
Az elõzményekhez tartozik, hogy
az Európai Unió 2006-ban indította
el cukorágazat-szerkezetátalakítási
programját, amelynek céljai között
szerepel többek között a répater-
mesztés koncentrációja a leghatéko-
nyabb termelõkhöz, ezzel a túlter-

melés megszüntetése. A reform elõtt
17,4 millió tonna cukrot állítottak elõ
az Európai Unió országai, a tervek
között 2010-re ennek 5 millió ton-
nával történõ csökkentése szerepel.
A reform kezdeti célki tûzései az in-
dulástól számított elsõ két eszten -
dõben nem teljesültek, mert csupán
789 ezer tonnával csökkent a tagál-
lamokban a cukortermelés. Az Európa
Tanács 2007 szeptemberben módo-
sított a szerkezet-átalakítás tartalmi
elemein: a meghozott döntések közé
tartozik, hogy a cukorrépa-termesztõk
a 2008/2009-es gazdasági évre vo-
natkozóan közvetlen kérelmet nyújt-

hatnak be a tagállamnak szerkezet-
átalakítási támogatás iránt a cukor -
kvóta 10 százalékáig, valamint a
visszaadott cukorkvóta után tonnán-
ként 237,5 euró kiegészítõ támoga-
tást kapnak. 

A megváltozott feltételek mellett
már az elmúlt év nyarán meg-
kezdõdtek a hazai feldolgozók és a
gazdák képviselõi között az alap-
anyag termelésére a tárgyalások. A
felek álláspontja októberben még
messze állt egymástól, mert a gyá-
rak tulajdonosai a cukorrépa tonná-
jáért 28 eurót kínáltak, míg a ter-
melõk 38 eurót szerettek volna kap-
ni. A hazai gyártók annak érdekében,
hogy a gazdák magasabb árat kap-
hassanak, lemondtak cukorkvótájuk
egy részérõl – a Mátra Cukor Zrt. ek-
kor zárta be a szolnoki gyárát – majd
idén februárban a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium tag-
állami támogatásként kettõ euróval

egészítette ki az alapanyagért fize-
tett összeget. 

Az egyeztetések folytatódtak a rész-
vénytársaság és a termelõk képvise-
lõi között, amelyeknek eredményeként
a hónap közepén a cukorrépa ára már
megközelítette a gazdák által kért 38
eurót. Megállapodás azonban nem
született. A súlyosra forduló helyzet-
ben február 28-án a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium és a
szerencsi polgármesteri hivatal nevé-
ben Rónavölgyi Endréné a Népház-
ba tanácskozásra hívta a feldolgozó
és termelõk képviselõit, majd másnap
a polgármester levélben tájékoztatta
a kialakult helyzetrõl a földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési minisztert, va-
lamint a szaktárca közgazdasági szak-
államtitkárát, a már felajánlott két eu-
rón felül további támogatás biztosítá-
sát kérve a termelõknek az eredmé-
nyes gazdálkodás elõsegítésére. 

Az elõterjesztés bekerült a kabinet

ülésére, majd a március 6-án hozott
döntést a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter jelentette be.
Gráf József ismertette, hogy az ag-
rárkormányzat további két euróval
megnöveli a cukorrépa-termelõknek
adott támogatást, amely így a tagál-
lam által maximálisan adható négy
euróra, azaz több mint ezer forintra
emelkedett tonnánként. Ezzel a lé-
péssel elsõsorban az észak-magyar-
országi gazdálkodóknak kívántak
segítséget adni ahhoz, hogy ne hagy-
ják abba a cukorrépa-termelést. 

Gráf József szerint a feldolgozók-
tól kapott ár, illetve az uniós támo-
gatás és a nemzeti kiegészítés együt-
tesen már olyan cukorrépa-átvételi
árat garantál, amely mellett a gaz-
dálkodók rentábilisan termelhetik a
cukorgyárak számára az alapanyagot. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
További fotók:

www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/

BEZÁRJA KAPUIT 
A 120 ÉVES SZERENCSI CUKORGYÁR

A patinás múlttal rendelkezô üzem több mint egy évszázadon át szolgálta a város és környéke fejlôdését.

Nem jutottak egyezségre a szerencsi cukorgyár tulajdonosai és a térség
mezõgazdasági termelõi az üzem alapanyag-ellátásáról. A Mátra Cukor Zrt.-
hez március 10-ig a szükséges répamennyiségnek alig több mint egyne-
gyedére, összesen 198 ezer tonna növény termelésére érkezett szándék-
nyilatkozat a gazdáktól. Ennek ismeretében 2008. március 10-én 12 óra
után néhány perccel meghozta döntését a igazgatóság: a cég befejezi Ma-
gyarországon a cukor elõállítását és bezárja a szerencsi gyárát. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)

A KÉT CUKORGYÁRRA SZÜKSÉGE
VAN MAGYARORSZÁGNAK 

– Az agrárkor-
mányzatnak hatá-
rozott célkitûzé-
se, hogy a még
meglévõ szeren-
csi és a kaposvá-
ri cukorgyárak to-
vábbra is megma-
radjanak – emelte ki a Szerencsi Hí-
reknek nyilatkozva március 7-én
Gráf József (fotónkon), miután beje-
lentette, hogy az agrárkormány biz-
tosítja a hazai répatermesztõknek a
tonnánkénti négy eurós nemzeti tá-
mogatást.  

– Fontos, hogy ne szûnjön meg ez
az ágazat Magyarországon – folytatta
a földmûvelésügyi és vidékfejleszté-
si miniszter –, mert kedvezõek eh-
hez az adottságaink, a termelési
szerkezetben is szükség van a cu-
korrépára, az üzemek pedig a hazai
piac ellátásában, illetve az adott
környéken a foglalkoztatásban töl-
tenek be fontos szerepet. Nem tudok
elképzelni olyan helyzetet, hogy ha-
zánkban ne legyen cukorgyártás, és
teljesen importra szoruljunk e ter-
mékbõl. Mindezek elkerülése érde-
kében a kormányzat kezdetben két
eurós tonnánkénti támogatást bizto-
sított a répa átvételi árához, majd lát-
va a nehéz helyzetet, ezt megemel-
tük a maximális összegre, azaz négy
euróra. Ugyan hosszan elhúzódtak
a tárgyalások a gyárak és a termelõk
között, de azt gondolom, hogy en-
nek a két üzemnek a fenntartása min-
denkinek elemi érdeke. Mi minden
rajtunk múló szükséges intézkedést
megtettünk a gyárak megõrzése ér-
dekében.

– Gyakorlat az Európai Unió tag-
államaiban, hogy a maximális nem-
zeti támogatást biztosítják a ter-
melõknek?

– Finnországban, ahol az egyetlen
mûködõ cukorgyárat is felszámolták,
nincs jelentõsége a támogatásnak.
Szlovéniában ehhez hasonló a hely-
zet. Ugyanakkor azokban az orszá-
gokban, ahol az utóbbi idõszakban
a feldolgozók egy része már meg-
szûnt, a még meglévõ gyárak meg-
õrzéséhez a hazai kormányzat igyek-
szik a saját költségvetésébõl is hoz-
zájárulni. A gyakorlat a 2-4 euró kö-
zött mozog. Az eddigi maximumot
tudomásom szerint hazánk mellett
Olaszország adta meg a termelõinek. 

– A támogatás a 2008-as évre szól.
Vannak-e garanciák arra, hogy erre
a pénzre hosszabb távon, akár négy-
öt évig számíthatnak a termelõk?

– A kormányzati szándék arról szól,
hogy a négy eurót minden esz-
tendõben meg fogják kapni a ter-
melõk. Ezt azonban minden évben
az ország költségvetésében kell
jóváhagyni, mert technikailag ezt
másként nem lehet megoldani. Úgy
gondolom azonban, hogy az elmúlt
 idô szak ban a szaktárca és a termelõk
között kialakult a bizalom, hogy
amit ígértünk vagy elindítottunk, azt
teljesítettük is. Ez a konkrét esetben
sem lesz másként. Eddig még egyik
kormány vagy parlament – függetle -
nül attól, hogy milyen pártok voltak
hatalmon – sem vette el a gazdáktól
a korábban a termeléshez biztosított
összeget.  

– Tehát a hazai üzemek tulajdo-
nosai nem készülnek a cukorkvóta
visszaadására?

– Miután a gyárak tulajdonosai és
a termelõk szövetségei is egyetérte-
nek abban, hogy Magyarországon
meg kell tartani a cukorrépa elõállí-
tást, feldolgozást, ezért nem is len-

ne célszerû, ha az üzemek olyan ter-
melõi kvótákat adnának vissza, ame-
lyekkel a saját létüket veszélyezte-
tik. Ebben a kérdésben mind a há-
rom félnek: a termelõknek, a feldol-
gozóknak és a minisztériumnak egy
alapelv mellett kell eljárni, amit
nagyjából mindenki elfogadott: a
két gyárnak meg kell maradnia és
hosszú távon cukrot kell elõállítani
Magyarországon.

– A tárgyalásokat nehezítette, hogy
a világpiacon most magasak a ga-
bonaárak, miközben  csökkent a cu-
kor árfolyama. Hogyan látja: ez a ten-
dencia folytatódik, esetleg megfordul,
illetve mire számíthatnak a termelõk? 

– Egy átlagos idõjárású évben – ami
nem olyan aszályos, mint a tavalyi
volt –14-16 millió tonna gabonát tu-
dunk megtermelni, miközben az itt-
honi felhasználás 8 millió tonna.
Nem szabad elfelejteni a termelõk-
nek azt, hogy az elmúlt három év-
ben komoly magtárépítési program-
ra volt szükség és intervencióra kel-
lett a gabonát értékesíteni. Most más
a helyzet, de a piaci viszonyok ál-
landóan változnak. Nincs garancia
arra, hogy a nyolcmillió tonna feletti
gabonamennyiség késõbb is jó áron
lesz eladható. Ugyanakkor nem sza-
bad kiszolgáltatottá tenni az orszá-
got azzal, hogy mindössze néhány
kultúrára összpontosítunk. Lehet egy
olyan világpiaci helyzet, amikor na-
gyon ráfizetünk erre a magatartásra.
Az számít erõs gazdaságnak, amely-
nek vegyes a területi elrendezése és
többféle termékkel tud jelen lenni a
piacon. Ha csak kukoricát, búzát és
napraforgót termelünk, ez nagyon sé-
rülékennyé teszi a magyar agrár-
gazdaságot és a termelõket egyaránt.

– Véleménye szerint a most meg-
ajánlott árat figyelembe véve Ma-
gyarországon az elkövetkezõ négy-
öt évben érdemes cukorrépát ter-
meszteni?

– Azt gondolom, hogy igen, mert
nagyjából beállt egy egyensúly a vi-
lágpiacon. Itt a fõ probléma az,
hogy a cukornádból elõállított éde-
sítõszer költsége lényegesen alacso-
nyabb, mint a répából nyert cukoré.
Erre vannak azok a kiegyenlítõ rend-
szerek, melyek az Európai Unióban
szabályként mûködnek. Egy jól és re-
álisan gondolkodó gazdaságveze -
tõnek vegyes termelési szerkezetet
kell megvalósítania, amiben szere-
pe van a cukorrépának. Természe-
tesen a minõség és a mennyiség itt
is fontos. A cukorrépa esetében át-
lagban a hektáronkénti 50 tonnás ter-
més jelenti a határvonalat, a gazda-
ságosság szempontjából. Ugyanak-
kor ne feledjük: kukorica is ráfize-
téses négy tonnás hektáronkénti ho-
zammal.

AZ ELNÖKÖK SEM TERMELNEK

Az új helyzetre való tekintettel már-
cius 7-ére Rónavölgyi Endréné saj-
tótájékoztatóra hívta a Népházba a
Mátra Cukor Zrt. és az érintett cu-

korrépa-termesztõi szövetségek kép-
viselõit. Az eseményen a város pol-
gármestere az üzem megmaradásá-
nak fontosságára hívta fel a figyel-
met, amihez segítséget jelenthet a
kormány döntése. Rónavölgyi End-
réné reményét fejezte ki, hogy a gaz-
dák által korábban kért ár teljesülé-
sével a gyárnak sikerül további ter-
meltetési szerzõdéseket kötni, ami-
vel biztosítani lehet az üzem fenn-
maradásához szükséges cukorrépa-
mennyiséget. 

A feldolgozók képviselõi kiemel-
ték, hogy a Mátra Cukor Zrt. tulaj-
donosai elkötelezettek a magyaror-
szági cukorgyártás megõrzése mel-
lett. Ehhez azonban nélkülözhetet-
len az alapanyag. Pokol Balázs, a cég
igazgatóságának elnöke leszögezte:
társaságuk nem tervezi a még ren-
delkezésére álló cukor kvóta vissza-
adását. Véleménye szerint a gazdák
napokban megfogalmazott árköve-
telése az újabb állami szerepválla-
lással túlteljesült, amire tekintettel re-
ális esély látszik arra, hogy az idén
is lesz kampány a szerencsi gyárban.
Az idõ azonban  elõ rehaladt, ezért
március 10-én 12 óráig várnak visz-
szajelzést a gazdáktól a termelési
szándékukról. 

A cukorrépa-termesztõk szövetsé-
geinek elnökei – akik a sajtótájé-
koztatón maguk is megerõsítették,
hogy befejezték a cukorrépa-terme-
lést – úgy vélekedtek, hogy az idén
nem lesz elegendõ alapanyag a sze-
rencsi üzemnek. Sárossy Ferenc, a
Szerencs Térségi Cukorrépa Ter-
mesztõk Szövetségének elnöke saj-
nálatosnak tartotta, hogy a kilenc hó-
napig tartó tárgyalássorozatban a
gyár képviselõi nem kezelték egyen-
rangú partnerként a gazdákat. A
hosszú idõ alatt nagyon kevés ered-
ményre jutottak. Az árigényük az
utolsó pillanat után teljesült, több ké-
résüknek – például a többéves szer -
zõdésben az inflációkövetésnek –
azonban nem tettek eleget. Az elnök
szerint az aszályos idõjárás nem
kedvez ennek a növénynek, a nagy
ráfordítás melletti alacsony hozam
pedig veszteséget eredményez, ami-
nek a vállalása nem várható el a ter-
melõktõl. Szabó Béla, a Mátravidé-
ki Cukorrépa Termesztõk Szövetsé-
gének elnöke sem látott esélyt a meg-
állapodásra. Véleménye szerint a ha-
zai cukorágazat fennmaradásáért
nem a  jö võ jükrõl felelõsen gondol-
kodó gazdák, hanem a földmûve-
lésügyi és vidékfejlesztési miniszter
a felelõs.

A március 7-ei sajtótájékoztatón
Koncz Ferenc, a B.-A.-Z. Megyei Ön-
kormányzat alelnöke maga és a köz-
gyûlés nevében közvetítõ szerepre
vállalkozott az üzem és a feldolgo-
zók között.

