édesanyám Szerencsen él.
Utoljára 2006 májusában voltam itt-
hon. Általában telefonon tartjuk a
kapcsolatot. Aztán nagyon meg-
örültem az internetes ismerõskeresõ
oldalnak. Éppen azon gondolkod-
tam, hogy talán már soha nem
fogom látni az egykori barátokat,
amikor hirtelen kaptam egy meghí-
vót erre a portálra. Azóta rendsze-
resen megnézem a régi arcokat. Jó
emlékezni!  Anyu kám pe dig mesél
az itthoni életrõl. Ha kinti emberek
a szülõvárosomról kérdeznek, akkor
azt szoktam mondani: olyan, mint-
ha hazajöttem volna, hiszen Yorkban
is volt csokoládé- és cukorgyár.

Büszkén emlegettem a Tokaji
borvidéket és a gyönyörû
zempléni tájat, és sokszor
rosszul esett, amikor rájöt-
tem, hogy senki nem tud
semmit Magyar or szágról. 

– Hogyan emlékszik szí-
vesen a régi Szerencsre? 

– Szeretek „emlékezni az
emlékeimre”! Ahogy az utcán
csavarogtunk, bicikliztünk,
nyáron olyan jó volt kint
lenni, nézni a fiúkat az ab-
lakból. Szívesem idézem fel
a gimnáziumi éveket… 

– Hat év angliai élet után
most milyennek látja Sze -

rencset?
– Örülök, hogy van uszoda, látom,

hogy fejlõdik és szép a város. Kicsit
meglepnek ezek a kusza boltok, me-
lyek itt-ott kinõttek a földbõl. Most
hallom a rossz híreket. Remélem,
hogy nem zárják be a cukorgyárat!
Jó hazajönni, jó szétnézni, jó érzés,
hogy van pénz a zsebemben, és nem
kell azon gondolkozni, hogy mit ve-
hetek meg magamnak. 

– Milyenek az angolok magyar
szemmel?

– Általában udvariasabbak, visz-
szamosolyognak. Ez elsõsorban az
északiakra jellemzõ, ahol én is élek,
mivel a déliek mások. Talán ezt az
is befolyásolja, hogy ott több a be-
vándorló. 

Érdekes például, hogy ott nincs
megfelelõ szó a „káröröm” kifeje-
zésre. Minden bizonnyal az  emberek -
ben létezik az érzés, de nem be-
szélnek róla. Ott tanultam meg, ho-
gyan kell igazán panaszkodni, mert
amolyan panaszkodós nép az angol. 

M. Z.

Immár március elsõ napjait éljük,
és véget ért a farsangi szezon, azon-
ban február második felében szinte
minden oktatási és nevelési intéz-
ményben tartottak télbúcsúztató ren-
dezvényeket. 

A Városi Sportcsarnokban február
18-án kora délután a Bolyai iskola jel-
mezbe bújt alsó tagozatos diákjai ké-
szülõdtek a bemutatkozásra. Az elsõ
osztályosok egyénileg vonultak fel di-
áktársaik és a közönség elõtt. A be-
mutatkozók között zsiráf, tündérlány,
busó, boszorkány, macskanõ és meg-
annyi mesefigura szerepelt. A felsõbb
évfolyamosok csoportos produkci-
ókkal készültek az alkalomra, így far-
sangoltak a sportcsarnok küzdõterén
az állatjelmezbe, kéményseprõ ru-
hába bújt diákok, az egyik osztály pél-
dául a veresegyházi asszonykórust je-
lenítette meg zenei kísérettel. Voltak,
akik házibulit, mások hamisítatlan ke-
leti háremet varázsoltak a helyszín-
re, míg az utolsóként szereplõk tán-
coló teknõsöknek, valamint angya-
loknak és ördögöknek öltöztek a
vidám délutánon. A program végén
tombolasorsolást tartottak a szer-
vezõk azok között, akik korábban
megvásárolták az ajándékokkal ke-
csegtetõ nyereményszelvényeket.

Hatalmas érdeklõdés kísérte a
Rákóczi iskola alsó tagozatos diákja-
inak február 21-ei farsangját. Látnivaló
pedig akadt bõven ezen a délutánon,
hiszen a színpompás kosztümök el-

készítésében ezúttal is kimagasló tel-
jesítményt nyújtottak az intézmény ta-
nulói, a szülõk és a pedagógusok.
Összesen 238 gyermek vállalkozott
arra, hogy egyéni jelmezben, vagy
csoportos produkció keretében be-
mutatkozzon a nagyközönség elõtt.
A felvonulók között megtalálható
volt Mátyás király és az udvarhölgyei.
Az igazságosságáról híres uralkodó
külön királyi páholyból nézhette végig
a felvonulókat. Nem hiányozhattak a
különbözõ állatfigurák és a mesék
népszerû szereplõi. Feltûnt Ludas
Matyi, aki egy élõ libával vonult
végig a publikum elõtt. Volt, aki apá-
caruhába bújt, mások bohócoknak,
katicabogaraknak, vagy éppen szür-
ke kisegereknek öltöztek be. 

Talán már végleg elûzték a hideg
évszakot a Napsugár óvoda gyerme-
kei, amikor február utolsó hetében
megrendezték a télbúcsúztató farsangi
napokat. Az eseménysorozat kezde-
tén a kicsik és az óvónõk közösen vo-
nultak az intézmény udvarára.

A hagyományos kiszebáb-égetés
minden esztendõben jeles alkalom az
ovisok életében. A gondosan elôké-
szített télboszorka figurára felkerülnek
a tavaszváró jókívánságok, majd ami-
kor meggyullad a tûz, kicsik és na-
gyok közösen skandálják: jöjjön a ta-
vasz, vesszen a tél…

Másnap minden csoportszobában
elõkerültek a jelmezek. A kicsik ez-
úttal is magukra öltötték a népszerû
mesefigurák, állatok, szuperhõsök,
királykisasszonyok maskaráit. A ne-
velõk sem maradtak ki a közös já-
tékból: igazi karneváli hangulat ala-
kult ki az intézményben. Szólt a
zene, megkezdõdött a tánc és a játék.
Még a finom farsangi fánk is megér-
kezett, ami nélkül nem telhet el egy
ilyen ünnep a szerencsi Napsugár
óvodában. 

A programsorozat február 29-én ért
véget, amikor a Csiribiri együttes lá-
togatott el az intézménybe. A kicsik
által már jól ismert mûvészek ezúttal
is kellemes szórakozást ígértek a
résztvevõknek.

Zsúfolásig megtelt a szerencsi
Csalogány óvoda, amikor február 26-
án megrendezték a kicsik jelmezes be-
mutatkozását. A vidám farsangi dél -
elõttre meghívást kaptak a szülõk és
rokonok, hogy tanúi legyenek az ovi-
sok mûsorának. A program elején a
kiscsoportosok vonultak fel, bemu-
tatva remekbe szabott öltözékeiket,
majd a nagyobbak is a közönség elé
léptek. Az esemény végén Bobo és
Karcsi bácsi vidám mûsora szóra-
koztatta a kis Csalogányokat.

A „Hegyalja Kapuja” Moz gás -
korlátozottak Egyesületének klubja
farsangi délutánt tartott február 15-
én a Rákóczi-várban.

Kilenc településrõl 74 sorstársunk
érkezett e vidám, zenés, mûsoros ren-
dezvényre. Összejövetelünket je-
lenlétével megtisztelte Rónavölgyi
Endréné szerencsi és Kiss Lajos go-
lopi polgármester.

Hálásak vagyunk támogatóinknak,
hogy segítségükkel hozzájárultak
rendezvényünk színvonalának eme-
léséhez. Köszönetet mondunk kül-
dötteink színvonalas munkájáért:
Golopon Borbás Imrénének, Rátkán
Nagy Miklósnénak, Ondon Galgóczi
Ferencnének, Szegiben a Horányi há-
zaspárnak, Mádon Bukovszki Mik -
lós nénak, Zomboron Fercsák Sán dor -
nénak, Bodrogkeresztúrban László
Sándornak. Köszönjük a Városi

Kulturális Központ és Könyvtárnak a
tágas termet, az intézmény veze -
tõjének és dolgozóinak munkáját.
Klubunk 11 éve mûködik. Prog ra -
munkat munkaterv rögzíti, melyet
minden sorstársunk irodánkban és a
foglalkozásainkon megkaphat.

A 2008-as év kiemelkedõ prog-
ramjai: május végén Simán gulyás-
parti és természetjárás, júniusban
gyógyfürdõ-látogatás Végardón és is-
merkedés Sárospatak nevezetessé-
geivel, augusztusban kirándulás
Szegedre, novemberben színházlá-
togatás. Hajdúszoboszlói és igali
gyógypihenés megszervezéséhez se-
gítségnyújtás.

A programokra jelentkezni a klub-
ban lehet, minden hónap harmadik
péntekjének délutánján 15 órától a
Rákóczi-várban. Segítõ szándékkal és
szeretettel várom sorstársaimat.

Balázs Józsefné, klubvezetõ

Ünnepi találkozóra hívta tagjait február 29-én az MSZP Szerencsi Szer -
vezete és Nõtagozata. Az elsõ alkalommal megrendezett farsangi estén Magyar
Jánosné üdvözölte a vendégeket, kiemelve, hogy reményei szerint hagyo-
mányt teremtenek a kezdeményezésbõl és ezentúl minden esztendõben meg-
rendezik a közösség februári találkozóját. Versek és zenés összeállítások
köszöntötték a vendégeket, majd néhányan tréfás jelmezben mutatkoztak
be a publikum elõtt. A lányokat és asszonyokat a közelgõ nõnap alkalmá-
ból Sipos Attila prózai elõadással köszöntötte. Az est végén a szerencsi Classic
zenekar szórakoztatta a farsangozókat.

SZERENCSI FIATALOK
A NAGYVILÁGBAN: GALUSKA KATALIN JÖJJÖN A TAVASZ,

VESSZEN A TÉL!

Ördögök és angyalok egyaránt bemutatkoztak a bolyais diákok
farsangi mulatságán.

Kiránduláson Londonban.

FARSANGOLTAK
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 

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

HAGYOMÁNYT TEREMTENEK

A vidám program a résztvevõk kikapcsolódását szolgálta. 
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
Az önkormányzat február 14-ei ülé-

sén tárgyalták a képviselõk a Városi
Kincstár tevékenységérõl készített tá-
jékoztatót. 

Az írásos elõterjesztés szóbeli ki-
egészítéseként Suskó Viktor a bizott-
sági ülésen felmerült kérdésre vála-
szolva ismertette: a kincstárban meg-
alakulása óta összesen közel 15 ezer
tételt rögzítettek, a hozzájuk telepített
terminálról mintegy 2100 utalás tör-
tént.       

Takács István ismertette, hogy a
pénzügyi és városfejlesztési bizottság
tudomásul vette a tájékoztatót. Visi
Ferenc leszögezte, hogy a kincstárban
dolgozóknak sokrétû feladatot kell el-
látniuk. A legközelebbi beszámolónak
azt is tartalmaznia kellene, hogy ennek
a szervezetnek a mûködése milyen
megtakarításokat eredményezett, mi-
ként tartják be a kötelezettségeket,
kinek tudtak, vagy nem tudtak pénzt
biztosítani. Heves János érdeklõdött,
hogy milyen konkrét elõnyei szár-
maznak a településnek az új gazda-
sági szervezet létrehozásából. Kalina
Lajos szerint jó döntésnek bizonyult a
kincstár tavalyi megalakulása, amely
lassan túllép a tanulóidõn. Hidegkúti
Ákos arra volt kíváncsi, hogy az új gaz-
dálkodási rendszer mitõl lett olcsóbb.
Suskó Viktor ismertette, hogy a kincs-
tárban a korábbi 18 helyett mindössze
8-an látják el a gazdálkodással kap-
csolatos feladatokat. Munkatársai a spe-
cializáció miatt jobban el tudnak mé-
lyülni egy-egy szakterületben, ami
növeli a munkavégzés hatékonyságát.
Róna völgyi Endréné ismertette, hogy
a nyugdíjba ment, illetve más felada-
tot kapott gazdaságvezetõk helyébe
nem vettek fel új munkatársakat, ez már
önmagában 15 millió forint megtaka-
rítást jelentett. A tájékoztatót a testü-
let Visi Ferenc tartózkodásával elfo-
gadta. 

Következõ napirendi pontként a te-
lepülés 2007. évi egészségképét is-
mertette Gyõrik Ferenc, az Egészséges
Városok Szerencsi Szervezetének ko-
ordinátora. A tájékoztatóban elhang-
zott, hogy az elmúlt idõszakban a helyi
erõfeszítések ellenére tíz év alatt közel
ezerrel, 10 019-re csökkent Szerencs
népessége. A kedvezõtlen tendencián
elsõsorban munkahelyteremtéssel le-
hetne változtatni. Jelenleg az önkor-

mányzat a legnagyobb foglalkoztató
a településen, ahol a munkanélküli-
ségi ráta 8 százalék körül alakul.
Szerencsen 141 fõ a tartósan nyil-
vántartott regisztrált álláskeresõk
száma. A városban az egészségügyi
szolgáltatások széles körét veheti igény-
be a lakosság. Az alapellátás mellett
a rendelõintézetben 23 szakrendelés
mûködik, ahol az éves betegforgalom
2006-ban meghaladta a 162 ezret.
Szerencsen több mint 30 civil szerve-
zet található. Az általános és közép-
iskolás diákok száma az elmúlt tan-
évben 2600 volt. A koordinátor a fia-
talok káros szenvedélyeirõl szólva ki-
emelte, hogy míg az általános iskolá-
sok 11 százaléka gyújtott rá cigaret-
tára, addig a középiskolások körében
ez az arány 68 százalék. A megkér-
dezett diákok 19 százaléka már fo-
gyasztott alkoholt. Gyõrik Ferenc kü-
lönösen aggasztónak tartotta, hogy az
általános iskolások egy százaléka, a kö-
zépiskolásoknak pedig már a tíz szá-
zaléka nyilatkozott úgy, hogy kipró-
bálta a kábítószerek valamelyik fajtá-
ját. 

A felmérés adatai szerint a kérdõ -
íveket visszaküldõ 302 szerencsi közül
262-en értékelték jónak, vagy megfe-
lelõnek az egészségi állapotukat. A vá-
rosban messze a foglalkoztatás hely-
zetét látják a legrosszabbnak és  éle -
tükben a legnagyobb értéknek a jó
egészséget tartják. A hozzászóló kép-
viselõk elismerésüket fejezték ki a tá-
jékoztatóért, amelyet Sipos Attila elnök
az egészségügyi és szociális bizottság
nevében tudomásulvételre ajánlott.
Gál András azt javasolta, hogy a város
egészségképét minél szélesebb körben
meg kell ismertetni a lakossággal.
Korondi Klára a stresszmentes hét-
köznapok fontosságát hangsúlyozta.
Kalina Lajos szerint a jó minõségû élet-
hez megfelelõ környezetre és olyan in-
tézményekre is szükség van, mint a kö-
zelmúltban megnyitott Szerencsi Fürdõ
és Wellnessház. Egeli Zsolt ismertet-
te: a Dunántúlon már van olyan város,
ahol egymillió forint támogatást fizet-
nek az oda költözõ 35 éven aluli há-
zaspároknak. Félõ, hogy hasonló ak-
ciókkal tovább erõsödik az ország ke-
leti felébõl az elvándorlás. A képviselõ
azt javasolta a polgármesternek, hogy
folytasson megbeszélést Koncz Fe -

renccel, mert sokszor tartalmi viták he-
lyett régi sérelmekbõl fakadó szemé-
lyeskedések érvényesülnek az önkor-
mányzati ülésen. Bíró István fontosnak
tartotta a munkahelyteremtést, aminek
azonban vannak ellenlábasai, akik
például igyekeznek akadályozni a
szalmatüzelésû erõmû felépülését.
Visi Ferenc aggasztónak tartotta, hogy
a fiatalok családalapítás helyett inkább
autók vásárlására költik a pénzüket. A
képviselõ a Kossuth utcában a „meg-
állni tilos” tábla leszerelését javasolta
a feszültségek elkerülése érdekében. 

Gyõrik Ferenc ismertette, hogy a
város rendelkezik 2013-ig szóló egész-
ségtervvel, amit érdemes lenne aktu-
alizálniuk. Ugyanakkor a kortárskép-
zés ismételt fellendítése érdekben tan-
folyamot kellene tartani a városban,
aminek 80 ezer forint a költsége.
Rónavölgyi Endréné az elõterjesztés
kapcsán a szerencsi önkormányzat
azon törekvésére hívta fel a figyelmet,
hogy problémákkal szembenézve igye-
keznek elõsegíteni a lakosság egész-
ségi állapotának javulását. A progra-
mokat áttekintésük után szükség sze-
rint módosítsák az eredményesebb
munka érdekében. A tájékoztatót az
önkormányzat egyhangúlag tudomá-
sul vette. 

Ugyancsak egyhangúlag döntött a
képviselõ-testület az étkezési térítési,
valamint az alapszolgáltatási központ
által alkalmazott díjakról. Sipos Attila

elnök a szociális és egészségügyi bi-
zottság nevében szólva ismertette,
hogy az önkormányzat legutóbb 2006-
ban határozta meg a szolgáltatásokért
fizetendõ összegeket, amelyek meg-
értek a változtatásra. 

KÉPVISELÕI VÉLEMÉNYEK
Az elmúlt idõszakban történt ese-

ményekrõl szólva a polgármester is-
mertette: az önkormányzat a belváros
rekonstrukciójának folytatására nyúj-
tott be pályázatot az úgynevezett
Norvég Alapra. A 1500 támogatási
igény közül a szerencsi bekerült abba
a 150-be, amelynek esélye van a nye-
résre. Végül a döntéshozók 75 prog-
ramhoz nyújtanak majd anyagi segít-
séget. Ugyancsak jó hír, hogy az ipari
park pályázata is túljutott az elbírálás
elsõ fordulóján. A helyi tûzoltó-pa-
rancsnokság pedig lehetõséget kapott
egy magasból mentõ jármû beszerzé-
sére. Erre a célra 100 millió forint tá-
mogatást használhatnak fel, míg a
mûködési területükön lévõ települé-
seknek 20 millió forint saját erõt kell
biztosítaniuk. A polgármester szólt
arról, hogy az Európai Unió cukor-
rendtartása átalakításának hatása Ma -
gyar országon is érzékelhetõ, hiszen az
elmúlt év végén bezárták a szolnoki
és petõházi cukorgyárat, így az egy-
kori 12 üzembõl mára csak kettõ ma-
radt. A Mátra Cukor Zrt. megtartotta

szerencsi gyárát és termelést ide sze-
retné koncentrálni, azonban a gazd-
áknak kínált 35 eurós tonnánkénti árért
nem kifizetõdõ cukorrépát termelni. A
problémát jelezte a szakminisztéri-
umnak. A termékpálya szereplõivel tör-
tént egyeztetés után a szaktárca a nem-
zeti alapból 2 euróval egészítette ki az
árat, azonban ez még elmaradt a ter-
melõk által igényelt 38 eurótól. Gál
András bejelentette, hogy a tavaszi ün-
nepek idõ pontja és munkarendje miatt
az idén a város napja vasárnapra esik,
amikor a református templomban is-
tentiszteletet tartanak, ezért április 20-
án a Rákóczi-vár lesz a helyszíne az
ünnepségnek. A középiskola ballagá-
sát pedig május 1-jén 10 órától tart-
ják. Egeli Zsolt a Kórház köz végén a
Rákóczi útra történõ ráhajtásnak a biz-
tosítását szorgalmazza, ami nyolc esz-
tendeje téma és nem sikerült megol-
dást találni a problémára. A képviselõ
pénzügyi alapjából is felajánlott a
költségek finanszírozásához. Maros -
völgyi János a CKÖ és a települési ön-
kormányzat közötti együttmûködési
megállapodás áttekintését és aláírását
kezdeményezte. Bíró István a Rákóczi
út alsó szakaszán lévõ élelmiszerbolt
elõtt a diákoknak a buszmegállóhoz
történõ átjutásának a veszélyességére
hívta fel a figyelmet, és a Fecskésre, a
Dobó Katica útra 2-3 kocsi meddõ ka-
vicsot igényelt az úthibák javítására.

Á. A.–S. L.

A Szerencsi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat (CKÖ) a tagságáról le-
mondott Májercsik Zoltánné helyett
Marosvölgyi Jánost (fotónkon) bízta
meg az elnöki teendõk ellátásával. A
testület új vezetõje az elõttük álló fel-
adatokról nyilatkozott lapunknak.  

– Mindenekelõtt a települési ön-
kormányzattal, polgármesteri hiva-
tallal szeretném a kapcsolatunkat
rendezni, mert ez az utóbbi években
eléggé megromlott – emelte ki
Marosvölgyi János. – Kidolgoztunk
egy  együtt mûködési megállapodást,
mely hosszú távra megalapozhatja
közös munkánkat. Reményeink sze-
rint a dokumentumot a települési ön-
kormányzat februári ülésén elfogad-
ják a képviselõk, így elhárulhat az aka-
dály, mely gátolta munkánkat, törek-
véseinket. Másodikként említem, de
számomra nagyon fontos a CKÖ-n be-
lüli  egyet értés, a megfelelõ informá-
cióáramlás, tájékoztatás. Azt gondo-
lom, hogy érdemi és hatékony mun-
kát csak úgy tudunk végezni, ha min-
den képviselõ megosztja társaival
azokat az elképzeléseit, amely elõre
tudja vinni törekvéseinket az egész kö-
zösség boldogulására. Együttmûködési
megállapodásokat kell kötnünk a
rendõrséggel, az oktatási intézmé-
nyekkel, a munkaügyi kirendeltség-
gel, munkáltatókkal, más kisebbségi
önkormányzatokkal, civil szerveze-
tekkel, hogy kölcsönösen megismer-
jük egymás tevékenységét, mert csak
így tudunk hatékonyabban részt venni
a romákat támogató különbözõ prog-
ramokban. 