ALAPANYAG HIÁNYÁBAN
BEZÁR A GYÁR

A Mátra Cukor Zrt. a minisztéri-
um döntését követõen eljuttatta a ter-

melõkhöz a négy eurós nemzeti tá-
mogatással tonnánként 40 eurós cu-
korrépa-átvételi árat tartalmazó aján-
latát és március 10-én 12 óráig vár-
ta a szándéknyilatkozatokat a gaz-
dáktól a növény termesztésére. A fen-
ti határidõre a társaság cukorkvótá-
jának megfelelõ 0,7 millió tonna
alapanyag alig több mint az egyne-
gyedére, azaz 198 ezer tonna cu-
korrépa termelésére akadt jelent-
kezõ. A Mátra Cukor Zrt. igazgató-
sága az adatok ismeretében – a tu-
lajdonossal egyeztetve – még aznap
délután meghozta a döntését: alap-
anyag hiányában bezárja a 119 éves
szerencsi cukorgyárat.   

A cég ezzel a lépéssel felhagy a
répacukorgyártással Magyarorszá-
gon – ami a kiadott közleményük sze-
rint – szükségszerû következménye
annak, hogy a nyersanyagellátás az
idén és az elkövetkezõ években sem
biztosítható, mivel az európai cu-
korpiaci szabályozás a cukorrépát a
többi szántóföldi kultú rához képest
hátrányos helyzetbe hozta. Annak el-
lenére, hogy a termelõi árigényeket
az uniós és a nemzeti támogatások,
valamint a Mátra Cukor Zrt. által
nyújtott felárak jelentõsen megha-
ladták, a gazdák által visszaigazolt
szer zõdött mennyiség messze elma-
rad a cég százezer tonnás kvótacu-
kor-gyártásához szükségestõl. A köz-
lemény leszögezi: a Mátra Cukor Zrt.
átérzi a rendkívüli döntést, hiszen ez-
zel a 119 éves tradícióval rendelkezõ
szerencsi cukorgyártás szûnik meg.
Az üzem bezárása 111 munkavál-
lalót érint, akiknek a további sorsá-
ról szociális terv alapján gondos-
kodnak. A rossz hírt rendkívüli al-
kalmazotti gyûlésen Pokol Balázs kö-
zölte az üzem dolgozóival.  

AZ IDÔ TÖBB, MINT A PÉNZ

Az igazgatóság elnöke az ese-
mény után lapunknak nyilatkozva
kiemelte: – A tulajdonosok kény-
szer bõl hozták meg a döntést a gyár-
bezárásról, miután a megadott ha-
táridõig a kvótamennyiség teljesí-
téséhez szükséges 700 ezer tonna
alapanyagból kevesebb mint 200
ezer tonnát igazoltak vissza a gaz-
dák. Ez nagyon szomorú adat, és
igazolja Széchenyi István azon
mondását, miszerint az idõ több,
mint a pénz. Az elveszett pénz
ugyanis még megtérülhet, de az idõ
nem. Így hiába tett hozzá a magyar
kormányzat négy eurót az árhoz,
ami jelentõs összeg, ez továbbra
sem módosított a termelõk szer zõ -
dési szándékán. 

Lapunk kérdésére válaszolva Po-
kol Balázs ismertette: a szolnoki
gyár bezárásakor elkészített szociá-
lis terv és az ahhoz kapcsolódó ér-
dekképviseleti megállapodás keret
jelleggel a szerencsi üzem esetében
is érvényesül. – A két gyár dolgozói
között se pró, se kontra nem tehe-
tünk különbséget – tette hozzá az
igazgatósági elnök – hiszen akkor

kölcsönösen nem tudnánk egymás
szemébe nézni. A hatvani telephe-
lyen továbbra is végez tevékenysé-
get a Mátra Cukor Zrt., mert ott a tá-
rolásra épített siló mellett kiszerelõ
üzem található. A cég nem vonul ki
a hazai piac ellátásából, továbbra is
fogunk cukrot tárolni, csomagolni és
értékesíteni. Ehhez azonban Hat-
vanban is a mostaninál kevesebb em-
berre lesz szükség, vagyis ott is je-
lentõs létszámleépítést kell majd az
elkövetkezendõ két évben végre-
hajtani. 

– Mátra Cukor Zrt. közgyûlése vár-
hatóan március 28-án ül össze – is-
mertette Pokol Balázs – hogy meg-
erõsítse a szerkezetátalakítási tervet,
amelynek a végleges változatát már-
cius 31-ig kell benyújtani a ható-
sághoz és a szakminiszterhez.   

A POLGÁRMESTER LÉPÉSEI
AZ EGYEZSÉG ÉRDEKÉBEN   
– A város komoly erõfeszítéseket

tett a gyár megmentése érdekében,
amelyek végül sajnos nem jártak si-
kerrel – válaszolta lapunk kérdésére
Rónavölgyi Endréné. A   polgármes-
ter ismertette: kilenc hónapon ke-
resztül folytak az egyeztetések a
gyártók és a termelõk között az alap-
anyag biztosításáról, amely során
már-már úgy látszott, hogy megszü-
letik a megállapodás. – Amikor feb-
ruár közepén megkeresett Kiss Lász-
ló, a Mátra Cukor Zrt. igazgatóságá-
nak alapanyag-ellátásért felelõs tag-
ja és tájékoztatott a kialakult hely-
zetrõl, polgármesterként és ország-
gyûlési képviselõként azonnal a szak-
tárcához fordultam – emelte ki Ró-
navölgyi Endréné. Ekkor történt, hogy
a kormányzat két eurót biztosított a
cukorrépa felvásárlási árához. Ezt
követõen az általam kezdeményezett
fórumon megerõsödött, hogy a gaz -
dáknak ez nem elég és nem enged-
nek a tonnánkénti nettó 38 euróból.
Levélben és személyesen fordultam
a földmûvelésügyi és vidékfejleszté-
si miniszterhez, valamint a szaktár-
ca közgazdasági szakállamtitkárá-
hoz. Sikerült a kérdésben a kor-
mányfõvel is egyeztetnem. Mind-
ezeknek is köszönhetõen a cukorré-
pa-termesztõk igénye másnap beke-
rült a kabinet elé, és csütörtökön meg-
született a döntés, hogy a magyar ál-
lam által maximálisan adható négy
eurót biztosított támogatásként. Újabb
egyeztetések következtek, majd már-
cius 7-én sajtótájékoztatón próbáltuk
meg az érdekeket egymáshoz köze-
líteni. Itt a Szerencs Térségi Cukor-
répatermesztõk Szövetségének elnö-
ke újságírói kérdésre válaszolva úgy
nyilatkozott, hogy õ maga sem haj-
landó a 40 eurós áron sem cukorré-
pát termelni. Ez volt az álláspontja a
Mátravidéki Cukorrépa Termesztõk
Szövetsége elnökének is.

– Megfogalmazódtak olyan véle-
mények, hogy ezek az intézkedések
túl késõn születtek, korábban kellett
volna a városvezetésnek az ügyben
kezdeményezõ szerepet vállalnia. 

– Egyáltalán nem szokványos, hogy
az önkormányzat bármely gazdasá-
gi társaság belsõ életébe beleszóljon,
erre nincs is jogosultsága. Az érde-
kek egyeztetésében azonban vállal-
hat szerepet és ezt meg is tettük. Eb-
ben partnereink voltak a termelõk
képviselõi és a feldolgozó egyaránt.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy az
Európa Tanács az elmúlt év szep-
temberében módosított a reformon.
Ezután nyílt meg a lehetõség azon ter-
melõk nagy összegû támogatására,
akik felhagynak a répatermesztéssel.
November végén született meg a dön-
tés a szolnoki gyár bezárásáról. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

BEZÁRJA KAPUIT A 120 ÉVES SZERENCSI CUKORGYÁR

A fotón balról: Kiss László, a Mátra Cukor Zrt. igazgatósági tagja, Rónavölgyi Endréné, Pokol Balázs,
Sárossy Ferenc és Szabó Béla.
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A SZERENCSI CUKORGYÁR BEZÁRÁSÁRÓL?
Pál György nyugalmazott vezérigazgató:
– Az egyik fontos megjegyzésem, mindjárt az elején, hogy ez nem egy szerencsi prob-
léma. Jelenleg is tart az Európai Unió szerkezet-átalakítási programja, ami sajátos or-
szágos helyzetet eredményezett ebben az iparágban, hiszen a termelés felhagyására je-
lentõs anyagi támogatást nyújt a Közösség. 
A nyolcvanas évek elején már volt hasonló Szerencsen. Akkor az elõdeink a répahiányt
úgy oldották meg, hogy többéves szerzõdéssel Mezõhegyesrõl hozták az alapanyagot.
Ezt a drága megoldást elkerülendõ, összefogtunk a gyár környéki termelõkkel, jó vetõ -
magot, hazai és külföldi szakértõket hoztunk ide. Anyagilag is segítettük a gazdákat kor-
szerû, mezõgazdasági öntözõ- és szedõgépek vásárlásával. Rendszeresen együtt érté-
keltük a kialakult helyzetet, kitüntettük a termelõket. Hamarosan elértük, hogy a szlo-
vákiai Rimaszombatra és Tõketerebesre is exportáltuk a répát. E módszerek közül ma
már csak a gazdákkal való jó kapcsolat lehet hasznos, ez azonban a kialakult helyzet-
ben nem tudja ellensúlyozni a termelés abbahagyását elõsegítõ uniós kárenyhítést. E tekintetben a gazdák álláspontja
számomra érthetõ, hiszen a föld, a gépek megmaradnak és más jövedelmezõ növényeket termeszthetnek saját hasz-
nukra. Mindezeknél fontosabbnak tartom, hogy azokat a gyári dolgozókat, akik elveszítik a munkahelyüket és nincs esé-
lyük új állást találni maguknak, valamilyen módon segíteni kell.
Szerencs és környéke helyzetét ismerve el tudnám képzelni, hogy amíg csak lehet, munkát kell biztosítani az érintettek-
nek, például: cukorkészletek csomagolása, a gyári berendezések bontása, esetleg más munkahelyeken történõ elhelye-
zés. Sajnos látszik, hogy – egy kivételével – az összes magyar cukorgyár e szerkezet-átalakítási program áldozatául esett.
Valamikor úgy fogalmaztam, hogy ez a gyár volt az életem. Egy rövid hadiipari kitérõt leszámítva, az egyetemi évek után
egészen nyugdíjazásomig itt dolgoztam. Nagyon sajnálom, hogy ide jutottunk. Úgy érzem, ezzel a lépéssel a sok-sok
dolgozóval együtt a mi korábbi munkánk értelmét veszítettük el.

Salánki István nyugalmazott fõmérnök:
– Ez egy tragédia. Engem sokkolt a hír, a mai napig sem tértem magamhoz. Március 10-
én délután kaptam a telefonhívást és még mindig ennek a hatása alatt vagyok. Én már
62 esztendeje szolgálom ezt a gyárat. 1946-ban kerültem Szerencsre, nyolc évig voltam
fõvegyész, majd huszonhat esztendeig fõmérnök. Nyugdíjazásomtól pedig a múzeumot
vezetem. 
Értem, hogy mi történik, de nem igazán akarom elhinni. Amikor 1888-ban Sátoralja-
újhelyen a megyei közgyûlés elhatározta, hogy cukorgyárat létesít a térségben, az ak-
kori közgazdászok már tisztában voltak azzal, hogy egy adott régió gazdaságára a cu-
koripar tudja a leggyorsabb és legszélesebb körû fejlesztést gyakorolni. Ezt már 120
éve tudják az országban. Hogy miért volt ez így? Egy cukorgyár környékén fejlõdik a
növénytermesztés és az állattenyésztés is, hiszen a répaszelet remek takarmány. A
megyei közgyûlés eleinte Sátoraljaújhelyen akart gyárat létesíteni, de a testületben ak-

kor a nagy szõlõbirtokosok voltak fölényben és ellene szavaztak. Történt mindez azért, mert úgy gondolták: ha ott
megépül egy legalább 2000 embert foglalkoztató üzem, az õ birtokaikon jelentõsen emelkedik majd a napszámbér.
1889 áprilisában született meg a döntés, hogy Szerencsen kap helyet az új üzem. Ekkorra már elvetették a leszer -
zõdött cukorrépát és õszre fel kellett építeni egy gyárat. Ezt én hõskölteményként szoktam emlegetni: 1500 ember
éjjel-nappal dolgozott és végül 1889. december 10-én beindult Európa akkori legnagyobb, 700 tonna répafeldolgo-
zási kapacitású cukorgyára. Ez mentette meg egykor az egész borvidéket, a zempléni térséget, hiszen hatalmas gaz-
dasági fellendülést hozott a vidékre. 
Jellemzõ dolog, hogy itt az egész környéknek érzelmi kötõdése van ehhez a cukorgyárhoz. Ezt egy kicsit mindenki ma-
gáénak érzi. Ennek a jele talán az is, hogy hétfõtõl nagyon sokat szól a telefonom, és olyan emberek hívnak fel, akik már
régen elkerültek a városból, és mégis aggódnak a gyár sorsa miatt. Itt mindig remek dolgozói légkör uralkodott, jó fize-
tést, biztos megélhetést adott az embereknek az üzem. Nagyon sajnálom, hogy a mezõgazdasági árviszonyok alakulá-
sa, a répatermelõk hozzáállása idáig vezetett.

Pallai Miklós nyugalmazott vezérigazgató:
– Amikor meghallottam a hírt, hogy a szerencsi cukorgyár a 2008-as kampányát alap-
anyaghiány miatt nem tudja majd megkezdeni, nagyon elkeseredtem. A százhúsz éves
üzemnek negyvennégy esztendeig voltam dolgozója. A gyár volt az elsõ és egyetlen mun-
kahelyem. Nem vagyok született szerencsi, de legalább annyira a szívemhez nõtt az üzem,
mint azoknak, akik itt látták meg a napvilágot. Az európai ágazati reform meghirdetése-
kor látható volt, hogy megpecsételõdött a magyarországi cukorgyártás sorsa, de remél-
tem, hogy ez nem 2008-ban fog bekövetkezni. Bíztam benne, hogy azok a termelõk,
akik hosszú évtizedeken keresztül ellátták jó minõségû alapanyaggal az üzemet, talán
nem szédülnek meg az egyszeri kártalanításuk lehetõségétõl. Ez azonban nem így tör-
tént. A gazdák többsége az ágazat nehézségei mellett a jelentõs munka nélkül kapott jö-
vedelem, vagyis a répatermesztés felhagyása mellett foglalt állást. Ez talán erõs megfo-
galmazásnak tûnik, de az unió által adott pénzért bizony semmit nem kell tenniük.
Az üzembezárás több szempontból is fájdalmas esemény: számos olyan cukorgyári dolgozó veszíti el munkáját, akik-
nek az életkoruk miatt nehézséget okoz az elhelyezkedés. Több esetben házaspárok kerülnek utcára. Fontos, hogy raj-
tuk valamilyen formában, például átképzések biztosításával segítsen az önkormányzat. Valójában nemcsak a 111 dol-
gozó sorsáról van szó, mert hátrányt szenvednek a cég partnerei és beszállítói egyaránt. Csökken Szerencs jövedelem-
termelõ képessége, a város mûködésébõl pedig hiányoznak majd a befizetett adók. A gyár sorsáról már döntöttek a tu-
lajdonosok. A helyzetet reálisan értékelve ezen már nem lehet változtatni. Fontosnak tartom, hogy az üzemtörténeti ki-
állítás és cukormúzeum valamilyen formában fennmaradjon az utókornak, akár úgy is, hogy a gondozását a Zempléni
Múzeum veszi át. Szerencs életében az elmúlt százhúsz évben olyan értéket képviselt a cukorgyár, aminek nem szabad
a feledés homályába veszni. 