– Az idei esztendõre a polgármes-
teri hivatal szervezési és jogi osztá -
lyának segítségével kidolgoztuk a
munkatervünket és elfogadtuk a költ-
ségvetésünket – folytatta az elnök. –
Továbbra is megõrizzük a több éve
jól mûködõ programjainkat, mint pél-
dául a tanévkezdési támogatás, a jól
tanuló gyerekek ösztöndíjpályázata
beadásának segítése, sport-, kulturá-
lis- és egészségmegóvó rendezvé-

nyek, valamint pénzügyi forrásunk
függvényében a karácsonyi támoga-
tás. Mindezek mellett a törvényes le-
hetõségeket és a pályázatok adta for-
rásokat kihasználva szeretnénk a szo-
ciális és a foglalkoztatási gondokat
csökkenteni. A kormánynak az Európai
Unió támogatásával több olyan fog-
lalkoztatási és képzést segítõ programja
lesz a hátrányos helyzetû rétegek, ki-
emelten a romák felzárkóztatására,
melyre oda kell figyelnünk, és részt
kell venni bennük. Azt hiszem, hogy
továbbra is legfontosabb feladatunk az
oktatás és foglalkoztatás minél széle-
sebb körben való elõsegítése. Mind -
nyájan hisszük és valljuk, hogy hosszú
távon csak ezen a két területen elért
sikerek oldhatják meg azokat a prob-
lémákat, mely Szerencsen, de az
egész magyar társadalomban gondot
jelentenek. Pénzügyi forrásaink 2005-
tõl nagyon beszûkültek. A települési
önkormányzat – mivel évek óta for-
ráshiányos – csak egy szerény ösz-
szeggel tudja támogatni a tevékeny-
ségünket. Ezt az összeget próbáljuk ki-
egészíteni pályázati forrásokkal, hogy
munkatervünkben elfogadott felada-
tainkat meg tudjuk valósítani. Bízunk
abban, hogy ezen a téren is kedvezõ
helyzet fog kialakulni. Pályázatok
útján szeretnénk a várban lévõ iro-
dánkba számítógépeket beszerezni,
amihez internet-hozzáférést biztosí-
tanánk. Hátrányos helyzetû tanuló-

inknak, fiataljainknak, de minden ér-
deklõdõnek szeretnénk számítógé-
pes alapfokú ismereteket nyújtani és
megtanítva õket az internet célszerû
használatára is. Terveink között sze-
repel egy roma közösségi ház létre-
hozása, ahol minden korosztály meg-
találná a mûvelõdéshez, a kulturált
szórakozáshoz a lehetõségeket. Régi
vágyunk egy olyan roma hagyo-
mányõrzõ együttes létrehozása, amely
bemutatná azt a kultúrát, amit képvi-
sel. – Természetesen ez évben is sze-
retnénk, ha a cigány világfesztivál
résztvevõi fellépnének városunkban –
tette hozzá az elnök –, ezzel is elõ -
segítve, hogy megismerjük más or-
szágok és más roma emberek kultú -
ráját, táncát, zenéjét. Jó volna, ha le-
hetõségünk – de fõleg pénzügyi for-
rásunk – lenne arra, hogy az ország-
ba kiránduljunk, ezzel is gyarapítva
az ismereteinket. A CKÖ valamennyi
tagja fontosnak tartja, hogy ember-
közeli közéleti politizálást folytas-
sunk. A hozzánk fordulóknak igyek-
szünk a problémáik megoldásához a
törvény adta minden segítséget meg-
adni. Mind az öten fogadónapon túl
is rendelkezésére állunk az emberek-
nek ügyes-bajos dolgaik intézéséhez. 

Közmeghallgatást tartunk majd,
ahol tájékoztatjuk az érdeklõdõket
munkánkról, eredményeinkrõl, gond-
jainkról. Egy olyan, roma közéleti em-
berekbõl álló munkacsoportot is sze-
retnénk létrehozni, a mely tanácsai-
val, javaslataival segítené a CKÖ-t,
hogy eredményesebben tudjuk kép-
viseli a romák érdekeit. Azt gondolom,
hogy ha a munka- és költségvetési ter-
vünkbe megfogalmazottakat mara-
déktalanul végre tudjuk hajtani, nagy
lépést teszünk meg annak irányába,
hogy tevékenységünkkel a romák
többsége elégedett legyen. Ügyfél -
fogadást minden hónap utolsó szer-
dáján 9–12 és 13–16 óráig tartunk. Az
önkormányzatnak rajtam kívül Molnár
Vilma elnökhelyettes, valamint Balogh
Endre, Csikja Sándorné és Horváth
Ernõ a tagja.

Amikor úgy döntünk, hogy elad-
juk a gépjármûvünket, általában
egy cél lebeg a szemünk elõtt: az,
hogy minél magasabb árat kapjunk
érte. Ez ugyan valóban nagyon fon-
tos cél, de nem az egyetlen.

Amikor az adás-vétel megköttetett
és a jól kialkudott vételárat megkap-
tuk, van még egy lényeges feladatunk:
hogy a gépjármû átírásra is kerüljön.
Amennyiben ugyanis a vevõ nem tesz
eleget ennek a kötelezettségének,
hiába rendelkezünk adásvételi  szer -
zõdéssel, a gépjármû-nyilvántartás-
ban az továbbra is a nevünkön szere-
pel. Tilosban parkoláskor, gyorshaj-
táskor a büntetést, illetve a gépjár-
mûadóról szóló fizetési csekket to-
vábbra is mi kapjuk meg. Kezdõdhet
a hosszú pereskedés. A szabálysérté-
seket hosszas magyarázkodás után si-
kerülhet elintézni, de a gépjármûadót
nem. A törvény ugyanis egyértelmûen
kimondja, ha egyik fél sem tesz ele-
get bejelentési kötelezettségének, a
gépjármûadót a bejelentés évének
utolsó napjáig az eladónak kell meg-
fizetnie.

A plusz kiadások elkerülése érde-
kében a gépjármûvünk eladása után mi-
elõbb keressük fel az okmányirodát, és
adásvételi szerzõdésünket záradékol-
tassuk. A gépjármû vásárlásánál is oda
kell figyelnünk, nem elég a motort és
a karosszériát átvizsgálnunk, tisztázni
kell, hogy a gépjármû hitellel terhelt-
e, forgalomban van-e és ami még na-
gyon fontos: nincs-e végrehajtási eljá-
rás alá vonva. Ez utóbbi esetben ugyan-
is ha a tulajdonos a forgalmit és a törzs-
könyvet nem adta le, akkor az egészrõl
csak akkor szerzünk tudomást, ha jog-
követõ állampolgárként át szeretnénk
íratni a gépjármûvet, de ezt nem tud-
juk megtenni. Ilyen esetben lesz egy
autónk, amit nem használhatunk.
Ennek megelõzésére kérnünk kell egy
meghatalmazást a tulajdonostól, mely-
ben hozzájárul a szóban forgó autó
gépjármû-nyilvántartásban szereplõ
adatainak megismeréséhez. Ezzel el-
kerülhetjük a kellemetlen meglepeté-
seket.

Balesetmentes közlekedést kíván:
a Szerencs Város

Polgármesteri Hivatala
adócsoportja

A GÉPJÁRMÛELADÁS
ÉS -VÁSÁRLÁS BUKTATÓI

A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERVEI 



2008. MÁRCIUS 7. ZEMPLÉN  KÖZBIZTONSÁGÁÉRT8

RENDÔRSÉGI HÍREK
VESZTESÉGET OKOZOTT

AZ ELHAGYOTT SZEMÉLYI
A 23 éves monaji férfi még 2006-

ban vesztette el az okmányát, azóta
„vásárolt” egy autót, és többször „sza-
 bálytalanul” parkolt. S mindez a tudta
nélkül történt. A rendõrségen február-
ban tett feljelentést a monaji fiatalem-
ber, aki elmondta: két évvel ezelõtt
hagyta el a személyi igazolványát
Boldog kõújfaluban. Egy évre rá fel-
szólították, hogy az általa vásárolt
személygépkocsiját elfelejtette a nevére
íratni. A férfi úgy gondolta, hogy majd
megoldódik az ügy magától. Várt,
egészen 2008 februárjáig, amikor a
miskolci cégtõl felszólítást kapott, hogy
a szabálytalan parkolásokért kiszabott
büntetéseket fizesse ki. Az Encsi
Rendõrkapitányság visszaélés okirattal
vétségének és más bûncselekmény
megalapozott gyanúja miatt indított is-
meretlen tettes ellen eljárást.

EZER FORINTÉRT
ELÕZETESBEN 

Eltörték az orrát támadói annak a mis-
kolci fiúnak, akitõl február 21-én dél-
után egy háromfõs csoport pénzt kö-
vetelt. A Miskolci Rendõr ka pitányság
az ügyben csoportos rablás miatt in-
dított eljárást. A fiatalkorú elkövetõket
már a bûncselekmény napján elfogták,
és õrizetbe vették. A nyomozás eddi-
gi adatai szerint a trió tagjai Miskolc
belvárosában megállítottak egy fiatal-
embert, akitõl a bankjegy-automatából
kivett 1000 forintját követelték. A sér-
tett a felszólításnak nem tett eleget, ezért
az egyik támadó orrba vágta a fiút, aki
az ütéstõl nyolc napon túl gyógyuló sé-
rülést szenvedett.

AKCIÓBAN
A „FÜRKÉSZ-KOMMANDÓ” 
Nemcsak a közlekedési szabályokat

figyelmen kívül hagyókkal, hanem a
fatolvajokkal szemben is hatásosak a
rendõrautókba szerelt kamerák. A vi-
deofelvételek megfelelõ alapot adnak
a szabálysértések bizonyíthatóságára,
melynek eredményeként a jövõben
mind hatékonyabbá válhat a közterü-
leteken elkövetett jogsértések vissza-
szorítása. A Miskolci Rendõr ka pi -
tányságon február elejétõl állították
hadrendbe azokat a kép- és hangrög-
zítésre is alkalmas rendszereket, ösz-

szesen 12 autóban, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Me gyei Rendõr-fõkapitány-
ságon kettõben, amelyek a közterüle-
ten elkövetett szabálysértések rögzíté-
sére kiválóan alkalmasak. Az össze-
hangolt akciók – ez évben eddig ilyen
kettõ volt – mellett az autók külön-külön
is portyáznak a megyeszékhelyen, il-
letve vonzáskörzetében. A legfrissebb
összesített adatok szerint február 18–
24. között  91 szabálysértés elköveté-
sérõl készült felvétel, ami 35 feljelen-
tést eredményezett.

FATOLVAJT KERES
A RENDÕRSÉG

Mintegy ötvenezer forint értékben
vágtak ki nyárfát egy mezõzombori gaz-
dálkodó ültetvényébõl. A tulajdonos
február 17-én reggel értesült arról,
hogy a falu határában lévõ hét hektá-
ros erdejét ismeretlenek megcsonkí-
tották. A helyszíni nyomokból kiderült,
hogy a hívatlan látogató motoros fû-
résszel vágta ki a tizenhat darab fiatal
fát, majd vélhetõen gépkocsival szál-
lította el onnan. Az okozott kár eléri
az ötvenezer forintot. A rendõrségi fel-
jelentés után a hatóság megkezdte a
nyomozást az ügyben.

BÍRÓSÁG ELÕTT 
Közúti ellenõrzést tartottak a tállyai

rendõrõrs járõrei február 25-én dél-
elõtt Golop közelében. Ennek során
megállítottak egy WV Golfot, amely-
nek a taktaharkányi vezetõjérõl ki-
derült, 2008. február 29-ig jármûve-
zetéstõl el van tiltva. A szabálysértést
észlelõ rendõr közölte a sofõrrel: elõ-
állítja a Tállyai Rendõrõrsre, ahol õri-
zetbe veszik, és bíróság elõtt kell fe-
lelnie tettéért. A Szerencsi Városi
Bíróság még aznap kora délután meg-
tartott tárgyaláson 70 ezer forint pénz-
büntetést szabtak ki az eltiltás alatt
volán mögé ülõ férfire.

Rendészeti szempontból Borsod-
Abaúj-Zemplén megye nem tartozik
a könnyû területek közé, azonban
a rendõrség hatékonyan dolgozik a
jogsértések visszaszorítása érdeké-
ben. 

A bûnüldözõk a lakossággal, a civil
szervezetekkel, a polgárõrséggel ösz-
szefogva eredményesen szolgálják a
megyében élõk biztonságát. A szak-
mai mutatók alapján az elmúlt évben
az országos összehasonlításban az
élen végzett a fõkapitányság – hang-
zott el a február 26-án Miskolcon
megtartott sajtótájékoztatón.

Az elmúlt évben Borsod-Abaúj-
Zemplénben közel hét százalékkal,
31 ezerrõl 29 ezerre csökkent az is-
mertté vált bûncselekmények száma.
A közel harmincezer jogsértés fele
a Miskolci Rendõrkapitányság ille-
tékességi területén történt, a Szerencsi
Rendõrkapitányság 10,2 százalékkal
részesedett a bûncselekményekbõl.
Az ismeretlen tetteses felderítési mu-
tató 55,7 százalékos, amely tekinte-
tében a szerencsi bûnüldözõk 78 szá-
zalékos eredményességgel a legjobb
teljesítményt nyújtották. Az elmúlt
évben a korábbinál nagyobb biz-
tonságban volt az emberek vagyona,
azonban a személy elleni bûncse-
lekményeknél 70 százalékos emel-
kedést regisztrált a rendõrség.
Kevesebb jogsértés történt a közte-
rületen, azonban az elkövetõk közül
többet fogtak el az egyenruhások. 

Tovább javult 2007-ben a közle-
kedés biztonsága, amelyben jelentõs
szerepe volt a fokozott közúti el-
lenõrzéseknek. Különösen a halálos
kimenetelû tragédiák számában
mutat kedvezõ, 35 százalékos csök-
kenést a statisztika. Azonban így is
47-en vesztették életüket a közuta-
kon. A rendõrök a jövõben is kiemelt
figyelmet fordítanak a lakossági ész-
revételekre, bejelentésekre és a tör-
vény elõtti egyenlõség elvét szem
elõtt tartva még határozottabban
lépnek majd fel a jogsértõkkel szem-
ben. A megyében dolgozó rend-
õröknek az idei év fõbb feladatai kö-
zött határoztak meg a schengeni öve-

zethez történõ csatlakozást követõen
az integrált mélységi ellenõrzéseket.
Nagyobb figyelmet fordítanak majd
a bûnüldözõk a gyermekek, fiatalok
és idõskorúak védelmére, hogy ke-
vesebben váljanak bûncselekmé-
nyek áldozatává. Határozott cél a
korrupciós jogsértések, a természet-
károsítás és fogyasztók megtévesz-
tésére irányuló cselekmények visz-
szaszorítása. Célkeresztbe kerülnek
a számítógépes bûnözés és a pénz-
ügyi visszaélések. A jogsértések szá-
mának a csökkentése érdekében na-
gyobb hangsúlyt helyeznek a meg-
elõzésre Borsod-Abaúj-Zemplén me -
gye rendõrei.

A rendszeres közúti ellenõrzéseknek is köszönhetõen csökkent a
balesetek száma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A MEGYE RENDÕREI AZ ORSZÁGBAN
A LEGJOBBAK KÖZÖTT

Évértékelõ taggyûlést tartott
 feb ru ár 29-én a középiskolai kol-
légiumban a Szerencsi Polgárõr
Egye sület. A civil szervezet tag-
jai tavaly is eredményesen
mûködtek közre a közrend és a
közbiztonság megõrzésében a
településen.

Juhász Béla egyesületi elnök
beszámolójában ismertette, hogy
2007-ben összesen 1843 óra szol-
gálatot láttak el a szerencsi pol-
gárõrök. Rendszeres járõrözéssel
igyekeztek elejét venni a városban
elkövetett bûncselekményeknek,
városi rendezvényeket, kulturális
programokat biztosítottak. Tanév -
kezdéskor néhány hétig segítették a
diákok balesetmentes közlekedését
az iskolákhoz közeli forgalmasabb
gyalogátkelõhelyeknél, tavasszal
védelmet biztosítottak a magasabb
összegû nyugdíjakat kihordó postá-
soknak és a rendõrökkel közösen is
több mint háromszáz órán át láttak
el szolgálatot. Tevé keny ségüket a
települési önkormányzat azzal is
elismerte, hogy a mûködésük támo-
gatása mellett a képviselõ-testület az
egyesület elnökének közösségépítõ
munkásságáért helyi kitüntetést
adományozott. Juhász Béla az
egyesület tavalyi gazdál ko dásáról
szólva ismertette: 630 ezer forint
bevételüket szinte teljesen fele mész -
tették a mûködéssel kapcsolatos ki-
adások, amelybõl a legnagyobb költ-
séget a járõrözésre használt gépjár-
mûvük fenntartása és tankolása je-
lentette. Az évet 2500 forintos pénz-
maradvánnyal zárták. Az elnök az
idei esztendõ feladatai között em-
lítette a város rendjének további
biztosítását, az országos szövetség
elvárásának megfelelõen a szakmai

munka erõsítését. Ez utóbbi érde -
kében 2008-ben tanfolyamot és vizs-
gát szerveznek. Egy napot pedig a
város köztisztaságának javítására
szentelnek valamelyik területen az el-
dobált hulladékok összeszedésével.
Juhász Béla ismertette, hogy 2007-
ben 57-rõl 45 fõre csökkent az aktív
polgárõrök száma Szerencsen, ami
felveti a tagtoborzás szükségességét. 

Csóra György, a B.-A.-Z. Megyei
Polgárõr Szövetség elnöke elis-
meréssel szólt a szerencsi önkénte-
sek munkájáról, aminek ered-
ményessége a most hallott beszá-
molóból is visszatükrözõdik. A me -
gyei elnök fontosnak tartotta, hogy
minél több fiatalt vonjanak be ebbe
a társadalmi szempontból fon tos
munkába. A városban mûködõ pol-
gárõrök tevékenységükkel hoz-
zájárultak ahhoz, hogy tavaly a rend -
õrkapitányságok közül a szerencsi
volt az egyik legeredményesebb
Borsod-Abaúj-Zemplénben.   

Rónavölgyi Endréné polgármester
az önkormányzat nevében mondott
köszönetet a polgárõröknek, akik  sza -
badidejükbõl áldozva, minden el-

lenszolgáltatás nélkül védik a la kos -
ság javait Szerencsen. Jelenleg a
civil szervezet irodája a Rákóczi út
51. szám alatti, meglehetõsen lerom-
lott állagú udvari épületben található,
aminél jobb elhelyezést érdemel-
nének. 

Ugyancsak az elismerés hangján
méltatta a polgárõrök munkáját
Szaniszló István, a Szerencsi Rend -
õrkapitányság közrendvédelmi osz -
tályvezetõje, míg Bujdosó Ferenc
kistérségi felelõs fontosnak tartotta,
hogy a helyi gimnázium rendészeti
képzésének a tanmenetébe legalább
egy tanóra erejéig szerepeljenek a
polgárõr-ismeretek. 

A gyûlés végén a megyei szövet-
ség nevében Csóra György elmúlt évi
tevékenységéért elismerésben és
 tárgy jutalomban részesítette Maczek
Sándor és Hustya Attila polgárõröket.
A helyi egyesület elnöke étkezési
utalványokkal köszönte meg Szabó
Lajos, Szabó Sándor, Lovász Viktor,
Lovász Sándor, Palcsó István, Lõrincz
Károly, Sipos Tamás, Szabó Ildikó,
Bajusz József és Hustya István
munkáját.

SZERENCSI POLGÁRÕRÖK
A KÖZBIZTONSÁG SZOLGÁLATÁBAN 

Az egyesület elmúlt évi tevékenységét Juhász Béla elnök (középen)
értékelte. Mellette balról: Szaniszló István, Csóra György, Rónavölgyi
Endréné és  Buj dosó Ferenc.

Mentõhelikopter szállította el Sze -
rencsrõl azt a helybéli férfit, akit feb-
ruár 28-án kora délután az Ondi úton
ütött el egy személygépkocsi. Helyszíni
értesüléseink szerint az idõs gyalogos
a Kossuth köz felõl érkezett az útke-
resztezõdéshez, miközben Ond irá-
nyából az Opel a belváros felé tartott.
A gépkocsi vezetõje az úttestre hirte-
len lépõ férfit már nem tudta kikerül-
ni. A szerencsi mentõk megkezdték a
sérült ellátását, majd idõközben a

segítségül hívott helikopter is leszállt
az önkormányzati bérlakások mellet-
ti területen. Végül a légimentõk szál-
lították a baleseti sebészeti ambulan-
ciára a súlyos fejsérülést szenvedett gya-
logost. A Szerencsi Rend õrkapitányság
közlekedésrendészeti osztálya szakértõ
bevonásával kezdte meg a baleset kö-
rülményeinek vizsgálatát.

A baleset idõs sérültje súlyos fejsérülést szenvedett.

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

GÁZOLÁS AZ ONDI ÚTON



Városunk településtörténetének
teljes képéhez hozzátartoznak azok
az épületek, amelyek már egészében
elpusztultak, illetve eredeti rendel-
tetésükhöz képest kisebb-nagyobb
átalakítás révén teljesen más célt
szolgálnak. Ezek a létesítmények
olykor hû képet rajzolnak arról a tör-
ténelmi, kulturális miliõrõl, amely-
ben évszázadokon vagy évtizedeken
át az itt élõk építõ és újjáépítõ
kedve nyilvánul meg. Új sorozatunk
célja ezen építmények történetének
felkutatása, bemutatása.

LÖVÉSZHÁZ
A török háborúskodások hazánk-

ban mindennapivá tették a fegyve-
rek kezelését és használatát. A bé-
késebb XVIII. században a lakosság
szórakozásai nem álltak magas szín-
vonalon, hiszen mindenben, így a
mulatságok dolgában is Bécs volt a
mintakép, ahol ekkoriban a céllövés
volt a fõ kikapcsolódás. Egymás
után épültek nálunk is a lövöldék,
amelynek a felállítását I. Lipót egye-
nesen kötelezõvé tette. Mûködésüket
az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc után betiltották, s újra
csak 1861-ben nyílhattak meg. A ki-
egyezés után pedig inkább sport-
egyesületként mûködtek tovább.

Az elsõ világháború után sorra ala-
kultak a lövészegyletek az ország-
ban, a lövöldék szerepköre is telje-
sen átalakult. A polgári lövészegye-
sületek alapvetõ célja a katonailag
képzett férfiak ismereteinek szinten
tartása, illetve bõvítése lett. Ez a tri-
anoni békeszerzõdés tiltásai miatt
megszületett, álcázott kiképzési
rendszer a második világháború ki-
törésével értelmét vesztette, így
annak végére központilag fel is osz-
latták õket. 

Az 1930-as évek elején a Szerencsi
Polgári Lövészegyesület a kor-
mánypárt politikai törekvéseinek tá-
mogatására elsõsorban értelmiségi-
eket, tisztviselõket, földmûveseket és
iparosokat vont be tisztikarába. Tár -
sadalmi szempontból ugyanakkor a
legdemokratikusabb közösség volt.
Míg a tûzoltó-egyesületi tagság
presztízskérdéssé vált, addig ezen,
némileg militáris szemléletû lövé-
szegyesület tagjaitól csak a magyar
állampolgárságot és a tagdíjfizetést
kérték számon. A tisztikar tagjai:
Radácsy György szerencsi szolga-
bíró, Orosz László igazgató tanár
(Taktaszada), Hollósy Gyula fõhad-
nagy, testnevelõ tanár, Szerednyey

Andor õrnagy, leventeparancsnok,
Kocsis György kiegészítõ parancs-
nok, Füzesséry Sándor járási szol-
gabíró, Farkas Endre polgári iskolai
tanár, Liechti Frigyes csokoládé-
gyári igazgató voltak. 

A város határának Bekecs mellet-
ti területén, a Lõtér út végén lévõ bá-
nyában alakították ki gyakorló he-
lyüket. Ezen a területen építették fel
a lövészházat is, melyben a társa-
dalmi élet jelentõs eseményei zaj-
lottak, így baráti összejövetelek,
tánciskolák, kártyaklubok, biliárd-
csaták. A Kovács Lajos által terve-
zett épületet az egész Felvidéken egy
ritka szépségû, modern lövészpavi-
lonnak tartották, melyet György
Antal polgári iskolai tanár falfreskója
tett még kellemesebbé. Két hét alatt

pazar színezésû, ötletes kompozí-
ciójú, történelmi vonatkozású fres-
kót festett a honfoglalókról a lö-
vészház belsõ falára. Ünnepélyes fel-
avatását 1932. szeptember 11-én egy
lövészversennyel tették emlékeze-
tessé.

A lövészház mögötti lõpályán szá-
mos hasonló lõgyakorlatot, versenyt
szerveztek. Elõtte szinte mindennap

tréninget tartottak a lövészbajtársak.
Egy-egy ilyen összecsapásra az egész
Felsõ-Magyarország lövészei eljöt-
tek. A járási versenyek mellett ven-
dég-, nõi- és galamblövõ versenyt is
rendeztek. A lebonyolítás során 23
sorozatban, mintegy 223 tíz és ti-
zenöt sorozatot adtak le, amely a
próbalövésekkel együtt 3400 lövés-
nek felelt meg. A versenyeken való
részvétel hazafias kötelességnek is
számított. 

A szerencsi csapat férfitagjai közül
a legeredményesebben lövõk: Küsz -
tel Károly, Fery Emil, Füzesséry
Sándor, Lehrbaum Sándor, Dr. Sza -
bó Sándor, Chapó József; nõi tagok:
Füzesséry Sándorné, Lehrbaum
Kata, Radácsy Györgyné, Chapó
Józsefné.

A lövészház az 1940-es évek ele-
jén elnéptelenedett. A sorozó bi-
zottság még ebben az épületben tar-
totta esedékes tevékenységét, de az
egykor mozgalmas napokat megélt
épület a háború végére teljesen
megsemmisült. Arculatát és emlékét
már csak egy képeslap és fotó õriz-
te meg az utókor számára.

O. Z. M.
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A használattól viseltes és sárguló la-
pokból álló túrafüzet szerint 1990. jú-
lius 31-én indultunk az akkori Úttö rõ -
vasút végállomásától. Útirány a Duna-
kanyar. Úti célunk a Cserháton fekvõ
Becs ke falu, végig az országos kéktúra
útvonalán. A bejárásra tervezett távol-
ság 155 kilométer. Társaim, a Mikes test-
vérpár, Zoltán és Tamás, valamint Tóth
Gusztáv, tanítványaim. Ekkor már ne-
gyedik éve, hogy emléktúrákat szer-
veztem a kék jelzésen. A Mikes fiúk egy
esküvõi meghívás miatt Nagymaros el-
érésekor hazautaztak, így ketten foly-
tattuk a munkát. 

Törökmezõ, Kisinóc érintése, a Csó -
ványos megmászása után Nógrád tele-
pülésen áthaladva megérkeztünk Ka ta -
linpusztára. Könnyû felidézni az útvo-
nal szépségeit, mert azóta ellenkezõ
irányban is bejártam még kétszer. 

Katalinpuszta a 652 méter magas
Naszály hegy lábánál fekszik a Dunai
Cement- és Mészmû kõbányájával el-
lentétes oldalon. Itt van vége a Cserhát
18-as számú túrájának és itt kezdõdik
a 19-es.

Esteledett. A kocsmában megvacso-
ráztunk, az ellenõrzõ állomás bélyeg -
zõjével pecsételtünk. A közeli fogadó
létét csak nyugtáztuk, mivel pénztárcánk
elég lapos volt. Ezért úgy döntöttünk,
hogy tovább indulunk. Arra gondoltunk,
hogy még a sötétség beállta elõtt, az
 erdõ ben keresünk egy alkalmas helyet,
ahol álomra hajthatjuk fejünket. Sátrunk
ugyan nem volt, kempingmatracunk és
hálózsákunk igen. Mint már eddig több
alkalommal, most is úgy gondoltuk, hogy
ez elég. 

Elindultunk.
Alig negyedórás gyaloglás után magas

kerítés állta utunkat, melynél mindkét
oldalon létra volt. Gyakori az ilyen a túra
útvonalán, de ez különleges. A létrára
volt szegezve egy nyílban végzõdõ, hátra
mutató deszkalap. Rajta a felirat: „RP em-
lékmû 50 m”. Ugyan mit jelenthet?
Nézzük meg! – mondtam társamnak.
Követve a nyíl által mutatott irányt, ha-
marosan három, egymás mellett álló fi-
atal fát pillantottunk meg. Ezek közül a
középsõbe belevésve a két betû: RP. A
fák tövénél félkörbe rakott kövek. A kö-
ríven belül keresztbe rakott két száraz
faág. Néhány méterrel arrébb egy szép
faragású, magas kopjafa állt. A tövén a
felirat: Rockenbauer Pál emlékére. 

Mint amikor a villanyt felgyújtják a sö-
tétben, úgy világosodott meg az emlé-
kezetem. Eszembe jutott, hogy valaki
évekkel ezelõtt mit mondott nekem.
„Rockenbauer Pált Vác fölött a hegyek -
ben találták holtan, hálózsákjában.” 

A társamhoz fordultam és azt mond-
tam neki, hogy itt alszunk. Ez egy jó,
egyenes hely. Valóban az – mondta
Guszti és letette hátizsákját. 

A kiszemelt fekvõhelyrõl eltakarítot-
tuk a száraz ágakat, köveket és készül-
tünk a lefekvéshez. 

Rájöttél, miért van itt ez a kopjafa? –
kérdeztem Gusztitól. Nem. Ezen a he-
lyen halt meg Pali barátom. Tágra nyíl-
tak a szemei és azt kérdezte: De nem
itt van eltemetve? 

Zengõvárkony és Pécsvárad között
van a sírja a szelídgesztenyésben. De
ha itt lenne is, a halottaktól nem kell félni
– válaszoltam. Ez a gondolat is azt bi-
zonyította, hogy nagyon közel állunk
egymáshoz. 

Ezért is döntöttem úgy 1987 novem-
berében bekövetkezett halálakor – most
20 éve – hogy minden évben túrát szer-
vezek az emlékére, a kék jelzésen. Te -
szem ezt azért is, mert a neve és a kék-
túra alig képzelhetõ el egymás nélkül.
A gyalogtúrák azóta ismétlõdnek, éven-
te néha több alkalommal is. Eddig ösz-
szesen 62 útitárs szegõdött hozzám és
tett meg több-kevesebb kilométert velem,
a nagy kék úton. 

Én már harmadszor járom az 1100 ki-
lométeres távot Írottkõ és Hollóháza kö-
zött. Közben a végpontok és helyenként
az útszakaszok is változtak. Mindezek
mellett van, aki másodszor járja velem
és vannak, akik közel állnak a táv tel-
jesítéséhez. 

A kék jelzés több abaúji településen,
köztük Encsen is áthalad. Rockenbauer
Pál többször volt családom vendége.
Innen tudom, hogy szerette Abaújt, sõt
úgymond lobbizott is érte. Õrizzük
meg emlékét! Nyugodjon békében! 

(Folytatjuk)
Szádváry Gyula

TELEPÜLÉSÜNK RÉGI ÉPÜLETEI:
LÖVÉSZHÁZ

ROCKENBAUER PÁL
EMLÉKÉRE I.

(EGY ABAÚJI GONDOLATAI)

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?
Játékunkban alkalmanként egy-

egy szerencsi archív felvételt te-
szünk közzé lapunkban. Vál lal -
kozó kedvû olvasóinktól most arra
kérünk választ, melyik utca rész-
lete látható a fényképen? A meg-
fejtéseket március 14-ig várjuk
postai levelezõlapon (3901 Sze -
rencs, pf.: 85) vagy SMS-ben a
20/940-2066-os szám ra. A helyes
választ beküldõk között kettõ darab
2000 forintos vásárlási utalványt
sorsolunk ki, amely a Jé-Ex Ker. Bt.
boltjában váltható be. 

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: Gyár út. A szerencse ez alkalommal Hámori
Lajosné, Szerencs, Ondi út 41. szám alatti olvasónk-
nak és a 20/531-3580-as telefonszámról érkezett já-
tékosnak kedvezett. Nyereményüket február 11–14-
ig vehetik át a szerkesztõségben.

A játék folytatásához továbbra is várjuk olvasóink-
tól a több évtizeddel ezelõtt Szerencsen készült fény-
képeket, amelyeket sértetlenül visszajuttatunk a tulaj-
donosának. Elevenítsünk fel együtt településünkbõl egy-
egy régi pillanatot!

Rockenbauer Pál nevét õrzi a
dél-dunántúli kéktúra.

Képeslap a Zempléni Múzeum gyûjteményébõl.

PROGRAMAJÁNLÓ 
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL 
Március 13., 14 óra: Történelmi játszóház. Csákó, kokárda és ’48-as zász-

ló készítése. Helyszín: Rákóczi-vár klubterme.
Március 18., 14 óra: Húsvéti játszóház. Helyszín: Rákóczi-vár, gyer-

mekkönyvtár.
Március 19., 16 óra: Húsvéti hangverseny. Köszöntõt mond: Damjanovics

Pál parókus. A hangversenyt megnyitja: Rónavölgyi Endréné polgármester.
Fellépnek: Szerencsi Férfikar, Hegyalja Pedagógus Kórus, Református
Gyülekezeti Énekkar. Helyszín: görög katolikus templom.

Március 27., 15 óra: Megemlékezés és koszorúzás II. Rákóczi Ferenc szü-
letésnapján. Helyszín: Rákóczi-vár, északi kapu.

Március 29., 11 óra: XIX. Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál szerencsi
hangversenye. Fellépnek: Pro Musica Kamarakórus és a Snapsz Vokál Band
(Sepsiszentgyörgy), Szerencsi Férfikar, Hegyalja Pedagógus Kórus, Szerencsi
Általános Iskola énekkara. Helyszín: Rákóczi-vár, színházterem.

Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet 
Szerencs, Huszárvár út 30. 

Tel.: 47/361-293. � Nyitva: hétfõ–péntek 8–16 óráig.
AKCIÓS AJÁNLATUNK: 

� Vércukorszintmérõ készülékcsomag 8900 Ft
� Digitális alkoholszonda 3500 Ft helyett 3100 Ft 
� Tens digitális készülék (izom-ideg stimulátor) 11 990 Ft-tól
� Méregtelenítõ (HydroSana) 37 500 Ft helyett 25 000 Ft

(Korlátozott számban, kizárólag elõjegyzés alapján!)

Orvosi (tb) vények beváltása
Inkontinencia termékek, stoma-eszközök, ortézisek,

házi betegápolási eszközök.

Aktuális kínálatunk a www.gyogyaszat.shp.hu és
a www.gyogybolt.hu weboldalakon olvasható!

Hirdetés
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IRODALMI

MELLÉKLET

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

Dite

VÁLASZRA VÁRVA

Szontágh Emil

VÁGYÁLOM...?
Ifjúságom, ha megismétlõdhetnék
Szívemet a kezedbe helyezném
Érted lüktetne egy életen át
Õriznéd-e kedves, áruld el hát

Kezedbe tenném a lelkemet is
Legyen tiéd még az Istenem is
Ha ifjúságom újra kezdhetném
Míg élek, kezed el nem engedném

Szemed csillogó tükrében fürdenék
A kelõ Napot ablakodba ültetném
Sugarai szobádat bearanyoznák
Élnél-e velem, kedves, egy életen át

Oly szép lehetne az élet és csodás
Hol vagy szerelmem? Csak álmodlak talán
Vagy képzelõdöm a múlt ifjúságról?
Hallgasd fohászom esdeklõ ajkamról

Ily nagy érzésekkel fordulok hozzád
Szíved mélyében legyen izzó parázs
Õrizz meg  kedvesem egy életen át
Hallgasd meg kérésem; Isten is megáld

Sulc Mária

KEGYELEM
Ez a kenyér nem az a kenyér, 
mit a sarki pékség árul 
kemence-melegen...
Ez a bor nem az a bor, 
mit jó pénzért mérnek a borászok
pince-hûvösen.

Ez a kenyér s bor már számhoz emelve
átjárja egész lényemet,
ez a kenyér s bor visszaadja
megfogyatkozott, karcsú hitemet.

Úgy vonulok ki élni vele,
lábam reszket, mégis visz a vágy...
Félve rebegem magamban:
Eredj, Õ újra megbocsát.

Mikor megtörténik a Csoda,
alázattal és hálával hajtom meg fejem.
Szívemben virágba borulnak tar mezõk...
Mi ez, ha nem a Kegyelem?

Maczkó Edit

M˘RCIUSI
TÉL

Hóbundában dús fenyõ
S a kopasz nyárfa ág,
Duzzadt rügyek ízlelik
A tavasz illatát.

Elkésett tél nyújtózik
Bár virul már a kék,
Sápadt napnak sugarával
Tavaszt ád az ég.

Jeney András

A RONDANINI
PIETÀ

Márványra bánat írja jajfehérét,
Roskadva tartja szép, halott fiát.
Halott a csend is, égre nem kiált –
Neked zokogja fájdalom miértjét.

Rejtélyes, régi kõ, – torzónak vélnéd.
Megtört kenyér, nem visel glóriát;
És mégis – õ emeli Máriát,
Szemébõl hull a könny le gyöngyfüzérként.

Arcán a folt – Júdások égõ csókja –,
Lépcsõn megállva, érzed, vádoló;
Te csókod az! – bûnül fel mégse rója,

Mellé ha ülsz, letörli fényfolyó.
Hát ülj le! – hív a Bounarroti-oltár;
Fehérlõ gyászban érted sír a zsoltár.

Csáky Katy

TE LÉTEZEL
Álomként ringatlak el,
Álom vagy nekem,
Te létezel.
Szeretnék közeledben rejtõzni,
Ne tudd ki az, mi tudnék lenni.

Mi lehetnék?
Ki mindenhol követ,
Vigyáznám minden lépésedet.
Óvnálak, féltenélek,
Az angyalkád lennék Neked.

Angyalok a mennyekben élnek,
Nem lehetek, ki követ Téged.
Nem látlak, ahányszor szeretném,
Ha angyal lehetnék, ezt könnyen tehetném.

Földön élek, várok rád
Szeretném érezni, látni a mosolygós szád.
Gyönyörû szemed, mindened.
Majd a mennyekben találkozok veled,
Angyalként várlak, majd ott leszek.

Bényei Vera

AZ ESKÜVÕNKÖN
MI, KETTEN

(Anitának és Tamásnak)

Megtaláltál, mellém álltál
Kézen fogtál, átkaroltál.

Rám néztél, rád néztem 
Szemedben, szememben
Kitárult a világ.

Napsugár, arany õsz
Fehér fátylat hoz az õsz,
Szeretetet kezem között.

Szél susog szerelmet,
Napjaidban meglelhetsz,
Éjeimben ott lehetsz.

Kezed a kezemben
Tiszta két kezedbe
Életem teszem le.

Kézen fogva, támogatva,
Jóban, rosszban megosztozva
Tiéd a mosolyom, enyém a mosolyod.

Legyél párom mindörökre,
Legyek párod örömökre,
Legyünk egymás õrizõje!

Rám nézel, rád nézek,
Szemedben, szememben
Nyílik ezer virág.

Jó erõben, Istenhitben 
Derûs fényben, egészségben
Éljünk együtt ezer évet!

Szeretsz? Én szeretlek!
Szemedben és szememben 
Kinyílik a világ.

Megtalálsz? Mellém állsz?
Kézen fogsz? Átkarolsz?

Megtaláltál, mellém álltál,
Kézen fogtál, átkaroltál.

Mondd, fáj-e a kõnek ha belerúgnak,
s aztán dühöngve a sárba taposnak?

Mondd, van-e értelme a durva haragnak,
ha a szép szavak nem igazán hatnak?

Mondd, milyen az élet az olyan házban,
melyet nem tölt be az öröm, sem a bánat?

Mondd, fáj-e, ha nincs, akinek adhatsz,
vagy ha hiányzik, akitõl szeretetet kaphatsz?

Mondd, fáj-e, ha nincs, és ha sehová se mehetsz,
vagy ha hidegen ülsz kincseid felett?

Mondd, fáj-e, ha gondjaid a négy fal közé zárnak,
vagy ha a szavaid a pusztába szállnak?

Mondd, mit ad a ma embere a holnap fiának,
ha nincs, ki meghallgatná jaját a világnak?

A H. A. T. HÍ REI
� Miskolcon a Vörösmarty Mûvelõdési Házban 2008.január 24-én Kossárik Nándor

alkotótársunk eddig megjelent két  kötetébõl válogatás hangzott el. A verseket  mint -
egy 100 vendég jelenlétében nyugdíjas irodalombarátok adták elõ.

� Nyíregyházán a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban bemutatták Vengrinyák
János: Sorsérlelte gondolataim címû verseskötetét január 31-én. A Bessenyei Kör
által szervezett rendezvényen fellépett a Vikár Sándor Zeneiskola zenekara is.

� Február 21-én Miskolcon a Városháztér 7. szám alatti Calypso kisvendéglõben ke-
rekasztal-tárgyalást tartott a Magyarországi Eszperantó Szövetség elnöke, Baksa József.
A rendezvényen részt vett a HAT részérõl Gaál Ernõ, Dudás József és Bereti Gábor.

Schlosserné Báthory Piroska: Generációk.



Üzleti ajánlatot tett a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társuláshoz tarto-
zó településeknek a BHD Hõ erõ mû Zrt.
A cég kukoricaszár és más növényi ere-
detû tüzelõanyagok szárítására szolgá-
ló üzem létesítéséhez segítené hozzá a
beruházásban közremûködõ önkor-
mányzatokat. A terv részleteirõl február
21-én Szerencsen megtartott fórumon
adtak tájékoztatást a cég munkatársai.