Soltész József gyárvezetõ:
– Huszonhárom esztendõvel ezelõtt kerültem a patinás üzembe, ahol az elmúlt id-
õszakban húsz kampányt dolgoztam végig. Mûszakvezetõ-helyettesként kezdtem és
a ranglétra szinte valamennyi fokát bejártam. Nagyon nehéz a gyár bezárására gon-
dolnom, különösen most, az utolsó dudaszó utáni percekben nehezen tudom megfo-
galmazni az érzéseimet. Egy fél élet munkája köt ehhez a gyárhoz, amelyet az elkö-
vetkezõ években szinte teljesen lebontanak. Mûszaki vonalon tevékenykedtem, szá-
mos olyan berendezést és gépet fognak innen leszerelni, megsemmisíteni, amelyeket
én terveztem és az irányításom alatt építettek be a gyártási technológia folyamatába a
dolgozók. Igyekeztünk minél hatékonyabbá tenni az üzemet, hogy helytálljunk a ver-
senyben. Nem kívánom kommentálni az idáig vezetõ eseményeket, ezt már nagyon
sok helyen megtették az illetékesek és arra illetéktelenek egyaránt. Az eszem azt dik-
tálja, hogy személy szerint engem nem terhel felelõsség a történtekért, hiszen a gyár

képes magas színvonalon cukrot gyártani. Az alapanyagot azonban nem sikerült biztosítani. Nagyon megnehezedett a
cukorrépa termesztése a környéken és a világpiaci árakkal nem tudtunk versenyezni. A dolgozók és a település lakói is
fájdalommal élik meg a nehéz napokat. Sok ember veszíti el a kenyérkeresetét, többen egészen fiatal koruktól járnak az
üzembe. Családok sorát veszélyezteti a létbizonytalanság, amit nehéz, talán nem is lehet feldolgozni. Remélem, hogy a
közeljövõben megvalósulnak olyan munkahelyteremtõ beruházások a városban, ahol lehetõség nyílik a jól képzett szak-
emberek elhelyezkedésére. Ennek hiányában nehéz idõszak köszönt Szerencsre.

Mi a véleménye...

Az elmúlt héten bekövetkezett az, amit mi szerencsiek talán még most
sem tudunk elhinni: bezárja kapuit a Szerencsi Cukorgyár. Engem is sok-
kolt a bejelentés, hiszen apám és anyám egyaránt volt gyári munkás. Fu-
tótûzként terjedt a hír. Folyamatosan csörögtek a telefonok az immár em-
lékezetünkbõl kitörölhetetlen március 10-e délutánján szerkesztõségünk-
ben. A vonal túlsó végén azt várták az érdeklõdõk, hogy cáfoljuk meg:
nem igaz, amit a gyár bezárásáról beszélnek a városban! Azonban a leg-
nagyobb szomorúságunkra, csak megerõsíteni tudtuk: a hír sajnos igaz. Ott
voltunk, amikor a Mátra Cukor Zrt. igazgatósága hétfõn délután fél kett-
õkor az üzem dolgozói elõtt bejelentette, hogy alapanyag hiányában be-
zárja a Szerencsi Cukorgyárat, és ezzel befejezi a cukor elõállítását Ma-
gyarországon. Nem vezettek eredményre a tárgyalások feldolgozó és gaz-
dák között. A társaság megmaradt cukorkvótájához 700 ezer tonna alap-
anyagra lett volna szükség, azonban csupán alig 200 ezer tonna termelé-
sére érkezett szándéknyilatkozat – hangoztak a számok, a megmásíthatat-
lan és keserû tények. 500 ezer tonna répa tehát hiányzott. Az idei õszi
kampány elindításához pedig legalább 300 ezer tonnára lett volna szük-
ség. Ekkor is rövid, a tulajdonosnak veszteséget hozó, a dolgozóknak ke-
serves kampány lett volna a százhuszadik. De legalább megmaradt volna
a remény, mert nem tudni, mit hozhatott volna a jövõ. A negyven eurós
árért sem nõtt – sõt, március elejére inkább csökkent – a mennyiség, nem
kívánták tehát a répamagot elvetni a termelõk. Van, aki a kialakult hely-
zetért a felelõs megkeresését követeli. Biztosan lehetne a következõk kö-
zött bûnbakot találni: privatizáció, Európai Unió, a cég igazgatóságának
tagjai, a külföldi tulajdonos, a parlament, az országgyûlési képviselõk, a
minisztérium, a kormány, a miniszter, az államtitkár, a polgármester, a gaz-
dák, a sajtó és még sorolhatnám. Nem gondolom, hogy bárkinek a nya-
kába varrható a gyár bezárása. Abban is bizonyos vagyok, hogy még ha-
talmi eszközökkel sem lehet a piacgazdaságban a termelõt kényszeríteni
arra, hogy mit vessen a földjébe. Ezt ki is kérték maguknak és kijelentet-
ték: a gazdákat nem érdekli, hogy lesz-e magyar cukorgyártás, mert õk a
saját gazdaságukért a felelõsek. Ezt a logikát követve, akkor talán az is el-
fogadható, hogy a gyártulajdonosnak sem parancsolhatja meg senki, hogy
alapanyag nélkül cukrot termeljen. A szomorú folyamat végén, az idõ mú-
lásával a történteket elemezve, biztosan levonhatók majd a tanulságok. Hi-
deg fejjel, tényszerûen és politikai kinyilatkoztatásoktól mentesen. Talán
abban már most  egyet értés mutatkozik, hogy a pénz, a munka nélkül járó,
minden kockázatot nélkülözõ tízmillióknak, százmillióknak bizonyosan sze-
repe volt az ügyben. Miután az elmúlt év szeptemberében az Európa Ta-
nács bejelentette a cukorrendtartás reformjának a reformját, a termelõknek
négy jó esztendõ cukorrépa-termésének megfelelõ összeget kínálva arra
az esetre, ha a 2008/2009-es gazdasági évben felhagynak a növény ter-
mesztésével, már sejthetõ volt: a pénzt már a zsebükben érzõk közül so-
kan eldöntötték a gyárak – a szolnoki, majd a szerencsi – sorsát. Ugyanis
a milliókhoz csak az idén, és csak akkor jutnak hozzá a répaszállítási jog-
gal rendelkezõk, ha a tulajdonos visszaadja a megmaradt százezer tonna
cukorkvótáját az Európai Uniónak. Ehhez pedig törvényszerûen be kell zár-
nia a még meglévõ termelõ egységét, azaz a szerencsi gyárat.

A hazai cukorrépa-termesztõk kezdeményezõk voltak a feldolgozók felé,
hiszen a szeptemberi bejelentést követôen 2007. november közepéig a kvó-
ta több mint 38 százalékának megfelelõ kérelmet nyújtottak be. Ezért ter-
mészetesen õk sem marasztalhatók el, mert csupán éltek a felkínált lehe -
tõséggel. Hiszen éppen ez volt az unió szándéka: a kecsegtetõ ajánlatra mi-
nél többen mondjanak igent! Akik pedig így döntöttek, azoknak a többsé-
ge õsszel már elõ sem készítette a cukorrépa vetésére a földjét. És talán itt
van a másik pont, amiben széleskörû egyetértés mutatkozik: a nem termelõknek
azonnal félre kellett volna állniuk, le kellett volna mondaniuk „répás tiszt-
ségeikrõl”, fel kellett volna függeszteniük a tagságukat a termelõk szövet-
ségében és hagyni illett volna a további tárgyalásokat azoknak a gaz dáknak,
akik még õszintén keresték a megegyezést. Azt hiszem, ezt az eljárást kí-
vánta volna a tisztesség! Hiszen a Szerencsi Cukorgyárba szállítási joggal
rendelkezõk közül a termelni szándékozók voltak kevesebben, így valójá-
ban kicsit fenyegetett volna a veszély, hogy az üzem esetleg elegendõ meny-
nyiségû alapanyaggal mégis csak elindíthatja a 120. kampányát és a tulaj-
donos nem adja vissza a cukorkvótáját. Mert ez utóbbi esetben a répát nem
termelõk nem kapták volna meg az uniós kárpótlást. Ekkor le kellett volna
mondaniuk a százmilliókról. Most már tovább növeli a tétet a gyárbezárás
és ennek milliárdjai. Véleményem szerint a sok-sok vesztes mellett bizo-
nyosan itt is lesznek néhányan nyertesek... Sárkány László

VESZTESEK 
ÉS NYERTESEK

Az európai uniós cukorágazat re-
formjának keretében a cukorrépa-ter-
mesztõk a fel nem használt cukorkvó-
tára összesen 300 euró/tonna szerke-
zetátalakítási támogatást kaphatnak.
Ez az összeg a feldolgozóknak járó jut-
tatás 10%-ából és 237,5 euró/tonna ki-
egészítõ támogatásból áll. 

A gyártók 625 eurót kapnak ton-
nánként, amely összegbõl 10% a ter-
melõknek és a cukorrépa-termesztés-
ben gépi szolgáltatást végzõknek jár.
Azok a vállalkozások, amelyek
2008/09-es gazdasági évben legalább

a 2007/2008-ra meghirdetett kivonási
százaléknak (Magyarországon 6,21%)
megfelelõ cukorkvótáról mondanak le,
mentesülnek a gazdasági évre fizetendõ
ideiglenes szerkezetátalakítási összeg
arányos részének (173,8 euró/tonna)
megfizetése alól. Hazánkban a
2008/2009-es gazdasági évben a fel-
dolgozók cukorkvótájuk 48 százalékát
adták vissza. Az Európai Unió cukor-
rendtartásának 2006-os elindításától
napjainkig Magyarország tagállami cu-
korkvótájának a 75 százalékáról mon-
dott le.  

SZERKEZET-ÁTALAKÍTÁSI 
TÁMOGATÁSOK 
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Éppen azért maradt meg a Szeren-

csi Cukorgyár, mert a tulajdonosok
bíztak abban, hogy a környéken lévõ
kiváló minõségû és a növény terme-
lésére jó adottsággal rendelkezõ föl-
deken biztosítható az alapanyag. Ezt
az elgondolást erõsítette az elmúlt
években a gazdákkal, a térségi cu-
korrépa-termesztõk szövetségének
vezetõivel a gyár által kialakított kap-
csolat is. December közepétõl az év
végi ünnepek miatt szüneteltek az
egyeztetések, majd az új évben január
közepétõl folytatódtak a tárgyalások.
Február közepére jutott el arra a
pontra, amikor úgy gondolta a fel-
dolgozó – és nem a termelõk! –, hogy
a továbbiakban segítségre lenne szük-
ség, mert korábbi megkeresésükre
nem érkezett válasz a szaktárcától. Ezt
követõen február 13-án döntés szü-
letett a nemzeti keretbôl két eurós tá-
mogatásról, majd március 6-án a
plusz két euróról. Úgy gondolom,
hogy gyorsan cselekedtünk. A szak-
emberek szerint a cukorrépa vetése
általában március 20-án kezdõdik. A
hónap elején megvolt a 40 eurós ton-
nánkénti répaár is. Vagyis azok, akik
az elmúlt év õszén elõkészítették a
talajt a cukorrépa-termesztéshez, nyu-
godtan biztosíthattak volna alap-
anyagot a szerencsi cukorgyár 120.
kampányához. 

– Mit kíván tenni a helyi önkor-
mányzat a cukorgyári dolgozók ér-
dekében? 

– A városnak kötelessége, hogy –
mint azt eddig is tette – kezdemé-
nyezõ legyen az érdekek egyezteté-
sében. A városnak az a célja, hogy
a váratlan helyzetbõl a legkisebb
veszteséggel kerüljenek ki az üzem
dolgozói. Természetesen kártalaní-
tani kell õket, és újabb lehetõséget
szükséges biztosítani számukra az el-
helyezkedésre. Ezért is nagyon fon-
tos, hogy az elõkészített beruházá-
sok megvalósuljanak a településen,
mert ezek új munkahelyeket terem-
tenek. Ugyanakkor át kell azt is
gondolni, hogy a kormányzat segít-
ségével milyen újabb munkahelyte-
remtõ beruházás valósuljon meg a
szerencsi cukorgyár helyén.    

A MAXIMUM NÉGY EURÓS
NEMZETI TÁMOGATÁS 

Máhr András
(fotónkon), a
Föld mû ve lés ügyi
és Vi dék fej lesz té -
si Mi nisz té ri um
szak ál lam tit ká ra
már cius 14-én la-
 punk nak nyi lat -
koz va ki emel te: a tár ca az elmúlt hó-
 na pok ban fo lya ma to san közvetített
a gyártók és az alapanyag-elõállítók
között annak érdekében, hogy Ma-
gyarországon – és a szerencsi tér-
ségben – megmaradjon a cukor-
gyártás. Ezt szolgálta az is, hogy az
állam által adható maximális, négy

eurós támogatást biztosítottuk a cu-
korrépa átvételi árához. 

Sajnos, a felek között nem szüle-
tett konszenzus, ami miatt a Mátra
Cukor Zrt. bezárta a szerencsi cu-
korgyárat – folytatta Máhr András. 
– A piacgazdaság feltételei között ezt
a szaktárca nem tilthatja meg, mint
ahogyan a gazdákat sem kénysze-
ríthetjük cukorrépa-termesztésre.
Ugyanakkor azt kértük az üzem tu-
lajdonosaitól, hogy olyan tervet
nyújtsanak be a szaktárcához, amely
megfelelõ garanciát tartalmaz a dol-
gozók kárpótlására, elõ segíti az át-
képzésüket. A környezetvédelmi re-
habilitációt pedig úgy hajtsák vég-
re, hogy a gyár területe munkahely-
teremtés céljára hasznosíthatóvá vál-
jon. Amennyiben ezek a feltételek
nem teljesülnek, nem fogadjuk el a
szerkezet-átalakítási programot, ami
pedig feltétele a nemzeti cukorkvó-
ta visszaadásának.    

– Mi az oka annak, hogy a mi-
nisztérium nem korábban hozta meg
a döntést a négy eurós támogatás biz-
tosításáról? 

– Már õsszel kinyilvánítottuk, hogy
amennyiben a gyártók és a gazdák kö-
zött konszenzus formálódik, amely-
nél az ár kérdésében csekély kü-
lönbség mutatkozik, akkor a szaktár-
ca kész arra, hogy ebben kiegyenlítõ
szerepet vállaljon. A probléma ott volt,
hogy a feldolgozói ajánlat 28 euró volt
tonnánként, ami mellett nem lehet
gazdaságosan cukorrépát termeszte-
ni. Ekkor született meg a döntés a ha-
zai kvóta 50 százalékának a vissza-
adásáról, ami együtt járt a  pe tõ házai
és a szolnoki gyárak bezárásával. Így
nyílt lehetõség hét euró uniós kiegé-
szítõ támogatás igénybevételére. A tár-
gyalások azonban továbbra sem ve-
zettek eredményre. Ekkor döntöttünk
arról, hogy két eurót biztosítunk nem-
zeti támogatásként, és arra kértük a
két megmaradt hazai gyár tulajdo-
nosait, hogy ugyanennyit õk is te-
gyenek hozzá az árhoz. Ez részben
megtörtént, aminek köszönhetõen a
kaposvári gyárban az idén lesz fel-
dolgozási kampány. A reakciókat lát-
va határoztunk úgy, hogy elmegyünk
a végsõkig és az adható maximális
összeget, négy eurót adunk hozzá a
cukorrépa tonnánkénti árához. Sajnos
ez is kevésnek bizonyult, de jogilag
többre nem volt lehetõségünk. 