A polgármesteri hivatalban szervezett
tanácskozáson a kistérségi társulás ta-
nácsát alkotó polgármesterek és a
Szerencs és Környéke Fejlõdéséért
Egyesület tagjai a bioenergia-hasznosí-
tás jelentõségérõl és hazai lehetõségei -
rõl tájékozódtak. Ezen a területen a gyön-
gyösi Károly Róbert Fõiskola végez je-
lentõs kutatásokat, amelyek részleteirõl
Holló Ervin, a felsõoktatási intézmény
koordinálásával létrejött Bioenergetikai
Innovációs Klaszter Centrum kutatási re-
ferense számolt be a jelenlévõknek. Mint
elhangzott, a gyöngyösi fõiskola az
Asbóth Oszkár Program keretében 216
millió forintos beruházással fûtõmûvet
létesített az intézmény taspusztai tan-
gazdaságában, amely a hõenergia ter-
melése mellett a zöldenergia hasznosí-
tásának kutatására szolgál. A két, együt-

tesen egy megawatt összteljesítményû
kazán fásszárú növények eltüzelésére
szolgál, amellyel a közeli üvegházat,
késõbb az egész tangazdaságot és az
Agrár Képzõ Központot is ellátják  hõ -
energiával. 

A tanácskozáson elhangzott, hogy
Magyarországon stratégiai jelentõségû
a megújuló energiaforrások hasznosítá-
sa, aminek egyik fontos eleme lesz a sze-
rencsi szalmatüzelésû erõmû. A beru-
házók fontosnak tartják, hogy a térség-
ben élõk számára minél több elõnnyel
járjon a létesítmény. Ennek érdekében
ajánlatot tettek a kistérséghez tartozó te-
lepüléseknek arra, hogy szerepet vál-
laljanak az erõmû tüzelõanyag-ellátá-
sában. Hujber Ottó, a BHD Hõerõmû
Zrt. igazgatósági elnöke ismertette, hogy
az elképzelések szerint az erre vállal-
kozó települések létrehoznának egy
projektcéget, amely létesítmény köze-

lében vásárolt területen
építené fel a szárító-
üzemet, kissé távolabb
pedig tárolót létesítene.
A beruházáshoz pályá-
zati támogatást, illetve
banki hitelt vennének
igénybe. A szükséges
önrészt a BHD Hõ e -
rõmû Zrt. biztosítaná
oly módon, hogy elõle-
get fizetne egy megha-
tározott mennyiségû, a

szárító beüzemelése után leszállítandó
kukoricaszárra. Hujber Ottó kiemelte,
hogy ebben a konstrukcióban az ön-
kormányzatok befizetés nélkül jutnának
tulajdonrészhez, ezzel vagyonhoz.    

A szárítóüzem és a hozzá tartozó tá-
rolótelep kivitelezési költségét 600 és 800
millió forint közé becsülik, az erõmû által
átvett hatvanezer tonna kukoricaszár és
egyéb lágyszárú növényi eredetû tü-
zelõanyag feldolgozása esetén az ár-
bevétel a kalkulációk szerint 600 mil-
lió forint körül alakulna. Az alapanya-
got az önkormányzatok által létrehozott
projektcég elsõsorban a 18 település gaz-
dáitól szerezné be mintegy tizenkétezer
hektár termõterületrõl. Az erõmû köze-
lében felépítendõ szárítóüzem mûködése
nemcsak anyagi haszonnal járna az ön-
kormányzatoknak és a programba be-
kapcsolódó termelõknek, hanem új
munkahelyeket is teremtene a térségben.
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Hazai forrású támogatási progra-
mokról és az idei vis maior keret
meghirdetésérõl hozott döntést az
Észak-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács. A pályázati ki-
írások részleteirõl a testület febru-
ár 22-ei ülése után tájékoztatta a
sajtó képviselõit Szabó György (fo-
tónkon), a testület elnöke. 

Ebben az esztendõben
a tavalyinál egymilliárd fo-
rinttal több, összesen
közel 4,5 milliárd forint
felhasználásáról rendel-
kezhet a hatáskörébe utalt
négy program keretében
a tanács. A helyi önkor-
mányzatok fejlesztési fel-
adataira az úgynevezett TEKI és
CÉDE keretében több mint 1,9 mil-
liárd forint jut az idén, amihez a pá-
lyázóknak tíz százalék saját erõt
kell kötelezõen  biztosítaniuk.
Ezekbõl a forrásokból többek között
útkarbantartásokra, játszóterek bõví-
tésére, épületek és mûemlékek meg-
õrzésére, kül- és belterületi csapa-
dékvíz-elvezetéshez lehet támogatást
igényelni. A célzottan szilárd bur-

kolatú belterületi közutak felújításá-
ra szánt 633 millió forintos keret
pedig 42 százalék önrész biztosítá-
sa mellett nyújt segítséget a közle-
kedési feltételek javításához. Kü lö -
nösen kedvezõ feltételek mellett jut-
hatnak a felzárkózásukat szolgáló tá-
mogatáshoz a leghátrányosabb hely-
zetû kistérségek. Az erre a célra  ren-

delkezésre álló közel 1,8
milliárd forintra a Sze -
rencsi Kistérség települé-
sei is jó eséllyel pályáz-
hatnak.   

A felhívások március
elejétõl letölthetõk a re-
gionális fejlesztési ügy -
nökség honlapjáról. A leg-
hátrányosabb kistérsé-

gekhez tartozó települések vala-
mennyi kiírásra nyújthatnak be tá-
mogatási kérelmet, míg a számukra
elkülönített keret a fejlettebb terüle-
teken található önkormányzatok szá-
mára nem elérhetõ. A benyújtott igé-
nyek elbírálása rövid idõn belül
megtörténik, azokról az Észak-ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács 2008. június 31-ig hozza meg
a döntést.

Az elmúlt esztendõben
közel tízezren keresték fel
az Állam pol gársági és
Bevándorlási Hivatal Észak-
magyarországi Regionális
Hivatalának ügyfélszolgá-
lati irodáit. A hatósághoz
fordulók többsége külön-
bözõ okmányok, elsõsor-
ban tartózkodási engedé-
lyek, regisztrációs igazolás iránti ké-
relmet nyújtottak be – hangzott el a
február 19-én, Miskolcon megtartott
sajtótájékoztatón.

Az elmúlt év közepétõl alkalmazott
új idegenrendészeti eljárások, valamint
Magyarország teljes jogú schengeni
taggá válása után a harmadik ország-
beli állampolgárok beutazásáról és tar-
tózkodásáról szóló jogszabályok mó-
dosítása jelentõs kihívás elé állította a
hivatal dolgozóit – ismertette Baróczi
Andrásné regionális igazgató (fotón-
kon). Tavaly a régióban közel tízez-
ren keresték fel az ügyfélszolgálati iro-
dákat, ami az elõzõ esztendõhöz ké-
pest 17,5 százalékos csökkenést mu -
tat. Az igazgatóság munkatársai arra
törekedtek, hogy az érintetteket csak
a legszükségesebb esetben kötelezzék
személyes megjelenésre. Az engedé-
lyezési ügyekben benyújtott kérelmek
számadataiban 11,5 százalékos emel-
kedést regisztráltak. Románia és
Bulgária európai uniós csatlakozásá-
nak köszönhetõen emelkedett az úgy-
nevezett EGT tartózkodásiengedély-
ké relmek száma, amelyeknek a be-
nyújtói jellemzõen munkavállalóként
vagy családtagként szeretnének ha-
zánkban élni. A szükséges iratokat
gyors és rugalmas ügyintézéssel azon-
nal kiadták az ügyfélszolgálatokon.
Magyar állampolgár harmadik or-
szágbeli családtagjaiként 114-en igé-
nyeltek tartózkodási kártyát, 43 szá-
zalékuk Ukrajnából. Nemzeti tartóz-
kodási engedélybõl 105-öt állítottak ki
a régióban, ami 54 százalékos növe-
kedést mutat elsõsorban az ukrán ál-

lampolgársági kérelmezõk
számának emelkedése
miatt. Ha son ló okból re-
gisztráltak emelkedõ ten-
denciát a meghívólevelek-
nél is. 

A hivatal három megyét
átfogó területén csekély
számban fordul elõ har-
madik országbeli állam-

polgárok által elkövetett idegenren-
dészeti jogszabálysértés. Az enge-
dély nélküli keresõtevékenységet foly-
tató külföldiek többsége építkezése-
ken dolgozott, illetõleg az ügyveze-
tõi tevékeny séget meghaladóan saját
gazdasági társaságában végeztek mun-
kát.

Az elmúlt évben hat, foglalkozta-
tókra kiszabott közrendvédelmi bír-
ság összege 890 ezer forint volt, ami
az elõzõ évhez képest 69,3 száza-
lékos csökkenést mutat. Ez Románia
európai uniós tagságára, valamint a
jogszabályi környezet változására
vezethetõ vissza. Tekintettel arra,
hogy a 2007. július 1-jén hatályba
lépett új jogszabályok csak a három
hónapot meghaladó tartózkodás ese-
tén teszik kötelezõvé a keresõtevé-
kenység folytatása céljából kiadott
vízum vagy tartózkodási engedély
beszerzését, a harmadik országbeli
állampolgárt három hónapot meg
nem haladóan engedély nélkül fog-
lalkoztató személy pedig nem szank-
cionálható közrendvédelmi bírsággal.
Baróczi Andrásné ismertette, hogy a
2006-ban regisztrált 268-cal szem-
ben tavaly 73 külföldi követett el a
régióban jogsértést. A kedvezõ vál-
tozás egyértelmûen Románia euró-
pai uniós tagságának tudható be, hi-
szen korábban az  elõ állítottak döntõ
többsége a szomszédos állam enge-
dély nélkül keresõtevékenységet foly-
tató állampolgárai voltak. Az elmúlt
évben kilenc külföldit utasítottak ki
az országból, méltányosságból 32
személynél tekintettek el ennek a
szankciónak alkalmazásától.

A LEADER a vidékfejlesztés új
modellje, az Európai Unió legsi kere-
sebb ilyen jellegû programja. Ennek
keretében a vidéki térségekben a helyi
önkormányzatok, civil  szer vezetek és
vállalkozók együttesen úgynevezett
akciócsoportokat hoznak létre,
melyek maguk jelölik ki térségük  fej -
lõdésének irányvonalát. 

Megalakulásuk után minden ak-
ciócsoport megalkotja helyi  vidékfej -
lesztési tervét, melynek program -
szerû megvalósítására az állam ke -
retösszeget hagy jóvá. Ennek fel-
használására az akciócsoportok helyi
szintû pályázatokat írnak ki. A
beérkezõ projektjavaslatok értékelése
és a támogatandó pályázatokról szóló
javaslatok kialakítása szintén az ak-
ciócsoport által történik. A programok
megvalósítását a közösség fo lyam-
atosan követi és értékeli.

Új LEADER (2007–2013). Az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Prog -
ram nagy hangsúlyt fektet a magyar
vidék fejlesztésére, a vidéki munka-
helyteremtés, beruházás-ösztönzés,
képzésrendszer támogatására, az itt
élô lakosság életszínvonalának nö -
velésére. 2007–2013 között új
LEADER program indult, a korábbi
elvek mentén felhasználására kerülõ
vidékfejlesztési források összege pedig
eléri a 260 milliárd forintot.

A dél-zempléni helyi közösség
megalakulásának krónikája. 2007.
szeptember 11-én Szegi község
Faluházában 6 polgármester, 6 civil
szervezet és 9 vállalkozó részvételé -
vel egyhangú szavazással megalakult
a Dél-zempléni Nektár LEADER Helyi
Közösség (itt fontos megjegyezni,
hogy a rendelet értelmében bárkinek
lehetõsége volt ehhez hasonló helyi
közösség alapítására, azonban ilyen
a térségünkben nem történt.) Az
alakuló ülésen tájékoztató hangzott
el a LEADER alap elveirõl, céljairól,
törekvéseirõl. A közösség kép vi se -
lõjének Dóka Jánost – egy civil szer -
vezet képviselõjét –, két he lyet tesének
Valler József bodrogkisfaludi pol-
gármestert és Po tencsik Ferenc csoba-
ji mezõgazdasági vállalkozót válasz-
tották az alapító tagok. 2007. szeptem-

ber 24-én Tokajban az érintett terület
– Tokaji kistérség, Szerencsi kistérség
(Szerencs város kivételével, mert 10
000 fõ feletti a lakosság száma)
valamint Sima, Baskó az Abaúj-
hegyközi kistérségbõl – valamennyi
településének polgármestere együtt -
mûködési nyilatkozatot tett a helyi
közösségben való részvételi szán -
dékáról. Ezt késõbb mind a 30
település önkormányzata megtár-
gyalta és határozatban megerõsítette.
A második csatlakozási ülése 2007.
október 4-én volt Mezõzombor ha -
tárában, a Bekény-tanyán. Ekkor let-
tek tagok a rendeletben elõírt számú
ajánlást összegyûjtõ civil szervezetek
és vállalkozások képviselõi. 

A két csatlakozási ülést követõen
kialakult a végleges helyi közösség.
Ennek alapján megállapítható, hogy
82 tag (23 civil szervezet, 31 önkor-
mányzat, 28 vállalkozó) 30 tele pü -
lésnek és 49 898, a térségben élõ em-
bernek tette lehetõvé a LEADER  prog -
ramban való részvételét. A Dél- zemp -
léni Nektár LEADER Helyi Közösség
tagtelepülései a kö vet kezõk: Alsó -
dobsza, Baskó, Bekecs, Bod rog -
keresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj,
Erdõbénye, Golop, Le gyes bénye,
Mád, Megyaszó, Me zõ zom bor, Mo -
nok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva,
Sze gi, Szegilong, Tak ta báj, Tak ta -
harkány, Taktakenéz, Taktaszada,
Tállya, Tarcal, Tisza la dány, Tiszalúc,
Tiszatardos, Tokaj, Új csanálos.

Fontos tudni, hogy ebben a pro-
gramban mindenki pályázhat – nem
csak a tagok – aki a beruházását,  prog -
ramját a fenti települések bárme-
lyikén kívánja megvalósítani. A ter-
vezés különbözõ fázisaiban, a nyil-
vános üléseken (vagy azon kívül, a
képviselõvel elõre egyeztetett idõ pont-
ban) bárki elmondhatja projekt-ötletét,
amit megvalósítani kíván a LEADER
Program keretein belül.

A legújabb hír mindezzel kapcso-
latban, hogy 147/2007. (XII. 4.) FVM-
rendelet szerint a Dél-zempléni
Nektár LEADER Helyi Közösség
megfelelt a formai köve tel mé nyeknek,
s így elõzetes elismerést nyert. Ennek
alapján tehát folytatódhat a kö -
zösségépítõ munka, illetve a konkrét

tervezés. A folyamat végeredménye
a pályázati kiírások közös megszülése.
Ennek érdekében el kezdõdött a sza-
kmai építkezés. 2007. január 17-én
a helyi közösség sorrendben 4. ülésén
–Tállyán – felállítottuk a tervezés-
koordináló csoportot (TKCS). Öt tem-
atikus mun ka közösség mega-
lakulásáról, és azokhoz rendelve öt
koordinátor személyérõl döntöttek
egyhangúlag a jelenlévõk. A TKCS sz-
ervezeti felállása: mezõgazdasági
munkacsoport: Marcinkó Fe renc, ide-
genforgalmi munkacsoport: Osika
József, általános vállalkozásfejlesztési
mun kacsoport: Heves János, falufej -
lesztési munkacsoport: Varga László,
kö zös ségi kapcsolatok fejlesztése
munkacsoport: Hegedûsné Orosz
Nóra. A TKCS ve zetõje Dóka János,
helyettese Siku Lóránt.

Amennyiben további kérdése van
a Dél-zempléni Nektár LEADER Helyi
Közösség munkájával kapcsolatban,
illetve részt kíván venni a tervezési
folyamatban, úgy az alábbi elér -
hetõségeken keresztül regisztrálhatja
magát az öt munkacsoport valame-
lyikében.

Dóka János (20/976-7705) doka-
janos@gmail.com

A fenti munkacsoportok nyílt ülést
tartanak Szerencsen, a Rákóczi út 63.
szám alatt, a polgármesteri hivatal
épületének nagytermében márciusban
a kö vetkezõ rend szerint:

� március 17-én, 17 órakor a me -
zõgazdasági munkacsoport,

� március 18-án, 17 órakor a  falufej -
lesztési munkacsoport,

� március 19-én, 17 órakor a kö -
zösségi kapcsolatok fejlesztése
munkacsoport,

� március 20-án, 17 órakor az ál-
talános vállalkozásfejlesztési mun -
ka csoport,

� március 21-én, 17 órakor az ide-
genforgalmi munkacsoport.

Minden érdeklõdõt, aki véle mé -
nyével, javaslataival segíteni szeretné
a tervezési munkát, szívesen látunk. 

Czabányi Attila, 
a Helyi Vidékfejlesztési Iroda

vezetõje, 20/391-3346,
30/445-1127.

A VIDÉK JÖVÕJE, A JÖVÕ VIDÉKE

FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK
ÖNKORMÁNYZATOKNAK

KUKORICASZÁRÍTÓ ÖSSZEFOGÁSSAL

A gyöngyösi fõiskola fatüzelésû erõmûve
hõvel látja el a taspusztai tangazdaságot.

GYORS ÜGYINTÉZÉS
A BEVÁNDORLÁSI HIVATALBAN
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Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától
kezdi meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszü-
neti napok esetén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az
öt városi felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18
óra között rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõs-
ségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

Sü tõ Szil vesz ter vá ro si szak fel ügye lõ fõ or vos

Március 7.: I. körzet (Rohály Judit) Tel.: 47/362-638.
Március 14.: III. körzet (Sütô Szilveszter) Tel.: 47/362-638
Március 21.: II. körzet (Móré László) Tel.: 47/362-225

PÉN TEK DÉL UTÁ NI
OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb április 2-án 8–12 óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legkö-
zelebb március 19-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
március 11-én.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

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

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

Panasznap: minden héten csü-
törtökön 8–15 óráig.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb április 7-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Palik
Zsuzsanna fõhadnagy – minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb
április 7-én 9–12 óráig tart foga-
dónapot. 

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Március 3–9.: Oroszlán (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig.

Március 10–16.: 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.

Március 17–március 23.:
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 óráig.
Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombat 8–12 óráig. Centrum
(ügyeletes): hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat–vasárnap 7.30–15
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. 

KÖRZETI FÖLDHIVATAL
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55.

Tel.: 47/362-817, fax: 561-134. 
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-

da: 8–12, 13–15 óráig, kedd és csü-
törtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az
ügyfélfogadás szünetel.  

ÁNTSZ KISTÉRSÉGI
INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és
csütörtökön az ügyfélfogadás szü-
netel. Sírnyitással és hamvasztással,
valamint a gyógyszer-engedélye-
zéssel kapcsolatos ügyintézés:
hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig.
Családvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–
15 óráig, kedd: 13–15.30 óráig,
szerda és csütörtök: 9–13 óráig,
péntek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(Miskolc, Kazinczy út 19.) 
Hétfõ 8–18 óra, kedd, szerda és

csütörtök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Ondi út 1. 
Tel.: Fekete Diána 20/802-0391.

Király Judit 20/484-1013.
Nyitva tartás hétfõn 10–16 óráig,

keddtõl péntekig 12–18 óráig,
szombaton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS
MÁRCIUS

10. (hétfõ): Mezõzombor.
13. (csütörtök): Legyesbénye.

18. (kedd): Monok.
31. (hétfõ): Abaújszántó.

Az egészség meg-
õrzésének szerves része a kiegyen-
súlyozott táplálkozás, a testi-lelki
harmónia! 

Táplálkozási zavarként értékel-
hetjük az elhízást, de ugyanide so-
rolható a kóros soványság is. A testi-
lelki egyensúly mindkét esetben fon-
tos szerepet játszik! Az elhízásról, a
fogyókúrás módszerekrõl gyakran
hallhatunk és olvashatunk, de ugyan-
úgy fontos beszélni a kóros test-
súlycsökkenésrõl, az anorexiáról és
a bulémiáról. 

Azok, akik étkezési zavarral küz-
denek, nagy hangsúlyt fektetnek az
esztétikus alakra, a külsõ megjele-
nésre. Fiatal lányok körében gyako-
ribb ez a probléma, bár fiúk eseté-
ben is elõfordul, mert a médiákban
a példaként feltûnõ manökenalkat el-
érését tûzik ki célul.

A nádszálvékony alakért, a szép-
ségideálhoz való hasonlatosságért
bármire képesek. Megváltoztatják
étkezésüket, elõször különbözõ fo-
gyókúrás módszerekkel próbálkoz-
nak, majd az ételek elutasítása kö-
vetkezik. Egyre inkább a fogyókúrák
gondolatának rabjává válnak, és a
nem megfelelõ energia- és táp-
anyagbevitel eredményeként a test-
súly csökkenése mellett hiányálla-
potok alakulnak ki a szervezetben.
Ennek enyhébb formája a 40 év kö-

rüli felnõtt nõk esetében is megjele-
nik, amikor elégedetlenek a hormo-
nális változások eredményeként fel-
lépõ új testformájukkal. Ebben az
esetben jó eredmény érhetõ el a rend-
szeres testmozgással és a kiegyen-
súlyozott, megfelelõ étkezéssel. A
táplálkozási zavarok kezdeti tünete-
ire – beteges aggodalom a testsúly
miatt, egyre fokozódó válogatósság,
megszállott tornázás – a szülõknek,
a környezetnek kell elõször felfigyelni
és segítséget kérni a probléma ke-
zelésére szakembertõl. Ez utóbbi
orvos és a pszichológus lehet, hiszen
a probléma kezelése és a megoldá-
sa komplex, sok türelmet igénylõ fel-
adat a páciens, a család és az õt el-
látó szakemberek részérõl is.