A TERMELÕI TULAJDON
JELENTETT VOLNA BIZTONSÁGOT

Egykor 12 cukorgyár mûködött
Magyarországon. Hazánk Európai
Unióhoz történõ csatlakozásakor hat
üzem termelte az élelmiszert, majd
az Európa Tanács az ágazatot érintõ,
2006-ban elindított szerkezetátala-
kítási programjának két éve alatt
négy hazai gyárban szûnt meg a ter-
melés. A Szerencsi Cukorgyár be-
zárása után egy üzemben, a kapos-
váriban indulhat el az idén õsszel a
kampány.

Tabajdi Csaba
(fotónkon), az Eu-
rópai Parlament
Mezõgazdasági
Bizottság fõtagja
szerint már az eu-
rópai cukorre-
form elfogadása-
kor világosan látszódott, hogy csak
ott fenn marad az ágazat, ahol a
gyáraknak a termelõk a tulajdono-
sai. A cél a túltermelés megszün-
tetése volt, ami elsõsorban Fran-
ciaországnak, Németországnak és
Ausztriának kedvezett. Azokban az
országokban ugyanis, ahol a  me  zõ -
 gazdasági termelõk nem tõke erõ sek,
túl nagy csáberõt jelent a cukorré-
pa-termelés abbahagyásáért járó
támogatás, miközben az így fel-
szabaduló földterületeken gabona-

féléket és olajos növényeket ter-
meszthetnek. Az európai parla-
menti képviselõ szerint az ágazat
hazai nehézségei a gyárak privati-
zá ciójára vezethetõk vissza, amikor
eladták a magyar parasztok feje  fö -
lül a teljes hazai élelmiszeripart. Így
a gazdák nem szereztek tulajdon-
részt az üzemekben, ami révén ér-
dekeltek lennének azok fenntartá-
sában és a feldolgozóiparban ke-
letkezõ nem csekély haszonból is
részesülnének.

A cukorgyári érdekvédelmi szer-
vezet véleményére is kíváncsiak vol-
tunk. Runda István, a szakszerveze-
ti bizottság elnöke azzal hárította el
érdeklõdésünket, hogy tárgyalásokat
folytatnak az üzem tulajdonosaival
a szociális tervrõl és a megállapodás
után készséggel állnak lapunk ren-

delkezésére, addig azonban nem
kívánnak a sajtónak nyilatkozni. 

A Mátra Cukor Zrt. közgyûlése
várhatóan március 28-án erõsíti
meg a tulajdonosok döntését. Úgy
tûnik, hogy végleg befejezõdtek az
egyeztetések a feldolgozó és répa-
termesztõk között és megkezdõdtek
a tárgyalások a munkavállalók kép-
viselõi és tulajdonosok között a szer-
kezet-átalakítási programról, a szo-
ciális tervrõl. Március 14-én 14 óra-
kor öt percre megszólalt az utolsó
dudaszó az idén 120 éves Szeren-
csi Cukorgyárban. Az udvaron az
üzem dolgozói, a kerítésen túl és
az utcákon a város lakói lehajtott
fõvel, könnyes szemekkel, szívük-
ben mély fájdalommal búcsúztak a
gyártól.

Sárkány László – Árvay Attila

BEZÁRJA KAPUIT A 120 ÉVES SZERENCSI CUKORGYÁR

A Szerencsi Cukorgyár bezárása és
annak hatásai volt a témája a szeren-
csi önkormányzat március 14-ei rend-
kívüli ülésének. 

A napirend tárgyalása során Pokol Ba-
lázs, a Mátra Cukor Zrt. igazgatóságá-
nak elnöke a kényszerû lépés elõidé -
zõ jének az Európai Unió ágazati szer-
kezetátalakítási programját tartotta, ame-
lyet a világkereskedelem szereplõi kény-
szerítettek ki. A megváltozott körülmé-
nyek között jelentõsen csökkent a kon-
tinensen a cukorrépa-termesztés jöve-
delmezõsége, miközben a gazdák tete-
mes összegû kártalanításhoz jutnak, ha
felhagynak ezzel a növénnyel. Ez utób-
binak az összege négy jó év tiszta pro-
fitjával egyenértékû, miközben a korábbi
répaföldeken más szántóföldi kultúrákat
vethetnek a termelõk. Ezzel pedig a gyár
nem tudott versenyre kelni. Az igazga-
tósági elnök leszögezte: a szerkezetát-
alakítási program szociális tervében fe-
lelõsséggel gondoskodnak majd a mun-
kájukat elvesztõ dolgozók kártalanítá-
sáról. A tulajdonosok is érdekeltek ab-
ban, hogy a leszerelt üzem helyén
olyan objektum mûködjön, ami jöve-
delemszerzésre biztosít lehetõséget a vá-
rosban és a környékén élõ embereknek. 

Máhr András, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium szakál-
lamtitkára szerint a hazai cukorgyártás
sorsát elsõsorban nem a versenyké-
pesség, hanem a tõkeerõ határozta meg.
Magyarországon a termelõk a privati-
záció során nem szereztek tulajdonrészt
az üzemekben, ami a jelenlegi hely-
zetben megpecsételte a gyárak sorsát.
Máhr András kiemelte, hogy az Euró-
pai Unióban Olaszország mellett egye-
dül hazánkban biztosította a szaktárca
az ágazat megõrzése érdekében a
 maxi mális nemzeti támogatást. A pi-
acgazdaságban az államnak nincs le-
hetõsége arra, hogy az üzemeket a cu-
kor elõállítására, vagy éppen a gazdá-
kat az alapanyag megtermelésére kény-
szerítse. A szakállamtitkár fontosnak tar-
totta, hogy a szerencsi gyár helyén új,
versenyképes munkahelyeket teremt-

senek, amihez az üzem tulajdonosai-
nak, az önkormányzatnak és az agrár-
minisztériumnak szoros együttmûkö-
dése szükséges. Olyan befektetõt kell
találniuk, akik az unió diverzifikációs
támogatásainak kedvezõ kondíciói
mellett hajlandó beruházni a települé-
sen.           

Danyi László az Európai Uniót kár-
hoztatta a szerencsi cukorgyár bezárá-
sáért, amiben szerinte a német tulaj-
donos hozzáállása is szerepet játszott.
Súlyosbította a helyzetet, hogy az elmúlt
hónapokban jelentõsen megemelke-
dett a mûtrágya és a vegyszerek ára, ami
a termelõket sújtja. Az üzem meg-
szûnése tragédia a dolgozóknak és a vá-
rosnak egyaránt. Az önkormányzat ve-
zetése nyújtson segítséget abban, hogy
az utcára került emberek támogatást
kapjanak. Visi Ferenc szerint félõ, hogy
a cukorrépa-termesztéshez hasonlóan
fokozatosan a többi mezõgazdasági ága-
zatot is felszámolja Magyarországon az
unió, így hazánk minden élelmiszerbõl
behozatalra szorul majd. A kedvezõt-
len folyamatok a szaktárca felelõsségét
is felvetik. Gál András az iránt érdek -
lõdött, hogy a Mátra Cukor Zrt. igaz-
gatóságának elnöke érez-e személyes
felelõsséget a cukorgyár bezárása mi-
att. Heves János alpolgármester szerint
a bejelentés megdöbbenést váltott ki a
településen élõkbõl. Az, hogy egy 119
éves üzemet bezárnak, rámutat arra,
hogy a kisebb vállalkozások mennyire
sérülékenyek. Az alpolgármester szerint
a tetemes támogatás tükrében érthetõ
a gazdák döntése, ugyanakkor azon ter-
melõk részérõl volt képmutató maga-
tartás az egyezkedés, akik már koráb-
ban eldöntötték, hogy a jövõben nem
foglalkoznak cukorrépával. Fontos,
hogy az eset kárvallottjait kárpótolják.
Ez utóbbiak közé tartozik a dolgozók
mellett maga a város is, a települést ért
anyagi hátrány számokban is kimutat-
ható. Kiutat kell találni a helyzetbõl, ami-
hez a német tulajdonosok és a kor-
mányzat segítségére is szükség van. Va-
szily Miklós szerint a gyárbezárás leg-
nagyobb vesztesei a dolgozók, akiknek

az elhelyezkedését munkahelyterem-
téssel lehetne segíteni. Ehhez azonban
a kormányzat segítségére számítanak,
mert az önkormányzatnak ezen a te-
rületen nagyon kicsi a mozgástere. A
kiesõ adóbevétel is hátrányosan érinti
a várost, hiszen ebbõl a pénzbõl tud-
tak építkezni, fejleszteni. Bíró István sze-
rint a cukorgyárban tavaly elvégzett kör-
nyezetvédelmi beruházások már az
üzem bezárásának tudatában készül-
hettek. Ez utóbbi miatt nemcsak a 111
alkalmazott veszti el a munkahelyét, ha-
nem az idénymunkásokat, partnercé-
geket és beszállítókat is hátrány éri. Ta-
kács István szerint a gyárbezárás hírét
gyásznapként élte meg a szerencsi em-
berek többsége. A tragédia összessé-
gében 400-450 embert érint a telepü-
lésen és környékén. A képviselõ kérte,
hogy õrizzék meg az üzem dudáját, ami
minden nap két órakor szólaljon meg
mementóként. 

Koncz Ferenc a mostani ülést poli-
tikai pankrációnak nevezte, ahol már
valójában nincs mirõl beszélni. Az el-
múlt év õszén kellett volna leülniük,
amikor érdemben bele tudtak volna
szólni az események alakulásába. A
képviselõ szerint a polgármesternek ko-
rábban kellett volna felébrednie az
ügyben, a saját és a térség országgyûlési
képviselõjének befolyását is latba vet-
ve az üzem megõrzése érdekében. Ehe-
lyett fórumot szervezett, ahol össze-
ugrasztotta a gyári dolgozókat a gaz-
dákkal. Õ személy szerint már az el-
múlt év õszén látta, hogy gondok lesz-
nek az alapanyag-ellátással, azonban
akiknek módjukban állt volna, semmit
nem tettek ez ellen. Többször beszélt
az agrárminiszterrel, de mindig meg-
nyugtató válaszokat kapott. Koncz Fe-
renc aggasztónak nevezte, hogy az
ÉMÁSZ-központ elköltözött a városból,
a Nestlé üzeme folyamatosan megy ösz-
sze és a cukorgyárat is bezárták. Olyan
nagy a baj, amire korábban gondolni
se mert volna. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

A GYÁRBEZÁRÁSRÓL AZ ÖNKORMÁNYZAT
RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN

Közös feladat, hogy az üzem rekultivációja után munkahelyteremtõ beruházás valósuljon meg a telep -
helyen, amihez felelõs gondolkodásra, összefogásra van szükség.

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/A gyár dolgozói szomorúan hallgatták az utolsó dudaszót.



Márványtábla állításával, szobor-
avatással, színvonalas mûsorral és fák-
lyás felvonulással emlékeztek meg az
1848/49-es forradalomról és szabad-
ságharcról március 15-én Szerencsen. 

A város önkormányzata által meg-
hirdetett ünnepségsorozat Ondon kez -
dõdött, ahol az idei évtõl már külön em-
lékhelye van a több mint másfél év-
századdal ezelõtti hõsöknek és a dicsõ
eseményeknek. 

A falu központjában elhelyezett már-
ványtábla elõtt Danyi László mondott
beszédet. Az önkormányzati képviselõ
hangsúlyozta, hogy 1848. március 
15-e a magyar polgári forradalom kez-
dete volt, ami igazi jelképpé vált, hi-
szen a nemzet szabadság iránti vágyát
fejezte ki. Az akkori események nagy
alakjainak a példája igazolja azt, hogy
az ember számára van a létezésnél, a
puszta életnél magasabb rendû érték:
a hazaszeretet. Danyi László a pesti for-
radalmi eseményekre utalva kiemelte:
akkor, 160 évvel ezelõtt a nemzeti ösz-
szefogás és a közös felelõsségérzet
gyõzedelmeskedett, az egykori nagy-
szerû hazafiak teremtették meg Ma-
gyarországon a modern értelemben vett
alkotmányosság alapjait. 

A beszédet követõen Rónavölgyi
Endréné és Danyi László közösen lep-
lezték le a jubileum alkalmából az ön-
kormányzat által állított márvány em-
léktáblát, majd a helyi óvodások és ál-
talános iskolások adtak mûsort. 

Az ünnepségek sora a Bocskai gim-
názium aulájában folytatódott, ahol Gál
András igazgató bejelentette: Kunder
Gyuláné, a középiskola nyugalmazott
gazdaságvezetõje március 14-én a Par-
lamentben átvette a Magyar Köztársa-
sági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést.

– Március 15-e minden magyar szá-
mára a szabadság és a hazaszeretet nap-
ja – emelte ki ünnepi beszédében Ró-
navölgyi Endréné polgármester. Akko-
riban a nemzet korra és társadalmi hely-

zetre való tekintet nélkül testvériessé-
gen és társadalmi igazságosságon ala-
puló hazát akart. A márciusi ifjak szí-
vében a magyarság és az európaiság
számára egyaránt volt hely. A történelmi
cselekedethez az elszántságuk mellett
a nép együttmûködõ akaratára és ál-
dozatvállalására is szükség volt. 1848
hõseit nemcsak a közös ellenség volt
képes egymás mellé állítani, hanem az
a történelmi felismerés, hogy mi áll Ma-
gyarország érdekében. 

– A XXI. századi Európában már nem
a forradalmak és szabadságküzdelmek
korszaka jellemzô, mert az elõdök ki-
harcolták a nemzetek szabadságát 
– emelte ki a polgármester. – Ennek el-
lenére nincs békesség, közös gondol-
kodás és együtt cselekvés, összefogás
az országban. 

– A békétlenség szítása, az örökös el-
lenségeskedés, torzsalkodás helyett in-
kább tartsuk szem elõtt március 15-e
üzenetét és fogjunk össze – javasolta
Rónavölgyi Endréné. – Nyugalomra van
szükségünk, hagyjuk magunk mögött
az önsorsrontó ellentéteinket, végre is-
mét a hazánk, a magyarság felemel-
kedése érdekében cselekedjünk. – Már-
cius 15. üzenete az is – folytatta a pol-
gármester –, hogy nyújtsunk kezet a jö -
võnek. 48 hõsei vérüket és életüket ad-
ták a hazáért. A mi felelõsségünk az,

hogy élhetõbbé,
szebbé, gazdagabbá
tegyük városunkat,
Magyarországot.
Nemzetünk fel-
emelkedéséért,  jö -
võ jéért, a család, az
otthon békéjéért, a
hétköznapok biz-
tonságáért kell dol-
goznunk és csele-
kednünk, élhetõbb
hazát teremtve a fi-
ataloknak, a gyer-
mekeinknek. 