A serdülõkorban különösen fontos
a kiegyensúlyozott étrend, amelynek
sok, értékes fehérjét, gyümölcsöt,
zöldséget, keményítõben gazdag
nyersanyagot, élelmiszert kell tar-
talmaznia, de kevesebb finomított
cukrot és zsírt. Nem jó, ha chipsek-
kel, snackekkel helyettesítik a fõét-
kezéseket, mert ugyan így az ételük
energiában gazdag lesz, az építõ táp-
anyagok hiányozni fognak az ét-
rendbõl. Az egyre nagyobb számban
elõforduló elhízás és kóros lesová-
nyodás intõ jel lehet, hogy a kör-
nyezetben elõforduló esetekre minél
hamarabb figyeljenek fel. A táplál-
kozási zavarokat megelõzni sokkal

könnyebb, mint gyógyítani. A meg-
elõzés színtere a család és az isko-
la, a környezet. 

Azt, hogy Ön túlsúlyos-e, vagy a test-
súlya a normál testtömeg alatt van, egy
egyszerû képlettel, a testtömeg-in-
dex szel (BMI) lehet megállapítani.
Kiszámítása: BMI= testtömeg (kg)/test-
magasság (m) négyzete. A képlet alap-
ján, ha a BMI-érték 20 alatt: alultáp -
lált, 20-25 között: egészséges test tö-
meg, 25-30 között: túlsúlyos, 30-35
között: elhízott, 35 fölött: kórosan el-
hízott. 

A normális emberi kapcsolatok, má -
sok és magunk elfogadása a táplálko-
zási zavarok megelõzésének záloga!

Váradi Ferencné, dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb március 10-én) a szeren-
csi rendelõintézetben Váradi Fe -
renc né segítséget nyújt a személyre
 szabott diéta kiválasztásában,  lehetõ -
ség van a felvetõdõ problémák egyé-
ni megbeszélésére. A rendelés beu-
taló nélkül is igénybe vehetõ, társa-
dalombiztosítási igazolványra azon-
ban szükség van, és a várakozás el-
kerülése érdekében célszerû idõ -
pontot egyeztetni.

Egészségünkért 

TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK

Ro va tunk meg je le né sét
az Orosz lán gyógy szer tár tá mo gat ja.

A kutyák veszettség elleni vé-
dõoltását az alábbi helyeken és
 idõ pontokban végzik Szerencsen:

– Városüzemeltetõ Kht. telephe-
lye (Eperjes út 9.): fõoltás: március
8. (szombat) 7.30–9.30 óráig.
Pótoltás: március 13. (csütörtök)
7.30–9 óráig. 

– Fecskés, Arany J. úti élelmi-
szerbolt mögötti üres telek: fõoltás:
március 8. (szombat) 9.45–10.45
óráig. Pótoltás: március 13. (csü-
törtök) 9.15–10.15 óráig. 

– KRESZ-park: fõoltás: március 8.
(szombat) 14–16 óráig. Pótoltás: már-
cius 13. (csütörtök) 10.30–12 óráig.

– Ondi úti játszótér: fõoltás: márci-
us 8. (szombat) 11–13 óráig. Pótoltás:
március 13. (csütörtök) 13–15 óráig. 

Ond:
– Alsó buszmegálló: fõoltás: már-

cius 8. (szombat) 16.20–17.30 óráig.
Pótoltás: március 13. (csütörtök)
15.15–17 óráig.

Az oltás díja 2200 Ft állatonként,
melyet a helyszínen kell megfizetni.

Ez a díj a kötelezõ féreghajtást is ma-
gában foglalja, 20 kg testsúlyig. Az
ennél súlyosabb jószág esetén a szük-
séges féreghajtó tabletta 100 Ft/10 kg
áron az állatorvosnál, a helyszínen
megvásárolható. Minden három hó-
naposnál idõsebb eb oltása kötelezõ.
A háznál történõ oltás díja: 3000 Ft
ebenként (20 kg testsúlyig féreghaj-
tóval). 

Az oltatlan eb tulajdonosa 10 000–
30 000 forintig terjedõ pénzbünte-
tésre számíthat.

A személyi jövedelemadóról szóló
törvény évek óta lehetõséget biztosít
arra, hogy magánszemélyként jöve de -
lemadónk meghatározott részérõl
rendelkezzünk, így adónk egy része
az általunk megjelölt civil és/vagy egy-
házi szervezetekhez, költségvetési
elõ irányzatokhoz kerülhet. A ren-
delkezés nem kötelezõ, de ha élni kívá-
nunk ezzel a lehetõséggel, akkor arról
nyilatkozatot, nyilatkozatokat kell ad-
nunk. 

Elsõnek azt tisztázzuk, hogy ki élhet
a rendelkezési joggal?

A válasz egyszerû, hiszen bárki, aki
személyi jövedelemadó-bevallást ad,
illetve akinek bevallását munkáltató-
ja vagy az adóhatóság készíti el, jo-
gosult az adójának meghatározott
részérõl rendelkezni. E körbe tehát a
magánszemélyeken túl az egyéni vál-
lalkozókat és az õstermelõket is bele
kell érteni, amennyiben az említett te-
vékenységekbõl vagy más jogcíme-
ken szereznek az összevont adó-
alapjukba tartozó jövedelmet. 

A rendelkezési jogosultságot nem be-
folyásolja az, ha a magánszemély fi-
zetendõ adója 0 forint (például az egyes
adókedvezmények miatt), de ebben az
esetben természetesen a felajánlott
összeg is 0 forint lesz. 

Felmerül a kérdés, ilyenkor mi ér-
telme lehet a rendelkezésnek?

Kevésbé ismert, hogy az egyházak
– az 1%-on túli – állami finanszírozá-
sa a rendelkezõ magánszemélyek
száma (és nem a felajánlott összeg
nagysága) alapján történik, így a 0 fo-
rintról történõ rendelkezés is növeli az
adott egyház részére juttatott állami tá-
mogatás mértékét. Egyébként az adó-
hatóság az utalást csak akkor teljesíti,
ha a kedvezményezett részére utalan-
dó összeg eléri legalább a 100 forin-
tot.

Kiknek ajánlhatjuk pénzünk egy ré-
szét?

Kedvezményezetteket két csoportból
választhatunk, de mindegyikbõl csak
egyet-egyet, azaz sem az egyik, sem a
másik 1% nem osztható meg, de nem
is vonható össze. Ha valamelyik cso-
portból nem választunk kedvezmé-
nyezettet, akkor csak egy rendelkezõ
nyilatkozatot kell beadnunk, mert a ma-
radék 1% nem irányítható át a másik
csoportban lévõ kedvezményezettek ja-
vára. Ha mégis azonos körbõl válasz-
tott két kedvezményezett javára tettünk
rendelkezõ nyilatkozatot, akkor mind-
egyik rendelkezés érvénytelen lesz. 

A kedvezményezettek egyik cso-
portjába a civil szervezetek tartoznak.
Ilyenek lehetnek a közhasznú tevé keny -
séget meghatározott ideig ténylegesen
folytató társadalmi szervezetek, alapít -
vá nyok, és közalapítványok. Ugyan -
csak ebbe a körbe tartozik például a

Magyar Tu do mányos Aka dé mia, vagy
az Or szá gos Széchényi Könyvtár is.

Eredményes rendelkezésünkhöz ne-
künk kell a fenti szervezetek adószá-
mát megszereznünk, amihez el sõsor-
ban magukkal a kedvezményezettek-
kel kell a kapcsolatot felvennünk. Ez
történhet az érintettek hirdetéseinek fi-
gyelésével, vagy az általuk megküldött
felkérés, esetleg személyes kapcsolat-
felvétel útján. További segítséget a
www.nonprofit.hu és a www.civil.
info.hu portálokon kaphatunk. 

Ez ügyben az adóhivatalhoz ne for-
duljunk, mivel nekik nincs listájuk a
több tízezer lehetséges kedvezmé-
nyezettrõl. Az adóhatóság a civil szer-
vezetek adószámáról – adatvédelmi
okok miatt – sem szolgáltathat adatot.

A kedvezményezettek másik cso-
portjába a bejegyzett és az adóható-
ság által technikai számmal ellátott egy-
házakon kívül, az Or szág gyûlés által
meghatározott kiemelt elõirányzatok
tartoznak. A rendelkezõ nyilatkoza-
tunkon ez esetben az egyházi ked-
vezményezettek technikai számát kell
feltüntetnünk. A technikai számokat
könnyebben elérhetjük, mivel azokat
az adóbevallás útmutatója, illetve a
www.apeh.hu internetes oldal is tar-
talmazza. Hibát az sem követ el, aki
nyilatkozatán a technikai számon túl
feltünteti a kedvezményezett egyház el-
nevezését is.

KÖTELEZÕ EBOLTÁS

1+1% EGYSZEREGY
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Szerencs, 
Gyár út 13. 

(A Mol-kút mellett)

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb 

és hosszabb 
távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

La pun kat rend sze re sen szem lé zi Ma gyar or szág
leg na gyobb mé dia fi gye lõ je, az

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Bu da pest, VIII. ker. Au ró ra u. 11.

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

Ágnes Lakástextil – 
Villamossági Szaküzlet

� függöny � sötétítõ � karnisok
� dekoranyagok � paplan, párna � takaró

� ágynemû � konyhai textíliák

Széles áruválasztékkal, kedvezô árakkal, 
folyamatos akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig. 
Telefon: 47/362-275.

Szerencs, Rákóczi út 100. (az Euronics mellett)
Parkolási lehetôség az udvarban

� fényforrások � szerelvények 
� villanyszerelési anyagok 

� asztali lámpák, ufólámpák, csillárok

HALLÁSJAVÍTÁS
MESTERFOKON
11 év tapasztalatával

Van olyan családtagja, aki túl hangosan hallgatja
a televíziót vagy csak többszöri visszakérdezés-
sel 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. 

TAVASZI AJÁNLATUNK
2008. április 12-13. Tavaszi séta Lengyelországban 16 700 Ft/fõ

(utazás, 1 éj szállás, félpanzió, idegenvezetés)

NYARALÓPROGRAMOK: 
Horvátország, Porec 06. 07-tõl 1 hét egyénileg, hotel, félpanzió 45 500 Ft/fõ

Görögország, Paralia 05. 30-tól 1 hét, autóbusszal, apartmanban 
45 500 Ft/fõ

Bulgária, Napospart 06. 18-tól 1 hét repülõvel, reggelivel, szállodában 
66 600 Ft/fõ

Bulgária, Napospart 06. 04-tõl 1 hét apartman, autóbusszal 29 000 Ft/fõ
Görögország, Korfu 06. 11-tõl 1 hét repülõvel, apartmanban 82 900 Ft/fõ

Ciprus 06. 10-tõl 1 hét hotel, repülõ, félpanzió 150 900 Ft/fõ

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

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

BOWLING CLUB
Családi összejövetelek (születésnapok, 

névnapok, stb.) céges rendezvények szervezését,
lebonyolítását vállaljuk! Igény szerint meleg vagy hideg

ételeket tudunk biztosítani. 

Többféle kikapcsolódást nyújtó 
játékok: kétpályás bowling, 9-es

pool, biliárdasztal, asztali foci, sakk.

Nyitva tartás: vasárnaptól 
csütörtökig 13–23 óráig, 

péntek, szombat 13–02 óráig.
Pályafoglalás nyitvatartási

idõben az 561-141-es 
telefonszámon.

Újabb rendkívüli hétvégi akció várja
vásárlóinkat március 6–9-ig!

Abaúj túró 250 g 199 Ft
Egységár: 796 Ft/kg

Abaúj tejföl 375 g 16% 159 Ft
Egységár: 424 Ft/kg

Porcukor 500 g Salt. Im. 129 Ft
Egységár: 258 Ft/kg

Friand hasábburgonya 450 g Baromfiudvar 129 Ft
Egységár: 286,67 Ft/kg

Tõkehúst árusító üzleteinkben:
Húsos csont 1 kg Debreceni Hús 239 Ft

Március 10-ig még akciós áron kaphatók:
COOP füstös baromfipárizsi 1 kg 439 Ft
COOP májkrémek 65 g 35 Ft

Egységár: 538 Ft/kg

COOP konyhakész rizs 250 g 99 Ft
Egységára: 396 Ft/kg

Tchibo Family kávé 4 x 250 g 
+ Váradi Roma Café CD 1999 Ft/csom. 
Maxi-COOP, Szupermarket üzletekben! 

AK CIÓ!

Vásároljon az UNIÓ COOP Zrt. áruházaiban! 

Eng.sz.: R-1787/1998

Nônapi 
különlegességek, akciók! 

Szerencs, Sallai út 13. (a Providencia biztosítóval szemben) 
Tel.: 47/363-758.

Szinva
Optika 
(a Rossmann mellett)

Tavaszi akció
� 20% kedvezmény 

szemüvegkeretekre 
és lencsékre

� ingyenes próba
kontaktlencse

� ingyenes hagyományos 
és computeres 
szemvizsgálat 
várakozás nélkül! 

� Polaroid 
napszemüvegek

� SZTK-vénybeváltás
� széles keret- 

és lencseválaszték
� javítások
� tokok, törlõk, kiegészítõk

Telefon: 
47/361-535
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A TER VE ZÉS TÕL A MEG VA LÓ SÍ TÁ SIG!
SZI VÁR VÁNY-ÉP KFT.

Sze rencs, Betonkeverô Te lep (Ke le ti Ipar te lep)
Tel.: 47/361-858, 47/361-118. Fax: 47/361-104

– BETONÉRTÉKESÍTÉS
(Ke le ti Ipar te lep)

– kiszállítás (te her gép ko csi val
és mi xer rel)

– Ipari és egyéb épü le tek 
ter ve zé se és ki vi te le zé se

3909 Mád, Vas út út 1. Te le fon: 47/548-003, 47/548-013. Te le fon/fax: 47/348-357. 

� Acél szer ke ze tek gyár tá sa, sze re lé se � Be ru há zá sok, fej lesz té sek komp lett ki vi te le zé se 
� Gé pek, be ren de zé sek gyár tá sa, sze re lé se � Hen ge relt, he gesz tett csö vek, csõ ido mok gyár -
tá sa, sze re lé se � Üze mek,
üzem ré szek fel újí tá sa, kar-
 ban tar tá sa � Fel ra kóhe -
gesz té sek � Lv = 30 mm-ig
tör té nõ le mez hen ge re lé sek 
� For gá cso lás kö zép esz ter -
gá kon � DP–200 sík esz ter -
gán tör té nõ nagy sú lyú és
mé re tû mun ka da rab ok meg-
 mun ká lá sa � Ma ró gé pe ken,
gya lu gé pe ken, su gár fú ró gé -
pe ken vég zett for gá cso lá sok
� Komp lett szá mí tó gé pes
ügy vi te li szol gál ta tá sok

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAK IPA RI ÉS KE RES KE DEL MI KFT. 

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
ONDI ÚT 6. Polacskó Tamás: mintegy 95 m2 hasznos alapterületû,
komfortos családi ház betonos úszómedencével. Az ingatlan hasz-
nos alapterülete tovább bõvíthetõ. Megfelelõség esetén beszámí-
tanak szerencsi, jó mûszaki állapotú, kizárólag földszinti társasházi
vagy kisebb kertes lakást, illetõleg házat. Irányár: 11 500 000 Ft.
Telefon: 20/362-5529.
KISVÁSÁRTÉR 15.: 511 m2 területû zárt telken, 170 m2 alapterü-
letû, összkomfortos üzlet- és szolgáltatóház. Üzlethelyiségnek,
szolgáltató háznak alkalmas, de 3 lakás is kialakítható benne.
Vállalkozók vagy befektetõk figyelmébe ajánljuk. Irányár: 
13 750 000 Ft + áfa. Telefon: 20/313-6524.             
ALSÓPINCESOR: 60 hl tárolókapacitású pince, elõtérrel, feldolgo-
zóval, felszereléssel, 20 fõ vendéglátására alkalmas lakrésszel,
800 négyszögöl szõlõvel, gazdasági épülettel kizárólag együtte-
sen eladó. Irányár: 6 200 000 Ft. Tel.: 20/343-10 38. 
KOSSUTH U. 19/C. I. emelet 3. ajtó, Angyal István: 69 m2 hasz-
nos alapterületû, komfortos, elsõ emeleti társasházi lakás a hozzá
tartozó tároló kamrával. Önálló vízórák, parkettás szobák, veze-
tékes telefon, alacsony rezsi- és társasházi közös költség. A ház ke-
rékpártárolóval rendelkezik. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 7
900 000 Ft. Tel.: 20/428-8291. 
ZRÍNYI U. 7.: 90 m2 hasznos alapterületû, gáz-központi fûtéses
családi ház a hozzá tartozó garázzsal, illetõleg zöldségtárolóval.
Elsõsorban vállalkozás céljára ajánljuk. Irányár: 16 000 000 Ft.
Tel.: 30/459-9027. 
SZABADSÁG U. 2. II. em. 1. ajtó (Muróczki): 55 m2 hasznos alap-
területû, sarki társasházi öröklakás. Alacsony rezsi és társasházi
közös költség. Megfelelõség esetén beszámításra kerülhet buda-
pesti, legalább 1,5 szobaszámú, komfortos társasházi lakás. Irá-
nyár: 8 900 000 Ft. Tel.: 47/361-269, 20/921-0459. 
RÁKÓCZI U. 118. I. em. 4. (Horváth Henriett): Belvárosi, egyedi
gáz központi fûtésû, 55 m2-es tehermentes társasházi saroklakás
egyedi vízórával (2 db). Alacsony rezsi- és társasházi közös költ-
ség. Közös használatú tároló. Zárt parkoló. Azonnal beköltözhetõ.
Irányár: 7 900 000 Ft. Tel.: 20/260-0953.

BUDAPEST
BUDAPEST, XIV. KERÜLET (ZUGLÓ): Zárt udvarral rendelkezõ, 3
emeletes, 10 lakásos téglaépítésû társasház alagsorában 22 m2

felújítandó társasházi lakás közvetlenül a tulajdonostól. A lakás te-
rülete tovább bõvíthetõ. Azonnal beköltözhetõ. Egyedülállók vagy
diákok részére ideális. Megfelelõség esetén értékegyeztetéssel
szerencsi társasházi lakásra is cserélhetõ. Irányár: 6 500 000 Ft.
Tel.: 47/561-555.

MISKOLC
MISKOLC, PETNEHÁZY U. 8. 3. emelet, 3.ajtó: 4 emeletes, rende-
zett, parkos környezetben lévõ társasházban, déli fekvésû, 60
m2, teljesen felújított, 4 gázkonvektoros társasházi lakás. Alacsony
rezsi- és társasházi közös költség. Jó közlekedési és parkolási le-
hetõség. Befektetõk figyelmébe is ajánljuk. Irányár: 9 000 000 Ft.
Telefon: 20/429-2905. 
DANKÓ PISTA U. 25. 1.emelet, 2. ajtó: A Népkert mellett, rende-
zett társasházban, déli fekvésû, 37 m2, teljesen felújított táv fûtéses
társasházi lakás. Alacsony rezsi- és társasházi közös költség.
Óvoda, iskola a közelben, jó közlekedési és parkolási lehetõség.
Befektetõk figyelmébe is ajánljuk. Irányár: 7 500 000 Ft. Telefon:
70/362-2704.

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, 
ÜGY VÉD

3900 Sze rencs, Ár pád út 11. 
Tel./fax: 47/561-555

e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu

KINCSES TÜZÉP

Telephelyünk: Bekecs, Szerencsi út 33. Tel.: 47/368-069.
ÉPÍTÔ- ÉS TÜZELÔANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!ÉPÍTÔ- ÉS TÜZELÔANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!

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

FÜRDÕSZOBASZALON FÜRDÕSZOBASZALON 
ÉS CSEMPEBOLTÉS CSEMPEBOLT

Építkezôknek és kivitelezôknek 
egyéni kedvezmények, ajánlatkészítés.
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AZ ADÓELLENÕRÖK IDEI TERVEI
Az idei esztendõben az adóhatóság

kiemelt figyelmet fordít a feketegaz-
daság fehérítésére. Kockázatelemzés
alapján a revizorok elsõsorban az
adójogi szempontból legveszélye-
sebbnek minõsülõ, kifejezetten a költ-
ségvetési bevételek megrövidítése ér-
dekében mûködõ vállalkozásokat ve-
szik górcsõ alá.

Az APEH Észak-
magyarországi Re-
gionális Igazgató-
ság munkatársai az
elmúlt évben ösz-
szesen mintegy 20
ezer vizsgálatot vé-
geztek, amelyekbõl
közel tízezer Borsod-Abaúj-Zemplén
megyét érintette – ismertette Harsányi
Istvánné ellenõrzési szakigazgató (fo-
tónkon). – Az utólagos vizsgálatok több
mint hatvan százaléka zárult megálla-
pítással. A feltárt adókülönbözet és a
kiszabott szankciók együttes összege
meghaladta a 36 milliárd forintot. 