Az ünnepi beszéd
után a gimnázium diákjai prózával,
énekkel és tánccal idézték fel a forra-
dalmat és a szabadságharcot a márci-
usi ifjak lelkesedésével, a csaták  ször -
nyû ségeivel és a magyar nemzet  hõsei -
vel, akik a fiatalok példaképeivé vál-
tak. A táncjátékot a középiskola iro-
dalmi színpada, énekkara és néptánc-
csoportja mutatta be olyan sikert arat-
va, hogy a mûsort követõen a szerep -
lõket percekig tapsolta a közönség.  

Az ünnepség résztvevõi a gimnázi-
umból az intézmény mögött, a Kossuth
és Béke utcák keresztezõdésében lévõ,
a közelmúltban kialakított parkhoz vo-
nultak. Mihályi Jánosné, Radnóti-díjas
versmondó szavalata után Rónavölgyi

Endréné és Bíró László jegyzõ leplez-
ték le a közterületen felállított Kossuth
Lajos mellszobrot, Ekker Róbert alko-
tását. A hazai polgári átalakulást elin-
dító, zempléni születésû nagy állam-
férfi emlékét Kocsis József, a középis-
kola történelemtanára méltatta. – A mai
ünnepen Szerencs csatlakozik azon te-
lepülések hosszú sorához, amelyek
szobrot állítottak a magyar szabadság
nemzetközileg is legismertebb nagy
alakjának, akinek az emlékét az Ame-
rikai Egyesült Államok törvényhozási
épületében, a Capitoliumban is bronz-
ba öntötték. Kocsis József felidézte, hogy
a reformkorban az ellenzék vezér-
alakjának számító Kossuth átvette Szé-
chenyi István történelemformáló sze-
repét. Ez természetesen konfliktusokat
szült, de a két nagy ember politikai vi-
tája – a pedagógus szerint – például
szolgálhatna napjaink zaklatott légkö-
rében. 

Kocsis József kiemelte, hogy a sors-
fordító idõkben Kossuth radikalizmu-
sára volt szükség. A nemzet felemel-
kedéséhez ki kellett vívni a jobbágy-
felszabadítást, a közteherviselést. Küz-

delmét siker koronázta. Az elsõ felelõs
magyar kormány pénzügyminisztere
lett. Nevéhez kötõdik az ország elsõ
költségvetésének összeállítása, és a
magyar fizetõeszköz megteremtése,
ami a köznyelvben Kossuth-bankó el-
nevezést kapta. 

– A XIX. század európai nagyhatal-
mi politikája nem engedte meg egy füg-
getlen Magyarország polgári kibonta-
kozását – utalt a forradalom és sza-
badságharc bukásának legfõbb okára
Kocsis József. – A nemzetközi túlerõ
szertefoszlatta az álmokat. Csakhogy
Haynau rémuralma sem törte meg a
nemzet gerincét és 1867-ben a kie-
gyezés eredményeként létrejött a dua-
lizmus, ami példátlan felemelkedést ho-
zott az ország számára. Kossuth azon-
ban ekkor sem engedett a 48-ból, mert
számára csak a teljes függetlenség volt
elfogadható. Állhatatossága olyan pél-
dátlan tiszteletet vívott ki a magyar
népbõl, amihez – március 15-ével el-
lentétben – egyetlen késõbbi korszak
politikája sem mert hozzányúlni. Ta-
nítása ma is aktuális: soha nem szabad
feladni, mindig munkálkodnunk kell,
hogy biztosítsuk nemzetünk, utódaink
fennmaradását és a magyarság boldo-
gulását – emelte ki az államférfit mél-
tatva Kocsis József.

Az ünneplõk elhelyezték a koszorú-
kat a szobornál, majd hangszeresek fel-
vezetésével fáklyák fénye mellett vo-
nultak a Kossuth téren lévõ obeliszk-
hez és Petõfi Sándor márványtáblájá-
hoz, ahol virággal tisztelegtek a hõsök
emléke elõtt.
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(Folytatás a 4. oldalról.)
Sipos Attila szerint tisztán gazdasá-

gi döntést hoztak a termelõk és a tu-
lajdonosok, amikor a szerencsi cukor-
gyár sorsáról határoztak. A gazdák fel-
tehetõen nem érezték a súlyát annak,
hogy amikor az uniós támogatást vá-
lasztották, azzal megpecsételték a ha-
zai cukorgyártás sorsát. Az önkor-
mányzatnak most az a feladata, hogy
a város a legnagyobb kártérítést kap-
ja. A kormányzat segítségét kérik ab-
ban, hogy az elbocsátott dolgozóknak
munkahelyeket teremtsenek, amiben a
tulajdonosnak is szerepet kell vállalnia.
Takács István fontosnak tartotta, hogy
a gyár lebontása is a szerencsieknek je-
lentsen munkát. Bíró István az iránt ér-
deklõdött, hogy ha Koncz Ferenc már
õsszel tudta, hogy nagy a baj, akkor ezt
miért nem jelezte a képviselõ-testület-
nek? Suskó Viktor szerint a német tu-
lajdonos elég tõkeerõs lett volna ahhoz,
hogy több pénzt invesztáljon az üzem
megõrzésére. Ugyanakkor a gazdák a
mai napig nem adtak választ a mi-
nisztérium azon korábbi kérdésére,
hogy mennyiért volnának hajlandók cu-
korrépát termelni. A képviselõ szerint,
ha a termelõk a  cukoralapanyag- elõ -
állításból származó jó négyéves hasz-
nuknak megfelelõ kártalanítást kapnak,
akkor legalább ennyi illetné meg a dol-
gozókat és a várost is. A tulajdonos-
nak is érdeke, hogy befektetõket talál-
jon a területre. Szerencs számára is ez
jelentheti a kiutat. Kalina Lajos szerint

a gyárbezárás tragédiáját nem volna
szabad egyéni érdekbõl politikai tõke
kovácsolására felhasználni. Véleménye
szerint a polgármester jelentõs erõfe-
szítéseket tett az üzem megmentése ér-
dekében. A gazdasági folyamatokat lát-
va azonban ennek sikere esetén sem
lett volna hosszú életû a gyár. Egeli Zsolt
arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazai
cukorgyártás sorsáról a döntések Auszt-
riában és Németországban születnek
meg. A képviselõ arra volt kíváncsi,
hogy a tulajdonosok a szerencsi te-
lephelyükön csak a cukorgyártással,
vagy mindennemû gazdasági tevé-
kenységgel felhagynak-e. A gyár törté-
netében ugyanis volt példa arra, hogy
más terméket is készítettek. Akár a cu-
korkiszerelés is enyhíthet a súlyos hely-
zeten. Koncz Ferenc szerint az ügynek
politikai felelõsei vannak, akiket meg
kell nevezni. Ez azért is fontos, hogy
ugyanazokat a hibákat még egyszer ne
kövessék el. Õ ellenzéki politikusként
nem sok eszközzel rendelkezett a gyár
megmentésére, azonban közvetítõ sze-
repet vállalt és ahol csak tehette, hal-
latta a szavát. Pokol Balázs a kérdésekre
adott válaszában kiemelte: a gyár tu-
lajdonosai szakmai befektetõként meg
akarták õrizni a cukorgyártást Szeren-
csen. Ezért a Nordzucker menedzs -
mentje sokszor a részvényesek érde-
keivel ellentétes döntéseket is hozott.
Ilyen például az, hogy Magyarorszá-
gon kínálták a legmagasabb összeget
a cukorrépáért. A tulajdonosok továb-

bi szándékáról nincs döntés. Kiszerelõ
üzemet siló hiányában nem célszerû
Szerencsre telepíteni, a munkahelyte-
remtés elõsegítésében azonban közre
fognak mûködni. Rónavölgyi Endréné
polgármester kiemelte, hogy az elmúlt
idõszakban a korábban meglévõ 12 ma-
gyarországi cukorgyárból 11-et bezár-
tak, amire nem volt befolyásuk az ön-
kormányzatoknak. A szerencsi üzem
alapanyag-ellátásáról nyolc hónapon
keresztül folytak tárgyalások úgy, hogy
a termelõk egy része végig tudta, hogy
abban a jövõben nem kíván részt ven-
ni. Ez az, ami igazán politikai pankrá-
ciónak nevezhetõ. A gyárbezárásnak
azok a gazdák is vesztesei, akik to-
vábbra is szerettek volna cukorrépát ter-
meszteni. A polgármester szerint most
együttmûködésre van szükség a vá-
rosban a minél sikeresebb kármentés
érdekében. Segíteni kell a többségük-
ben ötven év körüli cukorgyári dolgo-
zókat abban, hogy minél nagyobb tá-
mogatásban részesüljenek és megta-
lálják a boldogulásukat Szerencsen. Kö-
zös feladat, hogy az üzem rekultiváci-
ója után munkahelyteremtõ beruházás
valósuljon meg a telephelyen, amihez
felelõs gondolkodásra, összefogásra
van szükség.                      

Az ülés végén a képviselõ-testület
egyhangúlag hozott határozatot annak
érdekében, hogy a város a kárenyhí-
tési alapból részesedjen és ezt az
igényt a gyár tulajdonosai felé is kép-
viseljék. Á. A.–S. L.

A GYÁRBEZÁRÁSRÓL AZ ÖNKORMÁNYZAT
RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN

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

Történelmi játszóházba invitálta a
szerencsi általános iskolás gyerekeket
március 13-án a Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár. A Bolyai-épületbõl
érkezett diákok ezen a délutánon a ko-
kárdakészítés fortélyait sajátították el.

A program elején sokaknak talán a cér-
na befûzése okozta a legnagyobb gon-
dot, de a türelem és a kézügyesség meg-
hozta gyümölcsét és a foglalkozás vé-
gére a nemzetiszín szalagokból szebb-
nél szebb kokárdák készültek.

ÖSSZEFOGÁSSAL A MAGYARSÁG FELEMELKEDÉSÉÉRT 

KÉSZÜLTEK 
AZ ÜNNEPI KOKÁRDÁK

A játszóházban idén is nemzetiszín jelképek születtek.

Az ondi óvodások is készültek az ünnepre. 
A bocskais diákok csodálatos
történelmi táncjátékkal tisz teleg -
tek a forradalom hõsei elõtt. 

Új köztéri alkotással gazdagodott Szerencs.



A vizitdíjról, a kórházi
napidíjról és a tandíjról
meghirdetett referendu-
mon március 9-én reggel
hat órakor Sze rencsen is
megnyílt a tíz szavazókör,
ahol az elõzõ nap 16 óráig
a névjegyzékbe felvett
adatok alapján több mint
 nyolc ezren élhettek  alkot -
mányos jogukkal.

A szerencsi részvételi
arányok néhány tizeddel
szinte egész nap meg-
haladták az országos
adatot, urnazárásra azon-
ban 0,9 tizeddel elma-
radt az 50,49 százalék-
tól. A városban rendkí-
vüli esemény nem za-
varta meg a népszava-
zást. Miután 19 órakor
bezártak a szavazóhelyiségek, a
számláló bizottságok vették kezük-
be az urnákba dobott voksokat.
Szerencsen a 8134 választópolgár-
ból 4034-en vettek részt az ered-
ményes népszavazáson. A kórházi
napidíjra vonatkozó kérdésre az ér-
vényesen szavazók 84,24 százaléka,
a vizitdíjnál 82,9 százalékuk válaszolt
igennel. A tandíj bevezetésének el-
törlésével a voksolók 83,88 száza-
léka értett egyet Sze rencsen.

A NÉPSZAVAZÁS
HELYI EREDMÉNYE 

1. kérdés: Egyetért-e Ön azzal,
hogy a fekvõbeteg-gyógyintézeti el-
látásért a jelen kérdésben megtartott
népszavazást követõ év január 1-jétõl
ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?

Érvényes szavazatok száma: 3991
„Igen” szavazatok száma: 3362
„Nem” szavazatok száma: 629
2. kérdés: Egyetért-e Ön azzal,

hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati
ellátásért és a járóbeteg-szakellátá-
sért a jelen kérdésben megtartott nép-
szavazást követõ év január 1-jétõl ne
kelljen vizitdíjat fizetni?

Érvényes szavazatok száma: 3993
„Igen” szavazatok száma: 3310
„Nem” szavazatok száma: 683
3. kérdés: Egyetért-e Ön azzal,

hogy az államilag támogatott fel-
sõfokú tanulmányokat folytató hall-
gatóknak ne kelljen képzési hozzá-
járulást fizetniük?

Érvényes szavazatok száma: 3996
„Igen” szavazatok száma: 3352
„Nem” szavazatok száma: 644

VÁLASZTÓKÖRZETENKÉNT
LEADOTT

SZAVAZATOK SZÁMA

1. számú választókörzet: 
Névjegyzékben szereplõ választó-

polgárok száma: 863
1. kérdés: Érvényes szavazatok

száma: 464. „Igen” szavazatok száma:
388. „Nem” szavazatok száma: 76.

2. kérdés: Érvényes szavazatok
száma: 464. „Igen” szavazatok száma:
384. „Nem” szavazatok száma: 80.

3. kérdés: Érvényes szavazatok
száma: 464. „Igen” szavazatok száma:
390. „Nem” szavazatok száma: 74.

2. számú választókörzet:
Névjegyzékben szereplõ választó-

polgárok száma: 880
1. kérdés: Érvényes szavazatok

száma: 450. „Igen” szavazatok száma:
390. „Nem” szavazatok száma: 60.

2. kérdés: Érvényes szavazatok
száma: 449. „Igen” szavazatok száma:
396. „Nem” szavazatok száma: 53.

3. kérdés: Érvényes szavazatok
száma: 450. „Igen” szavazatok szá ma:
389. „Nem” szavazatok száma: 61.

3. számú választókörzet:
Névjegyzékben szereplõ választó-

polgárok száma: 990
1. kérdés: Érvényes szavazatok

száma: 477. „Igen” szavazatok száma:
390. „Nem” szavazatok száma: 87.

2. kérdés: Érvényes szavazatok
száma: 478. „Igen” szavazatok száma:
383. „Nem” szavazatok száma: 95.

3. kérdés: Érvényes szavazatok
száma: 478. „Igen” szavazatok száma:
388. „Nem” szavazatok száma: 90.

4. számú választó-
körzet:

Névjegyzékben sze-
replõ választópolgárok
száma: 708

1. kérdés: Érvényes
szavazatok száma:
359. „Igen” szavazatok
száma: 305. „Nem”
szavazatok száma: 54.

2. kérdés: Ér vé nyes
szavazatok száma:
360. „Igen” szavazatok
száma: 297. „Nem”
szavazatok száma: 63.

3. kérdés: Ér vé nyes
szavazatok száma:
360. „Igen” szavazatok
száma: 296. „Nem”
szavazatok száma: 64.

5. számú választó-
körzet:

Névjegyzékben sze-
replõ választópolgárok száma: 805

1. kérdés: Ér vé nyes szavazatok szá -
ma: 344. „Igen” szavazatok száma:
273. „Nem” szavazatok száma: 71.

2. kérdés: Érvényes szavazatok
száma: 345. „Igen” szavazatok száma:
265. „Nem” szavazatok száma: 80.

3. kérdés: Ér vé nyes szavazatok
száma: 346. „Igen” szavazatok száma:
278. „Nem” szavazatok száma: 68.

6. számú választókörzet:
Névjegyzékben szereplõ választó-

polgárok száma: 728
1. kérdés: Érvényes szavazatok

száma: 342. „Igen” szavazatok száma:
289. „Nem” szavazatok száma: 53.

2. kérdés: Érvényes szavazatok
száma: 340. „Igen” szavazatok száma:
278. „Nem” szavazatok száma: 62.

3. kérdés: Érvényes szavazatok
száma: 341. „Igen” szavazatok száma:
291. „Nem” szavazatok száma: 50.

7. számú választókörzet:
Névjegyzékben szereplõ választó-

polgárok száma: 1000
1. kérdés: Érvényes szavazatok

száma: 522. „Igen” szavazatok száma:
450. „Nem” szavazatok száma: 72.

2. kérdés: Érvényes szavazatok
száma: 522. „Igen” szavazatok száma:
442. „Nem” szavazatok száma: 80.

3. kérdés: Érvényes szavazatok
száma: 520. „Igen” szavazatok száma:
444. „Nem” szavazatok száma: 76.

8. számú választókörzet:
Névjegyzékben szereplõ választó-

polgárok száma: 1113
1. kérdés: Érvényes szavazatok

száma: 471. „Igen” szavazatok száma:
410. „Nem” szavazatok száma: 61.

2. kérdés: Érvényes szavazatok
száma: 472. „Igen” szavazatok száma:
399. „Nem” szavazatok száma: 73.

3. kérdés: Érvényes szavazatok
száma: 473. „Igen” szavazatok száma:
413. „Nem” szavazatok száma: 60.

9. számú választókörzet:
Névjegyzékben szereplõ választó-

polgárok száma: 562
1. kérdés: Érvényes szavazatok

száma: 295. „Igen” szavazatok száma:
241. „Nem” szavazatok száma: 54.

2. kérdés: Érvényes szavazatok
száma: 297. „Igen” szavazatok
száma: 241. „Nem” szavazatok
száma: 56.

3. kérdés: Érvényes szavazatok
száma: 297. „Igen” szavazatok száma:
238. „Nem” szavazatok száma: 59.

10. számú választókörzet:
Névjegyzékben szereplõ választó-

polgárok száma: 485
1. kérdés: Érvényes szavazatok

száma: 267. „Igen” szavazatok száma:
226. „Nem” szavazatok száma: 41.

2. kérdés: Érvényes szavazatok
száma: 266. „Igen” szavazatok száma:
225. „Nem” szavazatok száma: 41.

3. kérdés: Érvényes szavazatok
száma: 267. „Igen” szavazatok száma:
225. „Nem” szavazatok száma: 42.

Forrás: Országos Választási Iroda
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A település újonnan összeállított
egészségképével ismerkedett már-
cius 6-án az önkormányzat mellett
mûködõ Szociális Kerekasztal és az
Egészséges Városok Szerencsi Szer -
vezete. A két testület közös tanács-
kozásán a résztvevõk a rendszeres
szûrõvizsgálatokat és az egészséges
életmódra nevelés fontosságát hang-
súlyozták.

Nyolc éve annak, hogy
az Egész séges Városok Or -
szágos Szövet ségének kez-
deményezésére a szervezet
tagtelepüléseként Sze ren -
csen is elkészült a város
egészségképe. Az azóta tör-
tént változások miatt  idõ szerû lett a
dokumentum aktualizálása, amelyet
az elmúlt évben végeztek el a szak-
emberek. A polgármesteri hivatalban
megtartott tanácskozáson Gyõrik
Ferenc, (fotónkon) az Egészséges Vá -
rosok Sze rencsi Szer vezetének ko-
ordinátora ismertette, hogy a ren-
delkezésre álló adatok alapján Sze -
rencsen az elmúlt idõ szakban is ked-
vezõtlenek voltak a demográfiai ten-
denciák. Nem egészen egy évtized
alatt közel ezerrel csökkent a lakos-

ság lélekszáma, ami napjainkban
alig haladja meg a tízezret. A tele-
pülés népességmegtartó erejének a
növelésében meghatározó jelentõ -
ségû a munkahelyteremtés. Az elõadó
kiemelte, hogy a lakosság körében
leggyakoribbak a szív- és érrendsze-
ri megbetegedések. A megelõzés ér-
dekében folytatni kellene a felvilá-

gosítást szolgáló egészség-
ügyi elõadássorozatokat,
ösztönözve az embereket a
különbözõ szûréseken való
részvételre. Ez utóbbira jó
példaként szolgál az el-
múlt év õszén a városban
megtartott ingyenes egész-
ségnap, amelyen kö zel öt-

százan vettek részt.
A férfiak egészséghetéhez hason-

lóan idén májusban a nõk számára
rendeznek sporteseményeket és vizs-
gálatokat. Az elképzelések között
vérnyomásméréssel egybekötött úszó-
verseny szervezése és aerobik szere-
pel. A végleges programot áprilisban
állítják össze a szakemberek, amelyet
idôben meghirdetnek. Re ményeik
szerint az eseményeken és szûrése-
ken nagy számban vesznek majd részt
a szerencsi lányok és asszonyok.

Szerencsen járt március 12-én a
Szûréssel az életért program speciá-
lis autóbusza. A helyi rendelõintézet
udvarán felállított állomáson egy nap
alatt összesen 380-an vettek részt az
ingyenesen biztosított vizsgálatokon.

Az egészségmegõrzést szolgáló or-
szágos akció kisvárosi programjának ke-
retében a tizenötödik helyszínként ér-
kezett a szûrõbusz Szerencsre. Már a
tíz órai nyitáskor szép számban vára-
koztak a jelentkezõk az elsõsorban a
szív- és érrendszeri betegségek koc-
kázatait feltáró vizsgálatokra. A busz
ötezredik látogatójaként Pálházai
Barnabásnét ajándék gyümölcskosár-
ral köszöntötték a szervezõk. A négy-
gyermekes szerencsi fiatalasszony el-
mondása szerint korábban soha nem
vett részt egészségügyi szûrésen, a mos-
tani alkalomra is a szomszédja un-
szolására jött el. Nem bánta meg a dön-
tését, hiszen a mindössze néhány per-
cig tartó vizsgálatok fájdalommentesek
voltak, a szûrést végzõk pedig ked-
vességükkel oldották a páciensek fe-
szültségét. – Örülök, mert az értékeim
nem lettek rosszak – tette hozzá az

anyuka – és biztos vagyok benne, hogy
ha a jövõben szerveznek majd ilyen
alkalmakat, azokra is eljövök.        

A csepergõs idõjárás ellenére fo-
lyamatos volt az érdeklõdés a prog-
ram iránt, ahol a szakemberek vér-
nyomást, vércukor- és koleszterin-
szintet mértek és ellenõrizték a test-
zsír-százalékot. A busz szomszédsá-
gában felállított sátorban orvos várta
a betérõket, aki egy speciális prog-
ram segítségével megállapította, hogy
a szûrés adatai alapján a páciensnél
milyen kockázata van a lakosság kö-
rében leggyakrabban elõforduló meg-
betegedéseknek. A nap során több
mint harminc esetben derült fény
magas vérnyomásra és koleszterin-
szintre, valamint cukorbetegségre
olyan embereknél, akiknek errõl nem
volt tudomása. A rossz értékekkel
szembesülõ szerencsieket a házior-
vosukhoz tanácsolták a szakemberek.
Az idejében felfedezett elváltozások
kezelésével elkerülhetõk a súlyo-
sabb megbetegedések, ezzel is iga-
zolva a térítésmentes szûrõvizsgála-
tok megszervezésének fontosságát
és eredményességét. 

Havonta 1,7 millió forint
bevételkiesést jelent a sze-
rencsi rendelõintézetnek
a vizitdíj eltörlése – tájé-
koztatta lapunkat Bobkó
Géza igazgató fõorvos (fo-
tónkon). A március 9-ei
népszavazás eredménye-
ként megszûnõ bevételbõl
a betegeknek nyújtott szolgáltatásait
fejlesztette és dolgozóinak biztosí-
tott juttatást az egészségügyi intéz-
mény. 

A rendelõintézet földszintjén az el-
múlt év tavaszán a vizitdíj beveze-
tésével egy idõben alakították ki a
betegirányító központot, ahol a mun-
katársak tájékoztatást adnak a szak-
rendelésekrõl és elvégzik a kötelezõ
regisztrációt. A feladatcsökkenés
miatt a korábbi három dolgozó he-
lyett itt csak kettõre lesz szükség a

továbbiakban. Az igazga-
tó hangsúlyozta, hogy a vi-
zitdíj eltörlése miatt senkit
nem szeretnének elbocsá-
tani, a felszabaduló mun-
kaerõ elhelyezésére – akár
belsõ átszervezéssel, eset-
leg nyugdíjba vonuló kol-
léga munkakörének betöl-

tésével – keresik a lehetõséget. Bob -
kó Géza kiemelte, hogy az elmúlt
évben a vizitdíj-bevételbõl járultak
hozzá többek között egy terheléses
EKG-készülék beszerzéséhez és
ebbõl a pénzbõl szereltek fel auto-
mata ajtót a rendelõintézet fõbejá-
ratára. Az igazgató fõorvos reményét
fejezte ki, hogy sikerül pótolniuk a
bevételkiesést, amire nagy szükség
lenne az Országos Egész ség biz -
tosítási Pénztár által jelentõsen alul-
finanszírozott rendelõintézetben.

A 8134 helyi vá lasz tópolgárból 4034-en vettek részt a nép-
szavazáson.

KEREKASZTAL A VÁROS
EGÉSZSÉGKÉPÉRÕL 

Az ingyenes egészségügyi vizsgálat sikeres volt Hegyalja Kapu-
jában.

FEJLESZTETTEK
A VIZITDÍJBÓL

ÍGY SZAVAZTUNK SZERENCSEN 

SZÛRÉSSEL AZ ÉLETÉRT
SZERENCSEN



A Szerencs–Hidasnémeti közötti
szárnyvonal is felkerült arra az Észak-
magyarországi régióból öt vasúti vi -
szonylatot tartalmazó  listára, aminek
mûködtetésérõl a jövõben új szer -
vezeti formában gondoskodna a
Gazdasági és Közle kedési Minisz -
térium. A Szerencsi Híreknek adott
interjúban Felsmann Balázs, a szak-
tárca infrastruktúráért felelõs szak -
állam titkára arról is szólt, hogy a 37-
es számú fõút fejlesztése jövõre a  sze -
 rencsi átkelési szakasz átalakításával
tovább folytatódik. A 2013 tartó
idõszakban Gesztelytõl Bodrog -
keresztúrig az úttest széle sítésével,
a burkolat megerõsítésével, valamint
elõzõ- és kapasz kodósávok létesí -
tésével teszik gyorsabbá, biztonsá-
gosabbá a közlekedést.

– Az elmúlt idõszakban a szaktár-
cánál kidolgoztak egy komplex  prog -
ramot az úgynevezett közösségi  köz -
lekedés optimális feltételeinek meg -
teremtésére. Melyek ennek a leg-
fontosabb elemei?

– Ez a program nagyon sok részbõl
áll. Ide sorolható a többlépcsõs me -
netrend-optimalizálás, amivel azt
 sze retnénk elérni, hogy a vasút és a
Volán-társaságok ne verseny társként,
hanem egymásra épülõ kiegészítõ
szolgáltatóként lássák el a helyközi
 köz lekedést. Nem jó az, hogy ezek
egymásnak te remtenek konkuren-
ciát, harcot folytatva az utasokért.
Sokkal inkább az egyéni köz -
lekedéssel szemben kell olyan alter-
natívát kínálniuk, amit szívesen
választanak az emberek. A korábbi
évtizedek gyakorlatával szemben
napjainkra Magyar országon is a sze -
mélyautók használata a meg határozó,
ami a települések közötti forgalom
mintegy 60 százalékát jelenti. A
 fenn maradó 40 százalékon osztozik
az autóbusz és a vasút. Ezeken a rossz
mutatókon szeretnénk a jövõben vál-
toztatni. 

– E szándék része több vasúti
szárnyvonalon a személyszállítás létjo-
gosultságának a számbavétele?

– A kisforgalmú vasútvonalak prob-
lémája éppen azért került elõtérbe,
hogy azt  ke res sük: miként lehetne
ezeket a leg haté konyabban mûködtet-
ni. Har minc nyolc szárnyvonalnál
szembesültünk rendkívül alacsony
napi utaslétszámmal. A szolgáltatáshoz
azonban a teljes infrastruktúrát fenn kell
tartani, ami rendkívül nagy terhet ró
az államra, hiszen a MÁV hiányzó
bevételeit központilag, az adófizetõk
pénzébõl kell pótolnunk. Hogy egy
összehasonlító adatot mondjak: körül-
belül tízszer akkora összeggel támo-
gatjuk a vasutat használókat, mint a
busszal köz lekedõket. Gondoljunk
csak bele, hogy a vasút éves költ-
ségvetési támogatása az idén már eléri

a 160 milliárd forintot, és ez sem ele-
gendõ az eredményes mûködéshez.        

– Mi alapján választották ki azokat
a szárnyvonalakat, amelyet a tervek
 sze rint kivonnának az országos vasúti
törzshálózatból?

– Hosszú kutatómunka után jutot-
tunk arra, hogy a megvizsgált 64
kisforgalmú vonal közül 38-nál java-
soljuk: kerüljenek ki az országos köz-
forgalmú sze mélyszállításból. Hang -

súlyozom, hogy esetükben kizárólag
a közszolgáltatás keretén belül végzett
személyforgalomról be szélünk. A
kiválasztáshoz elõre meghatároztuk
azokat a kritériumokat, amelyek ha tel-
jesülnek, a szárnyvonalakat a jelenle-
gi körül mények között is gazdaságosan
lehet mûködtetni. Az egyik alapvetõ
feltétel a napi ezer utaslétszám volt,
másik elvárásként az évi hatezer tonna
áru szállítása fogalmazódott meg.
Egyik sem tûnik magas számnak,
mégis kiderült, hogy a szóban forgó
38 vonal egyike sem éri el az elsõ
kritériumot, a többségük meg sem
közelíti azt. Az áruszállításnál na gyon
vegyes a kép. Vannak olyan viszony-
latok, ahol a vágányok döntõen ipari
célokra épültek és az ilyen jellegû ki-
használtságuk meg felelõnek minõsít -
hetõ annak ellenére, hogy az utasfor-
galom el enyészõ. Más vonalaknál az
áruszállítási teljesítmény is a nullához
közelít. Ezeknél látjuk a legkomolyabb
problémát a továbbmûködés szem-
pontjából.

– Hogyan képzelik az önkor-
mányzatok bevonását a jelenleg gaz-
daságtalan szárnyvona laknak  üzemel -
tetésébe?