Az igazgatóság 2008-ban tovább er-
õsíti az adótörvényekben elírt kötele-
zettségek teljesítésének ellenõrzését.
Az elsõdleges céljuk nem a költség-
vetési bevételek büntetésekkel tör-
ténõ direkt növelése. E helyett az
önadózásból származó befizetésekre
helyezik a hangsúlyt. Preventív céllal
segítséget nyújt a hatóság az adózók-

nak a kötelezettségeik teljesítéséhez,
miközben a feketegazdaság vissza-
szorítása érdekében kiemelt figyelmet
fordítanak többek között az újonnan
alakult gazdasági társaságok ellenõr-
zésére, a jövedelemminimum alatt
bevallókra, a társadalombiztosítási
alapokba történõ befizetésre, a sza-
bálytalan foglalkoztatás visszaszorítá-
sára, valamint az adózói életút nyo-
mon követésére. Az idén is folytató-
dik a magánszemélyek vagyongyara-
podásának vizsgálata. Az átlagosnál
nagyobb eséllyel számíthatnak a re-
vizorok megjelenésére a kereskedel-
mi és vendéglátói tevékenységet
végzõk, a baromfi- és húsfeldolgozók,
az e-kereskedelmet folytatók, a gabo-
na-vertikum szereplõi, valamint a szá-
mítástechnikai alkatrészeket forgal-
mazók. Fokozott adóellenõrzések vár-
hatók a gépjármû-kereskedelmi ága-
zatban, az információtechnológiai ta-
nácsadás, szolgáltatás területein, va-
lamint az állategészségügyi ellátással
foglalkozó vállalkozások közül azok-
nál, amelyeknél a jövedelmezõség
nem éri el a térségre és az adott gaz-
dálkodási formára megállapított összeg
ötven százalékát. Az ellenõrzési szak-
igazgató hangsúlyozta, hogy munka-
társai val igyekeznek majd felderíteni
az áfa-minimalizálásra törekvõ vál-
lalkozásokat, vizsgálják az értékesíté-
si láncolatokat, a kapcsolt vállalkozá-

sok egymás közötti áralkalmazását.
Ugyanebbe a körbe tartozik a ma-
gánszemélyek adókedvezményeinek,
valamint az illetékekhez, szerencse-
játékhoz fûzõdõ kötelezettségek tel-
jesülése.                 

Tompa Krisztián
ellenõrzési fõosz-
tályvezetõ (fotón-
kon) arról adott tá-
jékoztatást, hogy az
elmúlt év végén
Csillagszóró néven
nyolc hatóság
együttmûködésével megtartott ellenõr-
zéssorozat immár Kikelet elnevezéssel
idén tavasszal hat héten át tovább foly-
tatódik. A március végéig tartó akció-
ban a revizorok több alkalommal vé-
geznek majd vizsgálatokat elsõsorban
a szezonális jellegû kitelepüléseken, a
kereskedelmi és vendéglátó egységek-
ben, a közelgõ ünnepekhez kapcsoló-
dó vásárokon, rendezvényeken, ide-
genforgalmi programokon. Górcsõ alá
veszik a nyugta- és számlaadási köte-
lezettség teljesítését, a foglalkoztatás sza-
bályszerûségét és az áruk eredetét
egyaránt. A 2008-as törvényi változá-
sok eredményeként az ezeken a terü-
leten tapasztalt mulasztásokért kiszab-
ható bírság összege akár az egymillió
forintot is elérheti, aminek a jogalko-
tók reménye szerint kellõen nagy lesz
a visszatartó ereje.

TÖBB TÛZESET, KEVESEBB MÛSZAKI MENTÉS
Az elmúlt esztendõben több mint

hatszázszor riasztották a szerencsi
tûzoltókat. Duplájára emelkedett a
tûzesetekhez a vonulások száma, míg
kevesebb mûszaki mentésnél kellett se-
gítséget nyújtaniuk a tûzoltóknak –
hangzott el a február 28-án megtar-
tott állománygyûlésen.

A szerencsi hivatásos önkormányzati
tûzoltókhoz 2007-ben több mint hat-
száz segélyhívás érkezett, ami moz-
galmassá tette a szolgálatot – emelte ki
az elmúlt évet értékelõ beszámolójá-
ban Dócs Róbert parancsnok. – Ösz-
szesen 328 alkalommal kellett kivo-
nulnia az ügyeletes egységnek szabad
területeken keletkezett szárazfû- és tar-
lótüzekhez, amely események száma
kétszázzal haladta meg az elõzõ évit.
Csökkent azonban a lakóházakban, sze-
mélyi ingatlanokban történt káresetek
száma, sajnos azonban két emberéle-
tet is követeltek a lángok. A tûzoltóság
mûködési területét keresztülszelõ 37.
sz. fõközlekedési út forgalma miatt be-
következett közúti baleseteknél 56
mûszaki mentéssel nyújtott segítséget
az állomány. A szerencsi tûzoltók ké-
szenlétben és szabadidejükben értéket
is teremtettek.

A rendelkezésre álló technikai fel-

szereltségrõl szólva a parancsnok kie-
melte: az elmúlt évben megérett a cse-
rére a 18 éves IFA létrás teherautó. Az
új eszköz beszerzésére pályázatot nyúj-
tottak be az Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatósághoz, reményeik
szerint ebben az évben megérkezhet a
korszerû, magasból mentõ jármû.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kivá-
lónak minõsíti a Szerencsi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság oltási és
mûszaki mentési tevékenységét – emel-
te ki az állománygyûlésen Gulácsi La-
jos alezredes. Az osztályvezetõ hang-
súlyozta, hogy a magas színvonalú
szakmai munka mellett remek teljesít-
ményt nyújtanak a kollégák a tûzol-
tósportban és a tûzmegelõzési terüle-
ten. Suskó Viktor Szerencs Város Ön-
kormányzata nevében mondott kö-
szönetet a jelenlévõknek az elmúlt  idõ -
szakban végzett áldozatos munkáért.
A képviselõ szerint kiváló a kapcsolat
a városvezetés és a tûzoltók között, ami
szintén hozzájárult a jó szakmai tevé-
kenységhez. Az említett létrás gépko-
csi beszerzésérõl Suskó Viktor megje-
gyezte, hogy örömmel szereztek tu-
domást arról, hogy a szerencsiek sikerrel
vettek részt a pályázaton, így az új esz-
köz beszerzéséhez szükséges önrészt
a város önkormányzata és a kistérség

települései közösen vállalják maguk-
ra. A hozzászólások között Maczek Szi-
lárd azzal a kéréssel fordult a megyei
igazgatósághoz, illetve az önkor-
mányzathoz, hogy a jövõben anyagi-
lag támogassák a szerencsi tûzoltókat
a különbözõ versenyeken való rész-
vételben. Mint elhangzott, közel tíz éve
aktívan vesz részt a tûzoltósportban, és
azt elmúlt esztendõkben a szerencsi
tûzoltók számos sikert értek el hazai-
és világversenyeken.

VÉRADÁS 
A CUKORGYÁRBAN 

A Magyar Vöröskereszt területi
szervezete által február 28-án szer-
vezett eseményen összesen 41 ön-
kéntes jelent meg, ami egy fõvel meg-
haladta az elõzetesen tervezett lét-
számot. Reggel kilenc és délután két

óra között elsõsorban az üzemben
dolgozók keresték fel az irodaépü-
let emeleti tanácskozótermét, azon-
ban néhányan a városból is megje-
lentek az idei esztendõ második
szerencsi véradásán.  

Az önkormányzat értékesíteni
kívánja továbbá a szerencsi in-
gatlan-nyilvántartásban a 374/6
és 376 helyrajzi számú beépítet-
len területek (a Vaddisznó ven-
déglátóhely mellett), összesen 1 ha
362 m2 területtel, 8000 Ft + áfa/m2

áron, kizárólag együttesen, össze-
sen 82 896 000 Ft + áfa kikiáltá-
si árral és a két telek egyesítésé-
nek kötelezettségével.

Az ajánlati biztosíték minden eset-
ben a nettó kikiáltási ár 10%-a.

Az ajánlati biztosíték összegét
Szerencs Város Önkormányzatá-
nak az OTP Nyrt.-nél vezetett
11734145-15349882-00000000
számú számlájára kell befizetni.

A versenytárgyalásra jelentkezõk
részvételi szándékukat írásban je-
lenthetik be legkésõbb a verseny-
tárgyalás megkezdéséig az ajánla-
ti biztosíték megfizetésének egyi-
dejû igazolásával. Az ajánlati kö-
töttség az árverésen való részvétel
szándékának bejelentésétõl szá-
mított 30 nap.

A versenytárgyalás helye és ide-
je: 3900 Szerencs, Árpád u. 11.
ügyvédi iroda 2008. március 11-
én. A 374/6 és 376 helyrajzi szá-
mú ingatlanok esetében 9 óra, a
többi ingatlan esetében 10.30 óra. 

Információ a 47/561-555 tele-
fonszámon kérhetõ.

A fenti garázsok építésére alkalmas területeknél a
kiíró kikötése szerint elõnyt élvez az a magánszemély,
aki a Kilián téren lakástulajdonnal rendelkezik. A vevõ
a garázssorban garázzsal nem rendelkezhet.

Az ajánlati biztosíték minden esetben a nettó kiki-
áltási ár 10%-a.

Az ajánlati biztosíték összegét Szerencs Város Ön-
kormányzatának az OTP Nyrt.-nél vezetett 11734145-
15349882-00000000 számú számlájára kell befizetni.

A versenytárgyalásra jelentkezõk részvételi szán-

dékukat írásban jelenthetik be legkésõbb a verseny-
tárgyalás megkezdéséig az ajánlati biztosíték megfi-
zetésének egyidejû igazolásával. Az ajánlati kötöttség
az árverésen való részvétel szándékának bejelenté sétõl
számított 30 nap.

A versenytárgyalás helye és ideje: 3900 Szerencs,
Árpád u. 11., ügyvédi iroda 2008. március 11-én 13
órától félóránként helyrajzi számonként emelkedõ sor-
rendben. 

Információ a 47/561-555 telefonszámon kérhetõ.

A szerencsi tûzoltók a beavatkozásoknál, sportban és a megelõzés
területén is kiválóan teljesítettek. 

A karitatív alkalmon a várt létszámmal jelentek meg az önkéntesek.

ELADÓ, GARÁZSÉPÍTÉSRE ALKALMAS TELKEK  
Szerencs Város Önkormányzata árverés útján értékesítésre hirdeti meg a Kilián téren lévõ garázsoknál az

alábbi ingatlanokat:

Helyrajzi szám Terület nagysága Kikiáltási ár (Ft)

19/115 37 m2 55 500 Ft + áfa + 166 667 Ft + áfa
csapadékvíz elvezetõ rendszer költsége

19/117 25 m2 37 500 Ft + áfa
19/118 25 m2 37 500 Ft + áfa

Áruházunkban 
február elejétõl már 
raktárkészletrõl is 

vásárolhat lakástextilt.

...mert ezek a Diego-s fiúk 
mindig kitalálnak valamit.

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2. 
Tel.: 06-30/336-1290

Nyitva: hétfô-péntek 8–12 óráig 
és 12.30–16 óráig, 

szombat 8–12 óráig.

Helyrajzi szám Terület nagysága Kikiáltási ár 
2902/5 1 ha, 1393 m2 91 144 000 Ft + áfa
2902/8 2 ha, 1848 m2 174 784 000 Ft + áfa

2902/11 1 ha, 6058 m2 128 464 000 Ft + áfa
(szolgalmi joggal)

2902/12 2 ha, 4448 m2 195 584 000 Ft + áfa

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI
FÖLDTERÜLETEK 

Szerencs Város Önkormányzata árverés útján értékesítésre hirdeti
meg a település Miskolc felõli területén, a Vörösmarty u. déli részén
lévõ, a 37-es fõútnál és az AGIP üzemanyagtöltõ állomásnál a keres-
kedelmi, szolgáltató rendeltetésû alábbi területeit akár együttesen, akár
külön-külön is: 



Igény esetén mixeres kiszállítást vállalunk 
betonszivattyú biztosításával.
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– Renault Twingo 1.2 (2002. 12.) bordómetál, 33 ezer km,
2009. 01. hóig érvényes mûszakival eladó. Irányár: 985 E
Ft. Érd.: 20/205-5880. (5-6)
– Opel Vectra 2.0 i (1990), benzines, padlizsánmetál, plüss
belsõ, állítható ülés, szervó, ABS, 4 x 4, központi zár, nap-
fénytetõ, rádiómagnó, téli + nyári gumi alufelnivel, friss
mûszakival eladó. Érd.: 70/310-9481. (5-6)
– Opel Astra kombi 2002. 08. havi fehér, ABS, szervokor-
mány, 2 légzsák, klímás, Nokia telefonszettel, nõi tulajdo-
nostól eladó. Érd.: 20/9420-147. (5)

GÉP, SZERSZÁM
– 1-es és 2-es eke, permetezõ, rotációs kapa, lúdtalp-eke
és betonkeverõ vasládával (140 x 140 x 30 cm) eladó. Érd.:
47/369-175. (5-6)
– Csepel gyártmányú rotációs kapálógép eladó. Érd.:
20/428-5786. (5-6)
– Kisipari szalagfûrész eladó. Érd.: 47/363-092. (5-6)
– Zanussi hûtõszekrény, 230 l-es fagyasztóláda és varrógép
eladó. Érd.: 47/361-384 17 óra után. (5)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Két db gyermek forgószék, német táskavarrógép, 200 x
90 cm-es szivacs ágybetét eladó. Érd.: 47/362-315. (5-6)
– 2 ajtós szekrény, 3 ajtós szekrény, vitrines szekrény, két-
személyes ágynemûtartós rekamié, félkör alakú ülõgarni-
túra fotellel eladó. Érd.: 47/361-384, 17 óra után. (5)
– Hagyatékból eladók: 4 részes szekrénysor + ágynemû -
tartó, kárpitozott garnitúra (rekamié, 2 fotel, 4 szék), fel-
nõtt- és gyermekheverõ, 2 x 3-as szõnyeg. Érd.:
47/361-167, 47/363-041. (5)
– Ülõgarnitúra eladó. Érd.: 20/9347-639. (5)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Egy db kétszobás és egy db háromszobás gázfûtéses tár-
sasházi öröklakás eladó. Érd.: 47/362-366. (5-6)
– Szerencs-Ond, Fõ út 59. szám alatt lévõ 2 szoba, össz-
komfortos, kis családi ház eladó vagy értékkülönbözettel
Bekecsen vagy Szerencsen nagyobbra cserélhetõ. Érd.:
70/312-1977. (5-6)
– Szerencs belvárosában különbejáratú 2 + 4 szobás csa-
ládi ház 2 garázzsal, nagy mûhellyel, ipari árammal, ren-
dezett kerttel, udvarral eladó. Vállalkozásra megfelelõ.
Kisebb családi házat beszámítunk. Érd.: 20/575-3803. (5-
6)
– Bekecs fõutcáján régi típusú családi ház olcsón eladó. Érd.:
46/359-860, 20/994-1172. (5-6)
– Szerencs, Béke út 5. szám alatt 3 szobából álló, 58 m2-es
és két szobából álló 30 m2-es, külön bejáratú helyiségek
irodának vagy raktárnak kiadó. Érd.: 47/362-982, 362-
683. (5-6)
– Bekecs, Marx K. u. 9. szám alatt, költözés miatt felújított,
135 m2-es családi ház eladó. Érd.: 47/368-160, 20/933-
9910. (5-6)
– Eladó Tállyán a Kossuth u. 36. szám alatt egy komfortos,
80 m2-es lakóépület garázzsal, melléképületekkel. Érd.:
70/453-4481. (5-6)
– Bekecsen 70 m2-es felújított parasztház eladó. Ár: 7,9 M
Ft. Érd.: 70/615-5867. (5)
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10 x 10
m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó. Részben alá-
pincézett, beépíthetõ padlástérrel, fedett terasszal, ipari
árammal, az udvaron ásott kúttal. Irányár: 11,5 M Ft. Érd.:
47/361-167, 47/363-041. (5)
– Szerencsen háromszobás, gázfûtéses, garázsos, társas-
házi (kulcslyukas) lakás eladó. Érd.: 47/363-288, 70/341-
7110. (5)
– Eladó 1 db kétszobás, gázfûtéses és 1 db háromszobás
társasházi öröklakás. Érd.: 47/363-162. (5)
– Szerencsen csodálatos környezetben, csendes helyen két-
szobás, felújított, társasházi lakás eladó. Érd.: 30/629-
6466. (5)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuteré-
nos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920
m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen
rendben tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló. Érd.: este
30/921-2255. (5)
– Az Ondi út 1/B szám alatti téglaépítésû épületben II. eme-
leti 50 m2-es kétszobás lakás eladó. Érd.: 70/453-4475.
(5)
– Szerencsen 240 m2-es 4,5 szoba + nappalis, padlófûté-
ses, vegyes és gáztüzelésû családi ház 885 m2-es saroktel-
ken sürgõsen eladó. (Vállalkozásra vagy két generációnak
is alkalmas.) Érd.: 47/363-424, 20/389-7679. (5)
– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt garázs eladó. Érd.:
47/361-370, 47/362-612. (5)

MEZÕGAZDASÁG
– Monokon a Málé-Lete dûlõben 1600 négyszögöl furmint,
jól kezelt szõlõ, Rátkán 800 négyszögöl sárgabarackos
eladó. Érd.: egész nap 47/362-382. (5)
– Szerencs-Ond Kõporos dûlõben 800 négyszögöl szõlõ
eladó (47-es tábla). Tel.: 20/315-7190. (5)
– Õszibarackos Legyesbénye határában eladó. Érd.:
70/408-3785. (5)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-
2255. (5)
– Szõlõprések és szõlõdaráló eladó. Érd.: 20/396-6020,
47/362-972. (5)
– Legyesbényén pince, feldolgozóval, felszereléssel, 6000
m2 szõlõvel együtt eladó. Érdeklõdni lehet: 30/466-0594.
(5)

JÁRMÛ
– TZ-4K-14B traktor érvényes mûszaki vizsgával, tartozé-
kokkal eladó. Érd.: 47/369-175. (5-6)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján
fotóval jelentetjük meg az el adás -
ra vagy kiadásra kínált lakásokat,
épületeket. Ennek költsége hozott
fénykép esetén alkalmanként 500
Ft, amennyiben a fotót munkatár-
sunk készíti el, akkor 700 Ft. Ezért
az összegért egyszer jelentetjük
meg hirdetését, ami az internetes
honlapunkra is ilyen formában
felkerül. 

VÁLLAL
– Szerencsen és környékén betanított nõi munkát, mosogatást,
takarítást vállalok két mûszakban is. Tel.: 20/344-4661. (5-6)

ÁLLAT
– Szerencsen két gyönyörû, ivartalanított cica gazdát keres.
Érd.: 47/361-932, 70/547-0091. (5-6)
– Szerencsen vizsla keverék, 10 hónapos gyermekszeretõ
kutya ingyen elvihetõ. Érd.: 47/363-377 este, 20/522-6485.
(5)
– Házõrzésre kiválóan alkalmas, nagytestû, fekete, lány kis-
kutya jó gazdához ingyen elvihetõ. Cím: Ond, Fõ út 132. Tel.:
70/313-1548. (5)

VEGYES
– Gyermekkerékpár (vadonatúj) 20-as méretû, kontrafékes,
kék színû eladó. Érd.: 47/362-315. (5-6)

KERES
– Szerencsen építési telket keresek, esetleg megosztással ki-
alakítható vagy bontásra váró lakóépület is érdekel. Tel.:
30/206-9460. (5-6)
– Albérletet keresek (1 vagy 1,5 szobás lakás) Szerencsen és
körzetében hosszú távra. Tel.: 20/555-4032. (5-6)
– Eladó lakást, családi házat keresek Szerencsen és környé-
kén. Tel.: 30/549-4521. (5-6)
– 48 éves, 167 cm magas, 75 kg-os mozgássérült fiatalember
keresi lányok, elvált nõk, vagy özvegyasszonyok társaságát.
Cím: Tamás András, Idõsek Otthona, Szerencs, Bekecsi út 10/B.
ép. (5-6)
– Angol–magyar szakos tanárt keresek negyedikes lányom
mellé korrepetálni, heti több alkalommal. Tel.: 20/9420-147.

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás 
temetkezési szolgáltatás.

Tel.: 20/322-8876, 20/992-8119,
ill. 47/362-487.

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

A Miskolci Jóga Egyesület szervezésében:

KALO JENÕ
A Magyar Asztrológusok Szövetségének

elnöke
egész napos 

asztrológia-elõadást tart.
Az elõadás helyszíne:

S.P.I.C. Alapfokú Mûvészeti Iskola
Miskolc, Gyõri kapu 23.

Az elõadás idõpontja:
2008. március 8., 10–18 óráig

(13–13.30-ig ebédszünet)
Részvételi díj: 10 000 Ft/fõ

Jelentkezni a 06-30/6560-457-es 
telefonszámon lehet!

e-mail: miskolcijogaegy@chello.hu 

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2008. március 14-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Március 21., április 4.

500 forint

�

�

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

Továbbra is kedvezõ áron ajánljuk a sertés-, marha-, 
birka, bõrössüldõ-, baromfihúsokat és hentesárukat! 

Naponta friss hússzállítás!

Szerencs, Dobó Katica út 24. Telefon: 361-018, 30/262-8418.

Meleg- és hidegétel-utalványokat beváltunk!