– Valóban várunk szerepvállalást az
önkormányzatoktól, de a tervezett
térségi modellben az elképzeléseink
szerint nem hárul majd túl nagy
anyagi teher a településekre. A
szárnyvonalak mûködtetését célzó
pályázatok kiírásában gondolkodunk
és ha létrejön a vasútszakaszok
üzemel te tésében fantáziát látó – nem
feltétlenül önkormányzati tulajdonú
– társaság, akkor minimum 25 évre
szerzõdést kötünk vele a feladat el-
látására. Ennek részét képezi egy

olyan nyilatkozat, amit az érintett
települési önkormányzatok adnak
arról, hogy õk maguk saját, önként vál-
lalt feladataik körében milyen
kiegészítõ fej lesztésekkel járulnak
hozzá ahhoz, hogy ez a vasútvonal
valóban ha tékonyan szolgálja a
közösségi köz lekedés céljait. Itt gon-
dolunk például arra, hogy megszer -
vezik a helyi  és a vasúttal ellátott
helyközi közlekedés össz hangját. Ez

vá rosoknál helyi autóbuszjáratok
összehangolását jelenti vasúti  menet -
renddel és megfelelõ közlekedési
szolgáltatás biztosítását a vasútál-
lomás és a település között. Kisebb
községekben olyan megoldások lát-
szanak, mint a falugondnoki autóbus-
zok, az iskolabusz-hálózat  bekap -
csolása abba a feladatba, hogy a
vasútállomásra szállítás, vagy megál-
lóhely megközelítése biztosítható
legyen egyfajta közös vállalás ke re -
tében. A cél, hogy az utasok könnyen
el tudjanak jutni a megállóhelyig és
onnan haza. Ne felejtsük el, hogy
ezeken a mellékvonalainkon a megál-
lóhelyek nagy része távol van a
települések központjától. A másik
vállalás a megállóhelyek, állomások
állagmegóvása, harma dikként em-
lítem az egyéni köz lekedés és a vasút
összehangolását: ha valaki kerékpár-
ral érkezik az állomásra, akkor legyen
megfelelõ, biztonságos tárolási
lehetõség a kétkerekû számára. 

– A vasúti közlekedés vissza -
szorulásával párhuzamosan  folyama -
tosan nõ a jármûforgalom az utakon.
Melyek az elkövetkezendõ években a
hazai közúthálózat-fejlesztés leg-
fontosabb irányai?

– A közúthálózatnál egyszerre több
célra is koncentrálunk. Az egyik, hogy
fejezõdjön be az a gyorsforgalmi  prog -
ram, amelynek feladata, hogy a tran -
zitforgalom átvezetésére a legfontosabb
irányokba gyorsforgalmi utak álljanak
rendelkezésre. Ennek a rendszernek
nagyon sok eleme kiépült már, néhány
rész azonban még hiányzik. Itt, az
 észak kelet-ma gyarországi térségben
pél dául az M3-as autópálya Ukrajna
és Szlovákia felé történõ  tovább é pí -

tésében még vannak feladataink, hogy
a gyorsforgalmú úthálózat va lóban tel-
jes értékû legyen. A második terület a
Köz lekedési Operatív Prog ramból
megvalósítandó regionális, ún. elérés-
javító intézkedések. Ezt szokták 11,5
tonnás programnak is hívni, hiszen a
magyar utakat korábban nem az eu-
rópai uniós szabványok szerinti
 tengely terhelésre méretezték. Ezért az
egy- és kétszámjegyû fõútjainkon
folyamatos felújítás-fejlesztés tör ténik,
aminek a végeredményeként jellem -
zõen szélesebb, jobb infrastruktúrájú,
így kényelmesebb, gyor sabb és biz-
tonságosabb utazást lehetõvé tévõ
úthálózat jön létre. Ezek a központi
 prog ramok, amelyekhez társulnak a
Regionális Operatív Prog ramokban
rendelkezésre álló források. Itt a re-
gionális tanácsok döntenek arról, hogy
a büdzséjükbõl mennyit és milyen
módon szánnak közútfejlesztésekre.
Ezek a pénzek szolgálják a négy- és
ötszámjegyû utak felújítását. Negyedik
elemként költségvetési forrásokat is
mozgósítunk erre a feladatra: így az
elmúlt évben például a nehéz te -
hergépjármûvek matrica kötele zett -
ségének kiterjesz tésébõl származó
többletbevételekbõl szeptembertõl öt-
milliárd forintot biztosítottunk a re-
gionális fejlesztési tanácsokon keresztül
ugyancsak a négy- és ötszámjegyû
utakon a legindokoltabb beavatkozá-
sok elvég zésére. Ezt a programot foly-
tatni  sze retnénk. Ennek lehet egy ko-
moly, új kiegészítõ eleme az, hogy ha
a parlament döntésének megfelelõen
2009 második felétõl elindul Magyar -
országon is a hasz nálatarányos díj-
fizetési rendszer a nehéz gépjár-
mûvekre. Ekkor a fuvarozók, a te -
hergépjármûvek fenntartói az eddi ginél
nagyobb részben fognak hozzájárul-

ni az úthálózat fejlesztéséhez, fenn -
tartásához. 

– A térség szempontjából meg -
határozó jelentõségû a 37-es számú
fõút fejlesztésének folytatása, vala -
mint a 38-as fõútnak a tokaji
világörökséget elkerülõ szakaszának
megépítése. 

– A 37-es számú fõút esetében foly-
tatjuk azt a programot, aminek elsõ
lépéseként Gesztelyig megtörtént a
négysávosítás. Innen tovább egészen
a bodrogkeresztúri elágazásig ka-
pacitásnövelõ fejlesztés valósul meg.
Ez azt jelenti, hogy kiszélesítjük az
úttestet, elõzõsávokat, illetve egyes
szakaszokon kapaszkodósávokat
alakítunk ki. Ez része a 2013-ig ter-
jedõ tervezési idõszaknak. A program
elsõ elemeként Szerencsen már a
jövõ évtõl indul a városi átkelési sza-
ka szon a kétszer két sáv kialakítása.
Ez a beruházás már érvényes építési
engedéllyel rendelkezik, a kivitelezõ
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt.. A 38-as fõút ügyében a kö -
zelmúltban fontos döntés született.
Nagyon komoly viták voltak arról,
hogy ez a fejlesztés milyen nyom -
vonallal kerüljön be az Országos
Területrendezési Tervbe. A gazdasági
tárca a Tokajt kisebb sugárban  el ke -
rülõ változatokat támogatta, míg
más érintettek ugyancsak fontos
célokat elõre helyezve egy a várostól
körülbelül 30 kilométerre lévõ tiszai
átkelést pártoltak. Megszületett a
megegyezés: a terv a tokaji el kerülést
tartalmazza majd. Ez alapján nyílik
lehetõség a részletes tervezés meg -
kezdésére, a Tisza-híd pontos elhe-
lyezésére, illetve az elkerülõ út  rész -
letes nyomvonalának kijelö lé -
sére.

Árvay Attila
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A HAZAI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS IRÁNYAI

A címben szereplõ jelszó jegyében
indítottuk el a jótékony célú kez-
deményezésünket a Napsugár Óvo -
dában az intézmény udvarán lévô
két gyönyörû fenyõfa kivágása után
a karácsonyvárás  idõ szakában.

Szerettük volna felhívni a figyel-
met arra, hogy a számunkra oly
nagy kincset érõ fenyõ mit jelentett
kis óvodásainknak: az olykor nyáron
a tikkasztó melegben hûsítõ, árnyat
adó zugnak, a máskor pedig bú-
jócskának helyet adó örökzöld ki-
vágása milyen pótolhatatlan veszte-
ség számukra.

A kezdeményezésre napról napra
növekedett az aprópénzek súlya,
darabszáma – köszönhetõen a
szülõknek, munkatársainknak, is-
merõsöknek, egyesületeknek, cé-
geknek, akik fáradságot nem kímél-
ve gyûjtögették számunkra a forin-
tokat. A médián keresztül értesültünk
arról, hogy a Nemzeti Bank 2008.

március 1-jétõl bevonja a kész-
pénzforgalomból az 1 és 2 forintos
érméket, s ezt kihasználva ragadtuk
meg a lehetõséget, hogy a kivágott
fenyõfák helyére újat telepíthessünk.
Ter mé sze tesen továbbra is öröm-
mel fogadjuk a még le nem adott fo-
rintokat, mert udvarunk zöldöveze-
tét tovább szeretnénk gyarapítani a
környezet védelme, a gyerekek
egészségének megóvása, megõrzé-
se érdekében.

A képen látható csöppségek nagy
lelkesedéssel vették át azt a nemes
felajánlást, amelyet Kõfalvi Antal, a
Városi Nyugdíjas Klub elnöke és ked-
ves nyugdíjasai tettek ötezer-kétszáz
forint értékben. Köszönjük fárado-
zásukat, együttmûködésüket, mun-
katársaim és kisóvodásaink nevében
nagyon jó erõt, egészséget és boldog
nyugdíjas éveket kívánok vala-
mennyiüknek! 

Angyal Györgyné 
tagóvoda-vezetõ

SOK KICSI SOKRA MEGY

Egyre több aprópénz került a gyûjtõedényekbe.

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
ÜNNEPI RENDJE 

A Szerencs Térségi Hulladék gaz dál -
kodási Közszolgáltató Kft. tájékoztatja
a lakosságot, hogy 2008. március 24-
én, hétfõn (húsvét) hulladékgyûjtést
nem végeznek, helyette március 22-én
(szombaton) szállítják el a szemetet.

GYÛJTIK AZ EGY- ÉS
KÉTFORINTOSOKAT 

A Magyar Vöröskereszt továbbra is
gyûjti a Magyar Nemzeti Bank által a
forgalomból kivont egy- és kétforintos
érméket. Az így összegyûlt pénzado-

mányokat aztán jótékony célokra for-
dítják. Szerencsen a Bolyai iskolában
és a karitatív szervezet irodájában he-
lyeztek ki perselyeket.

TISZTELT VÁROSLAKÓK!
Segítséget kívánunk nyújtani váro-

sunk nyugdíjas pedagógusainak abban,
hogy megkaphassák díszoklevelüket.
Ezúton várjuk azon nyugdíjas peda-
gógusok jelentkezését, akik a végzett-
ségüket bizonyító okmányukat 50, 60,
70 éve szerezték meg. Kérjük, hogy dip-
lomájukhoz rövid szakmai életrajzot
mellékeljenek. Jelentkezésüket az aláb-
bi címre várjuk: Polgármesteri Hivatal,

Oktatási, Kulturális és városmarketing
Osztály, Hajdú Józsefné osztályve-
zetõ, 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

ÁLLÁSAJÁNLATOK 
Gépészmérnök – angol nyelvisme-

rettel (Szerencs), HR-asszisztens – angol
nyelvismerettel (Szerencs), bútorasz-
talos (Szerencs), kõmûves (Szerencs),
pultos-felszolgáló (Szerencs), árukiadó
(Szerencs), segédmunkás (Bekecs),
marós (Bodrogkeresztúr), mezõgazda-
sági gépész (Taktaszada). További in-
formáció: Észak-magyarországi Regio -
nális Munkaügyi Központ Szerencsi
Kirendeltsége (tel.: 361–909).

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Jövôre indul a 37-es számú fôút szerencsi szakaszának átépítése.
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HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?
Játékunkban alkalmanként

egy-egy szerencsi archív fel-
vételt teszünk közzé la-
punkban. Vállal kozó kedvû
olvasóinktól most arra ké-
rünk választ, melyik közte-
rület látható a fényképen. A
megfejtéseket március 28-ig
várjuk postai levelezõlapon
(3901 Szerencs, pf.: 85) vagy
SMS-ben a 20/940-2066-os
számra. A helyes választ be-
küldõk között kettõ darab
2000 forintos vásárlási utal-
ványt sorsolunk ki. 

Az elõzõ játékunk helyes
megfejtése: Rákóczi út. A
szerencse ez alkalommal
Szendreiné Tóth Katalin,
Szerencs, Kolozsvári út 3.
szám alatti olvasónknak és a
70/953-6724-es telefon-
számról érkezett játékosnak
kedvezett. Nyereményüket márci-
us 26–28-a között vehetik át a szer-
kesztõségben.

A játék folytatásához továbbra is
várjuk olvasóinktól a több évti-

zeddel ezelõtt Szerencsen készült
fényképeket, amelyeket sértetlenül
visszajuttatunk a tulajdonosának.
Elevenítsünk fel együtt települé-
sünkbõl egy-egy régi pillanatot!

Taggyûlést tartott február 21-én a
Szerencs és Térsége Fejlõdéséért
Egyesület. A Rákóczi-várban az elsõ
napirendi pont keretében új tag fel-
vételérõl született döntés. Balogh
László a közelmúltban jelezte, hogy
részt kíván venni a civil szervezet mun-
kájában. A bemutatkozás után a je-
lenlévôk egyhangúlag szavazták meg
a szerencsi gépészmérnök felvételét.

Szeredi István az Abaújszántó és
Tállya közigazgatási területére ter-
vezett, a hazai villamosáram-terme-
lés és fogyasztás ingadozásainak a
kiküszöbölésére szolgáló Hideg -
völgyi Szi vattyús Energiatározó pro-
jektet mutatta be az egyesület tagja-
inak. A SZET Szi vattyús Energiatározó
Kft. ügyvezetõ igazgatója ismertette:
az elõkészítés alatt álló beruházás ke-
retében az elsõ ütemben megépí-
tendõ 600 megawattos erõmû a
hozzá tartozó infrastrukturális fej-

lesztésekkel együtt mintegy 105 mil-
liárd forintba kerül. Ehhez 15 szá-
zalék saját tõkét és 85 százalékos
banki hitelt kíván felhasználni a be-
ruházó.

Az ügyvezetõ a tervezett erõmû
mûködésérõl szólva kiemelte, hogy
a projekt két tóból álló energetikai
létesítmény megépítését célozza
meg. Az egyik a hegy tetején, a másik
a völgyben helyezkedik el. A két ál-
lóvizet csõvezeték kötné össze. Ezen
keresztül az olcsó éjszakai, fölösle-
ges árammal felszivattyúzzák a vizet
a felsõ tározóba, ahonnan napköz-
ben, amikor energiaigény van, egy-
szerûen leengedik a vizet egy turbi-
nán keresztül az alsó tóba. Az így ter-
melt áramot pedig a hálózatba táp-
lálják. Szeredi István szerint jelenleg
ez az egyetlen olyan energiatárolá-
si módszer, amely akár 1000 meg-
awattos teljesítménnyel is megvaló-
sítható.

A nõnap alkalmából március 6-án
a fecskési idõsek klubjába várta a
környék asszonyait Bíró István. Az
önkormányzati képviselõ ünnepi
köszöntõje után a Szerencsi Ál ta -
lános Iskola Rákóczi-épületébõl
érkezett diákok adták elõ ünnepi mû-
sorukat.

A szavalatot és a zenei produkci-
ót követõen Bíró István egy-egy szál
virágot adott át a kilences számú vá-
lasztókörzet jelenlévõ hölgyeinek és
az Alapszolgáltatási Központ mun-
katársainak. 

Ezen a délutánon rendezte meg a
hetes számú választókörzet nõnapi
összejövetelét Rónavölgyi Endréné.
Az önkormányzati képviselõ a
Rákóczi iskola aulájában köszöntötte
hölgytársait, majd a Szerencsi Férfikar
lépett a színpadra. A dalos közösség
nõnapi elõadásában népdalokat és
madrigálokat hallhatott a közönség.
Az esemény végén ajándékkal tá-
voztak a hetes körzet lányai és asz-
szonyai.

A szerencsi rendelõintézet máso-
dik emeleti tornatermében Bobkó
Géza üdvözölte az intézmény hölgy
munkatársait. Az igazgató fõorvos ezt
az alkalmat is felhasználta arra, hogy
megköszönje a dolgozók egész éves
kitartó, áldozatkész munkáját. Az
eseményen a Bocskai gimnázium di-
ákjai léptek fel az alkalmi közönség
elõtt. Petró Dalma és Gazdóf Dániel
duettje után Takács Cintia adott íze-
lítõt repertoárjából. A rövid ünnep-
ség végén a fõorvos egy pohár pezs-
gõvel látta vendégül a lányokat és
asszonyokat.