Házi jellegû sült zsír (5 kg-os vödörben) 1450 Ft/vödör
Sertéskaraj (egész) 950 Ft/kg
Sertéscomb 920 Ft/kg
Sertéslapocka 870 Ft/kg
Sertéstarja (csontos) 820 Ft/kg
Sertésoldalas 780 Ft/kg
Sertéscsülök (hátsó) 540 Ft/kg
Csontnélküli karaj 1260 Ft/kg
70%-os apró sertéshús 
(kolbászhús, kérésre ledaráljuk) 580 Ft/kg
Bõrnélküli csülökhús 660 Ft/kg
Lehúzott félsertés 
(fej nélkül) 775 Ft/kg
Bõrös süldõhús 690 Ft/kg
Kocsonyacsomag 450 Ft/kg
Füstölt bordaporc 760 Ft/kg
Füstölt sertéscsülök 830 Ft/kg

Egész csirke 555 Ft/kg
Csirkecomb 589 Ft/kg
Csirkemell filé 1250 Ft/kg
Csirkemell (csontos) 1000 Ft/kg
Csirkeszárny 460 Ft/kg
Csirkefarhát 120 Ft/kg
Csirkemáj 655 Ft/kg
Csirkezúza 715 Ft/kg
Lángolt parasztkolbász 765 Ft/kg
Parasztkolbász 765 Ft/kg
Lecsókolbász (Be–Va) 399 Ft/kg
Ungvári szalámi 560 Ft/kg
Római csülök 840 Ft/kg
Virsli (Heves) 390 Ft/kg
Nádudvari virsli 990 Ft/kg
Müncheni pálcika 930 Ft/kg

Felsõzsolca, a 37-es számú fõút 4-es kilométerkövénél (a szélerõmû mellett)
Betonüzem: 70/945-1555. Számlázás: 46/703-992. Fax.: 46/703-923.

NN--ZZOOLLLL
KKAAVVIICCSSBBÁÁNNYYAA,,  BBEETTOONNÜÜZZEEMM

Minõség Termékár/m3

VÍZZÁRÓ VZ 4
C 25-16/KK 20 20 200 Ft

C 20-24/KK 19 000 Ft

Minõség Termékár/m3

C 10-24/FN 8050 Ft
C 10-24/KK 8700 Ft
CKT 6150 Ft
C 12-24/FN 8320 Ft
C 12-24/KK 9220 Ft
C 16-24/FN 9000 Ft
C 16-24/KK 10 100 Ft

Betonminõség az MSZ 4719, illetve a MI 04-562 elõírásai szerint.

24 kilom
éterre

Szerencstôl



Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 13.

Település Jósvafõ közelében. 14.
Sétapálca, névelõvel. 15. Humán le-
ukocita antigén, röviden. 16.
Becézett Andrea. 17. Kevert BAB! 18.
Azonos magánhangzók. 19. Három
németül (DREI). 20. Hónap kezdõ
napja. 22. Internetben van! 24.
Páratlanul IGAZ! 25. Szerv. 26.
Egyenlõ. 27. Ízület teheti. 29.
Telesport. 30. Az idézet harmadik,
befejezõ része. 31. Szerez. 32. TIR
2/3-a. 33. Haszontalan növény. 34.
Üres TÁR! 35. Rádiólokátor. 37.
Olasz város. 39. Történés. 40. Ló
lábán van. 42. Oxigén, vanádium.
43. Tatay Zoltán. 44. A dalai ... 47.
Elem! 48. Fohász. 49. Ötórai ital. 51.

Gépjármûtípus. 54. Dobó városából
való. 56. Idõs. 57. Belgrád lakosa.
59. Angol szója (SOY). 62. Nátrium.

Függõleges:
2. Megyeszékhelyünk. 3. Járom. 4.

Azonos mássalhangzók! 5. Számí -
tástechnikai cég. 6. A Zene mûvészeti
Egyetem korábbi neve. 7. Becézett
Ildikó. 8. Svéd, spanyol, olasz autók
jelei. 9. Páros SZÉK! 10. Fogság. 11.
Eme közelebbiben. 12. Tanulmányi
osztály. 15. Az idézet második ré -
sze. 17. Számítástechnikai fogalom.
20. Felfogja. 21. Bónusz. 23. Tóth
Árpád Gimnázium, röviden. 25.
Függõleges 12-es fordítottja. 28. Az
egyik szülõ. 31. Kicsinyítõ képzõ. 33.
Japán játék. 35. ...Klub, hazai csa-

torna. 36. ROPI hang-
zói! 38. Tegnap után.
41. Részben albínó! 45.
SZÁM fele! 46. Vi lág -
nyelv. 48. Részben
VIZEN! 50. Argon, kén,
nitrogén. 52. Dá tum -
rag. 53. Indián törzs.
55. Kémiai fogalom.
58. Radon. 60. YOYO
hangzói! 61. Tetejére.

Sz. A. 

A február 22-ei ke-
resztrejtvény helyes
megfejtése: Aki meg
tudja mutatni, mit érez,
kétszer annyit ér. Nin -
csen öröm üröm nélkül.
A helyes megfejtést be-
küldõk közül a szeren-
csések jutalma: 2000
Ft-os vásárlási utalvány:
Lazúrné Csi kai Beáta,
Szerencs, Arany J. út
29., 1500 Ft-os vásár-
lási utalvány: Baghy
István, Szerencs-Ond,
Fõ út 135., 1000 Ft-os vásárlási utal-
vány: Bárány Lajosné, Szerencs,
Alkotmány u. 12. A helyes megfej-
tést SMS-ben beküldõk közül a
30/319-2199-es telefonszám tulaj-
donosa 1500 forintos vásárlási utal-
ványt nyert. A vásárlási utalványok
a Jé-Ex Ker. Bt. boltjában vásárol-
hatók le. Színházjegyet nyertek:
Merczi Gyula, Szerencs, Magyar út

31. (Moliére, 2 fõ részére), Orgonáné
Meszlényi Ildikó, Szerencs, Felsõkert
út 15. (A denevér, 3 fõ részére) és
Novotnik Mária, Szerencs,  Szé c he -
nyi út 28. (Moliére, 2 fõ részére.) A
nyertesek a nyereményeket a
Szerencsi Hírek szerkesztõségében
(Szerencs, Népház) 2008. március
11–14-ig vehetik át. A március 7-ei
keresztrejtvény megfejtésének be-

küldési határideje: március 14.
Megfejtésüket SMS-ben is elküld-
hetik a 20/940-2066 számra.
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

A Sze ren csi Hí rek ke reszt rejt vé -
nyének aján dék sor so lá sán csak azok
a meg fej té sek vesz nek részt, ame lyek-
 hez mellé kelték ezt a szel vényt:

KE RESZT REJT VÉNY
2008. március 7.

Két he ten te megjelenô köz éle ti lap

Fôszerkesztô: Sár kány Lász ló

Felelôs szerkesztô: Árvay At ti la

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi tit kár: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

Pos ta cím: 3901 Sze rencs. Pf.: 85

Te le fon: 47/561-180, te le fax: 47/361-527

Skype: szerencsihirek

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén

Sze dés, tör de lés:

Miskolci Kommunikációs Kht.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Ké szült:

a  Né met Nyom dá ban

3527 Mis kolc, Ba ross Gá bor út 17.

Áru sít ja:

Észak hír Zrt.

3527 Mis kolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bár mely hírlapkézbesítô

pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítôknél.

A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni,

írá so kat új ra kö zöl ni 

ki zá ró lag a szerkesztôség hoz zá já ru lá sá val 

vagy a for rás meg je lö lé sé vel le het.

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066

A SZERETETRÔL

BORIGINAL

Az öt fiatal tehetséges énekesbõl
álló Vivat Bacchus együttes 2001 jú-
liusában, egy külföldi utazás során
alakult. Gyökereik a pécsi Bartók
Béla férfikarig nyúlnak vissza. A
„kulturált borfogyasztás és a mula-
tozás igéjét bordalokban megéne-
kelve” jutottak el számos hazai és
Európa különbözõ pontjain meg-
rendezett boros rendezvényre, szü-
reti és folklór-fesztiválra. Hogy mitõl
egyedi és különleges ez a csapat?
Talán attól, hogy dalaik túlnyomó
része saját szerzemény, ezen kívül
híres magyar költõk borral kapcso-
latos verseit zenésítik meg négy-öt
szólamban. Elõadásaikban fölfedez-
hetõ a népi folklóron kívül egyéb stí-
lusirányzat is, mint például a jazz,
blues és rock and roll. Az utóbbi  idõ -
ben új mûfajban is megmutatkoztak,
hiszen a népszerû rockénekes, Ákos
legutóbbi lemezén õk énekelték fel
a vokál szólamokat és kísérik a
koncerteken is a zenészt. Az együt-
tes második albuma Boriginal cím-
mel február végén került a boltok pol-
caira. A stílusában egyedülálló, szó-
rakoztató anyag igazi érdekessége,
hogy az egyik dalban a már említett
népszerû Ákos énekel együtt a fiúk-
kal. További különlegesség  a ko-

rongon, hogy Pálffy István egy nép-
szerû mesét ad elõ.

SIMPLE PLAN
Pierre Bouvier, Chuck Comeau,

David  Desrosier, Sebastien Lefebvre
és Jeff Stinco – õk öten a Simple Plan.
Eddigi két stúdióalbumukból össze-
sen 7 millió darab fogyott el világ-
szerte. Debütáló korongjuk, a dupla-
platina „No Pads, No Helmets...Just
Balls” 2002-ben jelent meg, majd
ezt követte a platinalemezes „Still Not
Getting Any” 2004-ben, végül 2005-
ben egy koncertkiadványuk is nap-
világot látott „MTV Hard Rock Live”
címmel. A most megjelent harmadik
stúdiólemez a „Simple Plan” címet vi-
seli, és 11 új szerzemény szerepel
rajta. Ezek közül az elsõ kislemez és
videó a „When I’m Gone” címû dal-
ból készült.

NAGY OLASZ SLÁGEREK

Egy igazi könnyed válogatásal-
bum minden korosztály számára,
akik szeretik a romantikus, vagy
éppen a nyaralások hangulatát idézõ
slágereket.  Nyár, napfény, vízpart és
mindehhez jó bulikra és remek ze-
nére van szükség. Valódi, ismert,
népszerû és eredeti felvételek a ’60-

as, ’70-es és a ’80-as évek olasz slá-
gerkínálatából, és a kor nagy sztár-
jaitól, mint Rita Pavone, Domenico
Modugno vagy épp Rocco Granata...
Ezek a dalok még napjainkban is ak-
tuálisak, sõt egyes elõadók, mint
Francesco Napoli, Toto Cutugno
vagy Adriano Celentano a mai napig
is aktívan koncerteznek és tesznek
eleget a fellépéseknek világszerte. 

A kiadvány anyagának egyik fele
a hagyományos olasz életérzést köz-
vetíti, de találunk olaszokhoz méltó
számos, romantikus töltetû slágert is.
A Righeria „Lestate sta Finnedo”
címû dal mindenki számára ismerõs
lehet, amit az egykori FLM is fel-
dolgozott, „Véget ért a nyár” cím-
mel a ’90-es években. Felhangzik to-
vábbá a ‘L’Italiano címû örökzöld is
Toto Cutugnótól, amely nem hiá-
nyozhat egy valódi olasz slágervá-
logatásról, akárcsak Oliver Onions
–„Piedone Theme” címû filmbetét-
dala, amely a Bud Spencer által meg-
személyesített Rizzo felügyelõ, azaz
Piedone nápolyi kalandjait elevení-
ti fel. Ez utóbbi most elsõ alkalom-
mal jelenik meg hazánkban válo-
gatásalbumon. 

TREND 2008 TAVASZ
Az idén tavasszal megjelenõ vá-

logatásalbumon a megszokottnál is
ütõsebb dalcsokor kapott helyet, a
legnagyobbak legfrissebb slágerei bõl.
A TREND válogatáslemez-sorozat
közel két éve gyûjti össze a nem-
zetközi sztárok legújabb dalait. Nem
kell listákat böngészni, chartokat
elemezni, letölteni, hiszen egyetlen
korongon minden, éppen aktuális slá-
ger megtalálható. A Trend 2008 vá-
logatáson Britney Spears, Sean
Kingston, Maroon 5, Amy Wine -
house, Justin Timberlake, Alicia Keys,

Santana, Christina Aguilera dalai
hallhatók, hogy csak pár nevet em-
lítsünk az elõadók közül.

ELÕADÓK, ZENEKAROK
FIGYELMÉBE

Szerencsen és a környezõ tele-
püléseken több fiatal, feltörekvõ
együttes keresi a fellépés, bemutat-
kozás lehetõségét. A Szerencsi Hírek
továbbra is nyitott a szárnyaikat bon-
togató zenekarok bemutatására.
Csak abban az esetben tudunk hírt
adni a különbözõ formációk és  elõ -
adók munkájáról, fellépéseirõl, a
helyi és térségi zenei rendezvé-
nyekrõl, ha az információ eljut hoz-
zánk. Keressenek minket, várjuk le-
veleiket a szerhir@t-online.hu e-mail
címen!

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: „Blue Guitars – A Collection Of
Songs”. A helyes választ beküldõk
közül Bárány Lajosné, Szerencs,
Alkotmány út 12. szám alatti olva-
sónk ajándékutalványt nyert, amely
a Szerencs, Rákóczi út 56. szám alat-
ti Music & Book hanglemezboltban
levásárolható. A helyes megfejtést
SMS-ben beküldõ 70/953-6807-es te-
lefonszám tulajdonosa 1500 forintos
vásárlási utalvánnyal lett gazdagabb.
A nyeremények a szerkesztõségben,
munkaidõben vehetõk át. Játékunk
új kérdése: Mi a címe a Vivat
Bacchus együttes új albumának? A
válaszokat postai borítékban vagy le-
velezõlapon juttassák el szerkesz -
tõségünk címére, és arra írják rá: ZE-
NEALATTJÁRÓ. Az SMS-ben vála-
szolók továbbra is vásárlási utalványt
nyerhetnek. SMS-t a 06-20/940-2066
számra küldhetnek.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

A MIS KOL CI NEM ZE TI SZÍN HÁZ MÛ SO RA
MÁRCIUS

NAGYSZÍNHÁZ
7. (péntek) 17 óra: PILLANGÓKISASSZONY Laborfalvi ifj. bérlet
8. (szombat) 19 óra: A DENEVÉR Katona bérlet
9. (vasárnap) 15 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet  
11. (kedd) 17 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
12. (szerda) 17 óra: PILLANGÓKISASSZONY Kossuth ifj. bérlet
16. (vasárnap) 17 óra: PILLANGÓKISASSZONY Bérletszünet 
18. (kedd) 19 óra: MOLIÉRE (KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE)
Bérletszünet
19. (szerda) 19 óra: PILLANGÓKISASSZONY Ferenczi ifj. bérlet
20. (csütörtök) 18 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Herman ifj. bérlet
21. (péntek) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Upor bérlet
22. (szombat) 17 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet



ÉREMHOZÓ BIRKÓZÓK 
A diákolimpiai felkészülés jegyé ben

tizenegy szerencsi sportoló indult a
február 16-án Gyöngyösön megren-
dezett szabadfogású birkózóverse-
nyen. Az EKV-kupán 16 csapat 147
versenyzõje lépett szõnyegre. A vá-
rosunkat képviselõ fiatalok összesen
hat éremmel tértek haza a viadalról.
Alföldi Zsolt, Vinnai Patrik és Nagy
Ákos egyaránt a dobogó második fo-
kára állhatott fel, míg Molnár Olivér,
Koncz Bence és Kóti Gábor harma-
dik lett a versenyen. A szerencsi
együttes a tizenhat csapat közül az elõ-
kelõ hatodik helyen végzett.

PINGPONGSIKER 
Értékes gyõzelmet aratott legutóbbi,

idegenben lejátszott találkozóján a
város asztalitenisz-csapata. Együttesünk
február 16-án a megyei bajnoki ta-
bellán eggyel elõttük, vagyis a máso-
dik helyen lévõ Sátoraljaújhely ottho-
nában vendégeskedett. A rangadót 10–
8 arányban a szerencsiek nyerték
meg, amivel nagyot léptek elõre a
végsõ dobogós helyezés érdekében. A
gyõzelemhez Köllõ András és Korály
Tibor valamennyi egyéni és páros
mérkõzésüket megnyerve, száz szá-
zalékos teljesítménnyel járult hozzá.

Gazdóf Barnabás egy mérkõzésen di-
adalmaskodott, míg Korály Csaba va-
lamennyi találkozóját elvesztette.

JAPÁN NAGYMESTER
AZ EDZÕTÁBORBAN

Karatetábor helyszíne lesz március
8-án és 9-én a szerencsi városi sport-
csarnok. A szombaton 15 órakor kez-
dõdõ programra több mint kétszáz
résztvevõt várnak a szervezõk.
Különleges alkalom lesz a shotokan
karate mûvelõinek a kétnapos hétvé-
gi esemény, ahol az edzéseket
Toshiaki Namiki nyolcdanos japán
nemzetközi nagymester vezeti.

SAKKHÍREK 
* A megyei elsõ osztályú bajnok-

ságban toronymagasan vezetõ
Kazincbarcika otthonában vendég-
szerepelt február 10-én az SZVSE
sakkcsapata. A szerencsiek tisztes
helytállással 8–4 arányú vereséget
szenvedtek a nagyobb játékerõt kép-
viselõ házigazdáktól. Az idei bajnok-
ságban még egyetlen csapat sem tu-
dott ennyi pontot elvenni a vegyész-
városi gárdától. Gyõztek: Ág Norbert,
ifj. Balogh Imre, Balogh Imre.
Döntetlenre mérkõzött: Oleár László,
Balogh László.  

* Magabiztos gyõzelmet aratott feb-
ruár 24-én Tiszaújváros ellen hazai
környezetben az SZVSE megyei má-
sodosztályú sakkcsapata. A hét ifjú-
sági korú játékosokkal asztalhoz ülõ
helyi együttes 7,5–4,5 arányban bi-
zonyult jobbnak a házigazdáknál. A
szerencsiek ezzel a sikerrel õrzik ne-
gyedik helyüket a bajnokságban.
Gyõzött: Balogh László, Újházi
Dávid, Döme Aladár, Jakab János,
Samók Balázs, Zakar Adrián, Róth
Márta. Döntetlenre mérkõzött Samók
Csaba.

ÚSZÓK AZ ORSZÁGOS
DIÁKOLIMPIÁN

A megyei versenyeket megnyerve
az elmúlt idõszakban négy szerencsi
fiatal jutott be az úszó diákolimpia or-
szágos döntõjébe. Közülük hárman a
február 23-án, Hajdúszoboszlón a
negyedik korcsoportos tanulóknak
megrendezett viadalon képviselték a
város tanintézményeit. Az erõs me-
zõnyben Gergely Gréta 100 méteres
gyorsúszásban 4. helyezést, Vasvári
Alíz 100 méteres hátúszásban ugyan-
csak 4. helyezést ért el. A 100 méte-
res mellúszásban induló Petrusovics
Attila 5. lett a diákolimpiai országos
döntõjében. 

Kos: III. 21. – IV. 20.
A Kos jegybe lépõ Nap és

a Jupiter között kialakuló fe -
szült kapcsolat arra ösz tönzi,
hogy újra felmérje a karrier-

jét segítõ tényezõket, és megszabaduljon
minden fékezõ erõtõl. Most könnyen fel -
ismeri, a környezetében kik azok, akik
koloncként a nyakára telepedtek, és segítõ
szándékát kihasználva élõsködnek. A sza-
kítás sokkal viharosabb lesz, mint gondol -
ná, mert lesz, aki perrel fenyegetõzik,
 eset leg rossz hírét próbálja kelteni. Most
jön igazán jól, hogy sosem volt hajlandó
kétes ügybe keveredni.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A szakmájában fontos em-

berek társaságába kerül, akik
nemcsak a karrierterveire
lesznek hatással, hanem a

magánéletében is új irányba terelõdik az
érdeklõdése, új értékrendet állít fel. Ez jó
hatással lesz az önbecsülésére, belsõ tartása
megerõsödik. Ezt csak kiegészíti, hogy
sorra zöld utat kapnak az ötletei, és a
magánéletben is sikerül békét teremtenie
azok között, akik az ön számára fontosak.
Ha vezetõ állásban dolgozik, megviseli,
hogy egyik megbízható embere faképnél
hagyja.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Mintha mindig úton lenne,

hol a hivatása, hol a bará-
tainak ígért szívesség szólítja
el otthonról, hol meg valami

fontos családi esemény miatt kell útra kel-
nie. Csakhogy most már egyre szétszórtabb,
figyelmetlenebb, és könnyen kerülhet
összeütközésbe a hatóságokkal, mert nem
lesznek rendben az okmányai. A bajt ne
tetézze még azzal, hogy megpróbálja ki-
játszani a jogszabályokat. A pénzbüntetés
nem olyan kínos, mint egy elhúzódó per.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Bár a Rákok nem szívesen

hagyják el az otthonukat, idén
márciusban öt bolygó is arra
inspirálja, hogy utazzon. Csak

elindulni lesz nehéz, amikor már meg -
érkezik a célországba, azon cso dál kozik,
miért is húzta ilyen sokáig az idõt. Érdekes
lesz felfedezni, hogy mennyire másképp
hatnak önre az események, az emberek,
az idegen kultúra, mint azokra, akikkel
együtt utazott. Hazaérkezéskor a fotóiból
vagy úti élményeinek megírásából akár még
anyagilag is profitálhatna.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
A munka most olyan biz-

tonság, ami erõt ad az élet
minden más területén vívott
harcában. Ráadásul még a

bankszámláját is gyarapítja. Egyébként az
anyagi elképzelései más téren is  nagy -
szerûen beválnak. A Jupiter egész évben
segíti a befektetési terveit, és az év végéig
több új bevételi forrást nyit majd ön elõtt.
Ezek közül a legjövedelmezõbbre március
második felében bukkan. Csalódás akkor
érheti, ha elfogad egy magas pozíciót, a
rang ugyanis kevés pénzzel jár.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
A Merkúr és a Vénusz

találkozása mindig valami
kedvezõ fordulatot generál
az életében. Ezúttal is sikerül

a szokottnál többet vagy jobbat elérnie. Bár
szívesebben ténykedik a háttérben, most
a teljesítménye miatt mégiscsak kitûnik a
többiek közül. Elégedettségét, vállalkozó
kedvét ezúttal a környezete is sokra értéke-
li, és még az intrikusai is nyugton marad-
nak. A Vénusz még akkor is kellemes tár-
sasági programokra utal, ha ön nem
szívesen mozdul ki otthonról.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Tizedikétõl ismét a karri-

erje foglalkoztatja leginkább.
A Vénusszal kapcsolatba

lépõ Mars arra utal, hogy kezdi megérteni:
nem kívülrõl kell várni a megoldásokat,
hanem elébe kell menni az ese -
ményeknek, és irányítani kell a sorsot.
Készen áll arra, hogy gyakorlati dolgokkal
foglalkozzék, és úgy érzi: most az erején
felül is képes áldozni a siker érdekében.
Nagyon fontos, hogy a munkahelyén ne
a fõnökök kedvét keresse, hanem az
önnél kisebb be osz tásúakkal alakítson
szövetséget.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Olyan feladatokkal kell

megbirkóznia, amelyek má-
sokon már kifogtak. De épp
emiatt tartja izgalmasnak a ki-

hívást. A megoldást pedig hamarabb meg-
találja, mint elõre hinné, mert a szerencse
is a kezére játszik. Így több ideje jut a ked-
vesére, az érzelmekre. A most bontakozó
szerelem jó ideig az újdonság varázsával
bilincseli le, de nem akarja feladni még
a múltját. Arra a biztonságra is szüksége
van, amit a régi párja nyújt, de erre a
lobogásra is, ami most teljesen elvará -
zsolta.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Alighanem mostanra tel-

jesen kimerülnek a tartalékai,
és a pénzszerzés köz ponti
helyre kerül a tervei között.

Most nem az számít, hogy   szak  mailag ki-
ugrót alkothasson, hanem hogy minél
több pénzt szerezzen. A Jupiter és az
Uránusz közötti kedvezõ kapcsolat sok jó
ajánlatot ígér, de vigyázzon, mert 21-e
táján a Plútó és a Nap feszült pillana-
tokat generálhat, amikor elég egy meg-
gondolatlan megjegyzés vagy elnézett
határidõ, és elveszti mindazt, amit már
megszerzett.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Ha olyan ügyben kínálnak

szerepet, ami ütközik az
erkölcsi normáival, vagy túl
kockázatosnak tûnik, akkor

mondjon bátran nemet. Ez a tartás  na -
gyobb elismerést vált ki a környezetébõl,
mint ha látszólag rábólint, aztán külön-
féle mondvacsinált okokkal megpróbál ki-
hátrálni az egészbõl. A magánéletben is
az egyenes beszédnek van itt az ideje: ha
valami nem tetszik, meg lehet mondani
úgy is, hogy azzal ne okozzon fájdalmat
a másiknak, de közben önnek se kelljen
megalkudni.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
A hivatásában ugyan

adódhatnak kisebb nehéz -
ségek, elsõsorban a kollégák
gáncsoskodása miatt. Az

áskálódók nem annyira a munkájába köt-
nek bele, sokkal inkább azt az összhang-
ot (esetleg érzelmi kötõdést) irigylik,
ami ön és egyik fõnöke között kialakult.
Viszont épp ezek a problémák sarkallják
arra, hogy új megoldásokon törje a fejét.
És amit kieszel, az nemcsak az egzisz-
tenciáját erõsíti, de a támadók méregfogát
is kihúzhatja. Egy régebbi pénzügyi
ötletét is érdemes elõvenni a fiók mé-
lyérõl, ugyanis a következõ hetekben
négy fontos bolygó is az anyagiakkal
kapcsolatos terveit támogatja.

Halak: II. 20. – III. 20.
Az ördög nem alszik!

Könnyen érheti kár, még -
hozzá ott és akkor, ahol és
amikor a legkevésbé számít

valami rosszra. A tárgyak, különösen a
mûszaki berendezések összeesküdhetnek
ön ellen, és nemcsak felmondják a szol-
gálatot, de balesetet, sõt, anyagi kárt is
okozhatnak. Kár érheti akkor is, ha
vásárlás közben nem vigyáz az értékeire,
vagy bárkit bizalmába fogad és beenged
az otthonába. A hónap végén még az is
megtörténhet, hogy egyik barátja emel
el valamit, ami nem is annyira az értéke,
mint az emlékek miatt kedves önnek.
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SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Az idén is a Bocskai gimnázium
csapata képviseli Borsod-Abaúj-
Zemplén megyét az amatõr fiú ko-
sárlabda diákolimpia országos  dön -
tõ jén.

Az évek óta a legjobbak között
nyilvántartott szerencsi középiskolás
együttes február 21-én a helyi váro-
si sportcsarnokban vívta ki a jogot a
paksi finálén való szereplésre. A
szerencsi megyei döntõ sorsolása
alapján a bocskais fiúknak három el-
lenfél közül elsõként a sárospataki
Árpád Vezér Gimnázium együttesé-

vel kellett megmérkõzniük. A sze-
rencsiek hatalmas fölényét mutatja,
hogy a találkozó második félidejét
már le sem kellett játszaniuk. Ekkorra
ugyanis már több mint negyven-
pontosra nõtt a csapatok közötti kü-
lönbség, ami miatt a játékvezetõk a
versenykiírásnak megfelelõen lelép-
tették a sárospatakiakat.          

A másik mérkõzésen a miskolci
Andrássy Gyula Szakközép isko -
lásokat legyõzte az ugyancsak a me-
gyeszékhelyrõl érkezett Szemere
Bertalan középiskola gárdája, így a
továbbjutásért õk kerültek szembe

Gulyás László tanítványaival. Az
elsõ percekben a háromszáz fõs lel-
kes szurkolósereg elõtt még megil-
letõdötten játszottak a bocskais le-
gények, azonban a tudásbeli fölény
ezen a találkozón is megmutatkozott
a csapatok között. A mérleg az egyre
inkább játékba lendülõ szerencsiek
javára billent, olyannyira, hogy 73–
29-es állásnál – ugyancsak a negy-
venpontos szabály miatt – ezt a
mérkõzést is a vége elõtt lefújták a
bírók, ami a szerencsi gimnazisták
diadalát hozta a kosárlabda diák -
olimpia megyei döntõjén.

ORSZÁGOS DÖNTÕBEN A GIMNAZISTÁK 

A Debreceni Egyetem
Kosárlabda Egyesület junior
gárdájánál vendégeskedett
február 21-én a SZVSE fér-
ficsapata.

Az idegenben lejátszott
NB II-es mérkõzés félidejé-
ben még két ponttal vezetett
a szûkös játékoskerettel ki-
álló szerencsi együttes, azon-
ban Kovács Sándor megsé-
rülése után a jó formát mu-
tató házigazdák végül 101–
85 arányban megnyerték a
találkozót.

A debreceni Príma Me -
dikus SE gárdáját fogadta a
városi sportcsarnokban feb-
ruár 29-én a szerencsi együt-
tes. Gulyás László játékosai
egy pillanatnyi kétséget sem
hagytak, hogy melyik csapat
szerzi meg a gyõzelmet. A korábban
a medikusok otthonában erõteljes
bírói segédlettel elszenvedett veresé-
gért méltó „bosszút” álltak a szeren-
csiek az itthoni 83–58 arányú sike-
rükkel.  A kosárdobásban különösen

Takács Péter (20/6), Szilágyi László
(20/12) és Endrész Tamás (19) jeles-
kedett. 

Másnap, azaz március 1-jén a
MEAFC vendégeskedett Szerencsen.
Az elsõ negyedben még fej-fej mel-

lett szerezték a pontokat a
csapatok, hol az egyik,
majd a másik vette át a ve-
zetést. Az utolsó percben
az SZVSE összpontosított
jobban, ötpontos elõnyt
szerezve (25–20). A má-
sodik negyedben mindkét
csapat sokat hibázott,
azonban elsõsorban End -
rész Tamás kosarainak,
Takács Péter lelkes me -
zõnymunkájának és Birk
László szemfüles labda-
szerzéseinek köszönhetõen
45–32 arányú hazai veze-
téssel fordultak a félidõben
a csapatok. A második
húsz perc már nem tarto-
gatott sok meglepetést. A
találkozó vége elõtt nem
sokkal komoly hajrával

ugyan kilenc pontra felzárkóztak a mis-
kolciak, a szerencsiek azonban visz-
szaverték a rohamot és 91–73 arány-
ban diadalmaskodtak. 

A legtöbb pontot, szám szerint 36-
ot Endrész Tamás szerezte. 

ITTHON GYÕZELMEK, IDEGENBEN VERESÉG 

Hazai pályán száz százalékosra teljesített a világos
mezes szerencsi együttes.



Az elmúlt esztendõkben hagyo-
mánnyá vált, hogy a város polgár-
mestere az év elején találkozóra in-
vitálja a helyi a történelmi egyházak
vezetõit.

Az idén Rónavölgyi Endréné febru-
ár 22-én folytatott megbeszélést
Börzsönyi József református esperessel,
Damjanovics Pál görög katolikus pa-
rókussal, Tóth László római katolikus
kanonokkal és Mondel József káplán-
nal. A találkozón a polgármester hang-
súlyozta, hogy az önkormányzat a kö-
zelmúltban fogadta el a város költség-
vetését, amelyben az elõzõ esztendõ -
höz hasonlóan egymillió forint szere-
pel a történelmi egyházak tevékeny-
ségének támogatására. Rónavölgyi
Endréné az elkövetkezõ idõszak tele-
pülésfejlesztési elképzelései között em-
lítette a történelmi városközpont meg-
kezdett rehabilitációjának a folytatását.
Pályázati támogatás elnyerése esetén
valósulhat meg a beruházás, amely a
tervek szerint tartalmazza többek kö-
zött a református templom külsõ és
belsõ felújítását, a lelkészi hivatal és kör-
nyezetének rendezését, valamint a kí-

vülrõl már korábban megszépült
Kisboldogasszony templom belsõ re-
konstrukcióját. A polgármester kie-
melte, hogy a jövõben a görög katoli-
kus templom megújítására is keresik
majd a pályázati lehetõségeket. Róna -
völgyi Endréné ismertette, hogy a helyi
ünnepségeket és a kulturális esemé-
nyeket az elmúlt években megszokott
rend szerint szervezik a városban. A
polgármester kitért arra, hogy nagyobb

figyelmet fordítanak majd a rendez-
vényekre való meghívásokra és egyez-
tetésekre. Bör zsönyi József szóvá tette,
hogy az iskolák a hittanórákkal pár-
huzamosan rendszeresen programokat
szerveznek, ami miatt a gyerekek egy
része távol marad a foglalkozásoktól.
Ezt Damjanovics Pál is megerõsítette,
sajnálatát fejezve ki amiatt is, hogy a
görög katolikus templom felújítására
belátható idõn belül nem látszik le-
hetõség. Tóth László kiemelte, hogy
idén szeptember 7-én lesz a Kis bol -
dog asszony templom búcsúja, amit a
város a családok napjának megtartá-
sával köt össze. A plébános köszöne-
tet mondott a Zempléni Pantheonban
Szent Erzsébet tiszteletére felavatott
márványtábláért. Az idén szeretnének
emléket állítani annak, hogy 60 évvel
ezelõtt 1948-ban Mindszenty József bí-
boros a Kossuth téren megtartott gyûlé-
sen szólt a szerencsiekhez. A megbe-
szélésen szóba került a szerencsi te-
metõ, amelyet a város szeretne kör-
bekeríteni a kegyeleti hely nyugalma
érdekében. Más településekhez ha-
sonlóan temetõgondnokság létreho-
zásán is gondolkodnak, biztosítva a
sírok környezetének gondozását. A je-
lenlévõk megegyeztek abban, hogy a
város az eurorégiós gazdanapokon
külön pavilont biztosít a helyi törté-
nelmi egyházaknak.
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A VÁ ROS BAN SÉTÁLVA
AZ AKNA

A közelmúlt-
ban levélben ke-
reste meg szer-
kesztõségünket
olvasónk, aki az
alábbi sorokat
írta: „február 27-
én az esti órákban
motoroztunk né-
hányan, amikor a
szerencsének köszönhetõen hirtelen
észrevettem, hogy a fõutca közepén,
a Szerencse Áruház elõtt egy akna-
fedõ fel van fordítva. Társaimmal a
helyére tettük, de néhány perc múlva
egy autó kereke ismét ráhajtott, s csak
kis híján nem történt baleset. A  levél -
író le is fotózta az aknát, majd más-
nap már az illetékesek is észrevették
a hibát és megtörtént a helyreállítás.
Figyelmes olvasónk észrevételét ez-
úton is köszönjük, csakúgy, mint a
gyors javítást!

KOSSUTH-SZOBOR
A GIMNÁZIUM MÖGÖTT

Építkezés kezdõdött az elmúlt
héten a Kossuth és Béke utak talál-
kozásánál. A korábban elhanyagolt
területet most kõburkolattal látják el,
és talán a képen is látható, hogy a
közepén egy emlékmû talapzatát
helyezték el. Mint arról korábban már
lapunkban is beszámoltunk, a tervek
szerint március 15-én itt avatják fel
a Kossuth Lajost ábrázoló szobrot, így
Szerencs egy újabb köztéri alkotás-
sal gazdagodhat. 

TÛZOLTÓLAKTANYA LESZ
A CUKORRAKTÁR

Végre megoldódhat az egykori
cukorraktár sorsa, hiszen az omla-
dozó épület a közelmúltban a város
tulajdonába került. A Szerencsi
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság

régi vágya, hogy a szomszédos in-
gatlannal bõvíteni tudják a napjainkra
szûkössé vált laktanyát. A tervek kö-
zött szerepel az ódon épület felújí-
tása, amely kizárólag egy megfelelõ
pályázati támogatással valósulhat
meg a jövõben.

A GEISENHEIM TÉR

Meglepõdve tapasztaltuk, hogy a
napokban lebontották a Geisenheim
tér kerítését. Ha jobban belegondo-
lunk, nem volt funkciója az acél épít-
ménynek, hiszen a kis területet mind-
két oldalról épületek övezik. Mivel
azonban már nincs ott az egykori
rács, ezzel együtt lekerült a tér nevét
mutató tábla is, ami minden bi-
zonnyal új helyet kap a jövõben.

MÉG MINDIG A ROSSZ UTAK
Hetekkel ezelõtt írtunk elõször az

idei kátyúproblémákról, amelyre
több olvasónk is jelezte: van még
gond az útburkolatokkal. A téli idõ-
szakban már szó esett az orvosi
ügyelettel szemben keletkezett úthi-
báról. Vélhetõen egy korábbi csõtö-
rés után elkészült a javítás, ám sok
autósnak az a véleménye, hogy a ki-
vitelezés hagy némi kívánnivalót
maga után. Ezzel együtt siralmas ál-
lapotban vannak a város további útjai
is. A Rákóczi és Bekecsi úton hiába
az egykori egységes aszfaltcsík, a jár-
daszegélyek, az évek alatt oly sok al-
kalommal kellett elsõsorban vízve-
zetékhibák és egyéb problémák miatt
felbontani a burkolatot, aminek mára
látható az eredménye. Sokfelé talán
az „Egye netlen úttest” jelzõtáblát is
ki lehetnek helyezni. S hogy mind-
ehhez még egy konkrét példát em-
lítsünk: lassan szinte teljes hosszá-
ban járhatatlan a szerencsi Kossuth
utca. Több olvasónk jelezte, hogy re-
ményeik szerint a városközpont-re-
habilitáció folytatásában ez a szakasz
is nagyobb figyelmet kaphat. 

Teljes holdfogyatkozás volt február
21-ére virradó éjszaka. A Bocskai István
Szerencsi Amatõr Csillagász Egyesület
néhány tagja az Árpád-hegyrõl  táv csõ -
vel végzett megfigyelést, mivel a város
legmagasabb pontjáról kiváló volt a rá-
látás a ritka égi jelenségre. A szervezet
tagjai az éjjeli hideg ellenére is kitar-
tottak, amiben nagy segítséget nyújtott
a helyszínen bográcsban fõzött forró tea
is. A Föld árnyéka hajnali három óra
elõtt érte el a kísérõ bolygót, majd négy
óra körül lehetett megfigyelni a teljes
holdfogyatkozást. Nagy Imre, a civil
szervezet elnöke arról tájékoztatta la-
punkat, hogy a jövõben is szerveznek
hasonló programokat, melyekre szíve-
sen várják mindazokat, akik érdeklõd-
nek a csillagászat iránt.

Az elmúlt idõszakban a szerencsi
önkormányzat ülésén elhangzott,
hogy a Nestlé Hungária Kft. Szerencsi
Gyá rában ammóniát használnak, ami
veszélyt jelent az üzem szomszédsá-
gában található óvodára. 

– Ezt az anyagot a gyár megalaku-
lása óta használják a különbözõ hûté-
si folyamatokban – tájékoztatta la-
punkat Dócs Róbert õrnagy (fotónkon),
a Szerencsi Hivatásos Ön kormányzati
Tûzoltóság parancs noka. – A techni-
ka az elmúlt idõszakban nagyon sokat
fejlõdött, ami együtt járt a biztonság
növekedésével. A Nestlé Hungária Kft.
helyi üzemében jelenleg alkalmazott
korszerû rendszer többszörösen biz-
tosítva van, amely megnyugtató a la-
ikusoknak és szakembereknek egya-
ránt. 

A parancsnok ismertette, hogy a sze-
rencsi telephely hûtõrendszereiben
összesen hétezer kilogramm ammó-
nia található, amit klimatizálásra és a
kakaó gyártástechnológiájához szük-
séges hûtésre használnak. A bizton-
ság érdekében rendszeresek a mûsza-

ki felülvizsgálatok, 2006-ban a teljes
ammónia-gépház auditálása megtör-
tént, ami jó eredménnyel zárult.
Jelenleg az edényfenekek ultrahangos
ellenõrzését végzik. 

A hûtõgépházban felszerelt gázér-
zékelõ az ammónia légtérbe kerülé-
se esetén jelzést ad a diszpécsernek,
ugyanakkor leállítja a hûtõkomp-
resszort és bekapcsolja a vész-szell-
õzést. Ha nagyobbnak ítéli meg a disz-
pécser a veszélyt, akkor azonnal ri-
asztja a tûzoltóságot. A hûtõgépház-
ból nagyobb mennyiségû ammóni-
agõz környezetbe jutásának megaka-
dályozására ún. vízfüggönyös védõ -
rendszert is kiépítettek. Az élõvizek
védelme a csatorna lezárásával biz-
tosítható. A szerencsi telephely ren-
delkezik ammóniakatasztrófa-elhárí-
tási intézkedési tervvel is, a gyárban
rendszeresen tartanak gyakorlatot. A
legutóbbi 2006 szeptemberében volt,
ami bizonyította, hogy a gyár dolgo-
zói ismerik a feladataikat, a létesít-
mény tûzivíz-rendszere kifogástalan
állapotban van, a védõeszközök meg-
felelõ számban és  minõ ségben állnak

rendelkezésre. A
következõ ammó-
niakatasztrófa-el-
hárítási gyakorlat
2008 júniusában
lesz a tûzoltóság
és a társszervek
bevonásával.

– Úgy gondo-
lom, hogy a gyár mindent elkövet
annak érdekében, hogy a veszélyes
anyag szabadba jutását egy kataszt-
rófa esetén a minimálisra csökkentse
– hangsúlyozta Dócs Róbert. – A tech-
nológia, a védelmi berendezések,
biztonságtechnikai eszközök egya-
ránt  elõ segítik, hogy bármilyen prob-
léma esetén a hûtésre szánt ammó-
nia ne jelentsen veszélyt a környeze-
tére, legyen az a környéken lakó fel-
nõtt, vagy az óvodában játszó kis-
gyermek. 

A Nestlé Hungária Kft. tervei között
szerepel a gyártelepen lévõ   ammónia -
rendszer megújuló energiával való he-
lyettesítése, amely várhatóan 2010 vé-
géig valósul meg – tájékoztatta la-
punkat a tûzoltóparancsnok.

– És a nônap alkalmából kétéves hûségnyilatkozatot is teszek.
(Izsák Jenô rajza.)

MODERN HÁZASSÁG

POLGÁRMESTERI KONZULTÁCIÓ
A HELYI EGYHÁZVEZETÕKKEL

Az önkormányzat és az egyházak közös ügyeirõl is szó esett a
megbeszélésen.

A GYÁRI AMMÓNIA NEM
VESZÉLYEZTETI A KÖRNYEZETET

ELFOGYOTT ÉJJEL A HOLD

Az égi jelenséget
távcsõvel kísérhet-
ték figyelemmel az
érdeklõdõk.
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Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

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 Hírek 
következô száma 

2008. március 21-én jelenik meg. 
Lapzárta: március 14., 10 óra.

MAGYAR 
ASZFALT

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!

WWEEEEKKEENNDD
PPAANNZZIIÓÓ

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

A Szerencsi Hírek 
minden kedves hölgyolvasójának 
gratulálunk a nemzetközi nõnap 

alkalmából, 
és fogadják szeretettel 

jelképes 
virágcsokrunkat.

Szabó György MSZP szerencsi szervezete
országgyûlési képviselõ és önkormányzati képviselõi
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