A Városi Nyugdíjasklub március 7-
én rendezte meg nõnapi összejöve-
telét. Az ünnepi délután keretében a
közösség férfi tagjai egy-egy szál vi-
rágot adtak át a nyugdíjas nagymam-
áknak, majd Nagy András (fotónkon)
saját versével köszöntötte a nõket.

Zsúfolásig megtelt ezen az estén
a Rákóczi-vár színházterme is, ahol
Szerencs önkormányzata és a Városi
Kulturális Központ rendezte meg a
település nõnapi ünnepségét. 

– Ilyenkor a hölgyek megkülön-
böztetett figyelmet, egy-egy szál vi-

rágot kapnak tõlünk – fogalmazott
Szabó György. – Férfitársaim nevé-
ben azt szeretném megköszönni
Önöknek, hogy az elmúlt idõszak-
ban is kedvesek, gondoskodóak, tü-
relmesek voltak hozzánk, mind-
amellett, hogy szeretettel halmoztak

el minket – tette hozzá az ország-
gyûlési képviselõ, aki azt kívánta a
szerencsi lányoknak és asszonyok-
nak, hogy a március nyolcadika
után is sok-sok apró nõnapban legyen
részük egész esztendõben.

Szabó György a település lányait
és asszonyait köszöntve adta át a vi-
rágcsokrot Rónavölgyi Endréné pol-
gármesternek. Heves János a város
Radnóti-díjas versmondójának, Mi -
hályi Jánosnénak nyújtott át virágot,
aki Várnai Zseni: Nem volt hiába
semmi sem címû versét szavalta el.
Az ünnepi mûsort a Szerencsi
Általános Iskola rákóczis diákjai és
pedagógusai adták. A verses zenés
összeállítás végén önkormányzati
képviselõk lepték meg egy szál vi-
rággal a csoport lánytagjait.

A program további részében Petró
Dalma és Gazdóf Dániel népszerû
világslágerekkel szórakoztatta a kö-
zönséget, majd Takács Cintia dalai -
tól lett hangos a Rákóczi-vár szín-
házterme. Az ünnepi program végén
a Harlequin táncegyüttes kápráztat-
ta el a közönséget.

M. Z.

Zenés színpadi já-
tékot láthatott Magyar
vigasság címmel a kö-
zönség február 29-én
a Rákóczi-várban.

A szerencsi Szi get
Alapítvány által szer-
vezett nagyváradi Kiss
Stúdió Színház el-
õadása XX. századi
magyar szer zõk mûve-
ire épült. A mûsorban
többek között Wass
Albert, Ka rinthy Fri -
gyes, Lázár Ervin,
Zilahy Lajos és Molnár
Ferenc szerzeménye-
it elevenítette fel Kiss
Törék Ildikó és Varga
Vilmos. A fellépõk az
egyetlen magyar nyel -
vû erdélyi magánszínház tagjaiként
vándorszínészekhez hasonlóan, a
kellékeket és a jelmezt egyetlen au-

tóba csomagolva terjesztik a magyar
kultúrát, többek között a szülõföld-
jükön és az anyaországban.

TÁJÉKOZTATÓ A SZIVATTYÚS
ENERGIATÁROZÓRÓL

A LÁNYOK ÉS ASSZONYOK NAPJÁN

MAGYAR VIGASSÁG

A Rákóczi-várban jártak a vándor szí né szek.

Fiatalnak lenni jobb,
de nem félni kell az
öregségtõl, hanem ké-
szülni rá – fogalmazott
Korondi Klára a szeren-
csi gondozóházban már-
 cius 4-én megtartott el-
õadásán. Az önkor-
mányzati képviselõ idén
is folytatja az elmúlt esz-
tendõben megkezdett
programsorozatát, mely-
nek keretében ezúttal
egy idõs ember vallo-
mását olvasta fel hallga-
tóságának. Az írásból ki-
derült, hogy miként lehet
széppé tenni a nyugdí-
jas éveket, elviselni a
hétköznapok gondjait, a
betegségeket, és örülni a családnak,
unokáknak, az élet apró szépségeinek.
Mindennek alapja az istentõl kapott
szeretet – emelte ki Korondi Klára –

és ehhez hozzátette: – Ha mosolygós
arccal fordulunk embertársaink felé,
akkor ugyanezt a kedvességet kap-
hatjuk vissza tõlük!

AZ ISTENTÕL KAPOTT
SZERETET

Korondi Klára idén is folytatja elõadás-
sorozatát.

A település
egészségügyi el-
látásának fej-
lesztése újabb
állomásához ér-
kezett a közel-
múltban, amikor
2008 márciusá-
tól új szakem-

ber kezdett dolgozni a várost és kör-
nyezõ településeket ellátó szerencsi
rendelõintézetben. Tarkó Mihály, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház belgyógyász, diabetológus,
endokrinológus fõorvosa (fotónkon)
péntekenként a belgyógyászaton
várja a háziorvosi beutalóval érkezõ
betegeket.

A szakmában nagy elismerésnek
örvendõ doktor eleinte endokrino-
lógusként dolgozott Miskolcon, majd
a cukorbetegek óriási tábora szük-
ségessé tette, hogy a diabetológia ön-
álló tudományágként érvényesüljön.
– Magyarországon közel félmillió cu-
korbeteg él. Ez az óriási szám azt je-
lenti, hogy a minõségi ellátás érde-
kében egyre több szakorvosra lenne
szükség – fogalmazott a Szerencsi
Hírek kérdésére Tarkó Mihály. – A
nyolcvanas évek végén azt a feladatot
vállaltam, hogy létrehozzuk a dia-
betológiai hálózatot. Molnár Pál

fõorvossal 14 szakambulancia meg-
valósítását kezdeményeztük, majd
hamarosan remek szakemberek dol-
goztak szerte a megyében. Sajnos,
az elmúlt 4-5 évben visszafejlõdést
tapasztaltunk. Az említett ambulan-
ciák már leginkább csupán belgyó-
gyászati szakrendelésekként mûköd-
nek. Egyre kevesebb a diabetológus,
sokan elhagyták a pályát, a diabéte-
szesek száma ezzel szemben pedig
rohamosan növekszik. 

A cukorbetegségnek két fajtáját is-
merjük: I-es és a II-es típusút. Az elsõ
a fiatalkori diabétesz, amely a kez-
dettõl inzulinkezelésre szoruló be-
tegség. Ennek a hátterében nem fel-
tétlenül az örökletesség, hanem
egyéb tényezõk állhatnak. A II-es
típus esetében – ez a cukorbetegek
mintegy 95 százalékát teszi ki –
örökletes tényezõkre is visszavezet-
hetõk és jelentõs a szerepe a hely-

telen életmódnak. Tarkó Mihály ki-
emelte: ha valakinél a szülõk között
elõfordul a diabétesz, akkor 20-30-
40 éves korban már érdemes kez-
deményezni egy vizsgálatot. 

– A cukorbetegség diagnosztikája
és kezelése nem csak Ma gyar or -
szágon, de az egész világon fejlett –
folytatta a rendelõintézet diebetoló-
gusa. – Azt mondanám, hogy min-
den rendelkezésünkre áll ahhoz,
hogy a beteg hosszú ideig éljen és
életminõsége ne romoljon. Az ellá-
tás színvonalában azonban nagy kü-
lönbségek vannak országok, tájegy-
ségek között. A gondozás rendsze-
rének kialakítása is lényeges té-
nyezõ. A diabéteszesnek tisztában
kell lennie a betegségével és olyan
szakembereket kell választania, akik-
kel a diétáról, az életmódról, a terá-
piáról is folyamatosan tud konzul-
tálni.

DIABETOLÓGUS A RENDELÕINTÉZETBEN

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Egészség és
Életmód Klubja egészségmegõrzõ elõadást szervez március 27-én (csütör-
tökön) 14.30 órára Szerencsen a Népházba. Az eseményen Dióhéjban a
bõrrákról címmel Tarr Tünde bõrgyógyász fõorvos tart elõadást. A belépés
díjtalan, minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

KÖZÉPPONTBAN A BÕRRÁK



Egy fának gyümölcsébõl, ha sza-
kítasz, gondolj arra, akik a fát ül-
tették – tartja a népi mondás, amely
már a mi cukorgyárunkra nem vo-
natkozik. Március 14-én többen el-
érzékenyülten hallgattuk délután
két órakor, az utolsó, munkára szó-
lító cukorgyári dudaszót, ami szin-
te hozzátartozott a város hangula-
tához, image-hez. Ismét lezárult
múltunk egy darabja: „Bezár a Sze-
rencsi Cukorgyár” – visszhangzik az
újságok címoldaláról, a média  hí rei -
bõl. 

A cukorgyár alapítása meghatáro-
zó jelentõségû a település fejlõdé-
sében és az itt élõk több nemzedé-
kének életében. A gyáralapítók tel-
jesítménye, utódaik törekvései nyo-
mán elért eredmények európai, majd
világszínvonalra emelték nemcsak a
gyár, hanem vele párhuzamosan a
város teljesítményét.

A KEZDETEK
Magyarországon a répacukor-

gyártás kezdete 1808-ra tehetõ, ami-
kor Ercsiben egy kis mezõgazdasá-
gi cukorkészítõ üzemben – báró Li-
lien József birtokán – megpróbál-
koztak a cukorfõzéssel. Ez egybe esik
azzal, amikor az 1806-os napóleo-
ni kontinentális zárlat következtében
nádcukor nem juthatott be Európá-
ba, így az édesítõszerként cukrot fo-
gyasztó Európa kénytelen volt – a cu-
kornád termesztésére alkalmatlan
körülmények miatt – a répacukor
gyártásával foglalkozni. A magyar-
országi cukorgyártás valóságos meg-
honosításának esztendeje 1830.
Lacsny Miklós ekkor épített két cu-
korgyárat Nagyfödémesen és Bátor-
keszin. 1864-re a répacukrot már a
nádcukoréhoz hasonló önköltséggel
tudták elõállítani, a cukoripar elin-
dult a gyári fejlõdés útján. Az új cu-
koradó-törvény kedvezõ hatására a
századfordulóig kilenc új, nagy gyár
épült, elsõsorban osztrák és német
gyáralapítókkal, majd a késõbbiek-
ben utat tört a magyar finánctõke is.
Azonnal megalakultak az érdekkép-
viseleti szervezetek: a Magyar Cu-
korgyárosok Országos Egyesülete és
ezzel párhuzamosan a Cukorrépa-
termesztõk Országos Szövetsége.

GYÁRALAPÍTÁS
Zemplén vármegyében cukorgyár

létesítését a szõlõfiloxéra-vészre, a ki-
vándorlásra, és a gazdaságilag el-
maradott területekre való tekintettel
a kormány támogatta. A Zemplén
Megyei Gazdasági Egyesület 1889.
elején megtartott ülésén szóba került
telepítési helyként, a nagyon prefe-
rált Sátoraljaújhely mellett Nagymi-
hály, Szerencs és Tiszalúc neve is.
A mérleg nyelve városunk felé bil-
lent több ok miatt. Közülük elsõ he-
lyen állt a jó megközelíthetõség, a
már kialakult vasúti csomópont té-
nye. Elõnyt jelentett továbbá a vi-
szonylag olcsó telek (korábban mo-
csaras terület), az Ond patak közel-
sége, és nem utolsósorban a város
elöljáróságának hozzáállása, akik
az ügy sikerének érdekében mindent
elkövettek.

A Magyar Cukoripari Rt. mint fõte-
lep a Szerencsen és Botfalun létesí-
tendõ cukorgyárak felépítésére 1889.
február 24-én alakult meg. A válla-
lat alaptõkéje 3 millió forint, fõ rész-
vényese a berlini S. Bleichröder
bankház, részvényesek továbbá a bé-
csi Rotschild bankház, a budapesti
Magyar Általános Hitelbank. Az ala-
kuló közgyûlésen igazgatósági ta-
gokat választottak Deutsch Gyula
(Berlin), Steffen Károly (Bécs), és dr.

Czell Vilmos (Brassó) urak szemé-
lyében. A szerencsi fióktelepet, a cég-
bírósági bejegyzés alapján 1889.
augusztus 17-én alapították meg, az
elsõ cégvezetõk: Steffen Adalbert, Sá-
fár János, Kappel Károly és Robit -
schek Zsigmond lettek.

ÉPÍTKEZÉS
A gyár néhány hónap alatti fel-

építése tiszteletre méltó teljesítményt
jelentene még a mai technika szín-
vonala mellett is. A Szirmay-birtok-
ból vásárolt telken, a vasút, a Bocs-
kai út, a Rákóczi út és a Gyár út ál-
tal határolt területen kezdték el a
munkálatokat. Az építkezésen na-
ponta 1500 ember dolgozott, s au-
gusztustól a Csehországból hozott gé-
pek szerelésén naponta 1000 fõ. A
8 hónap alatt felépített cukorgyár és
finomító december 10-én indult be.
Ekkorra már állt az üzemi fõépület
a cukorraktártól a nyersgyári gépte-
remig, a szûrõtorony, a répaház és
réparaktár, az irodaépület, a 3430
méter hosszú iparvasút-hálózat, a
földszintes kantin, a földszintes la-
kóépület és a gyári kórház. A gyár
technológiai folyamatait, géprend-
szerét Steffen Károly, a kor neves cu-
koripari feltalálója tervezte, kiegé-
szítve legújabb módosításaival, újí-
tásaival. A gyár beindításához 1312
fõt alkalmaztak, és közülük 800 volt
az idegen, cseh és morva szakem-
berek száma, a magyar szaktudás hi-
ánya miatt.

KEZDETI NEHÉZSÉGEK
Még az alapítás évében meg-

kezdõdött, s a következõ év április
közepéig tartó elsõ kampány sta-
tisztikai mutatói alapján nagyon
gyengének bizonyult. A sikertelen-
ség okai a betanulás, a gépek bejá-
ratásának nehézségei mellett a víz-
hiány volt, mert nem látták elõre,
hogy a cukorgyártás vízigényéhez ké-
pest az Ond patak vízhozama kevés
és idõjárásfüggõ. A közgyûlés in-
tézkedése révén azonnal elkezdték
az elsõ bõvítést: gépek, készülékek
számát megkétszerezték, a vízellá-
tás javítására a gyár területén kuta-
kat, újabb vízmedencét, nagyobb víz-
szivattyú-állomást, új mosóházi épü-
letet, cukorraktárt létesítettek. A re-
konstrukció ellenére a következõ
évi mérleg még mindig veszteséget
jelzett, további változtatásokra volt
szükség. A nagy hûtõtó létesítésével
megkezdték a víz többszörös fel-
használását, a víz hûtésének foko-
zását. A harmadik kampányban a
közgyûlés radikális szanálást és szer-
vezeti módosításokat határozott el,
s így 1893 júniusára megszületett az
elsõ nyereséges mérleg.

Szubjektív problémák is nehezí-
tették a termelés elsõ éveit. Az ide-
gen nyelven beszélõ szakmunkások

nem tudtak szót érteni a helyi kol-
légákkal és a lakossággal. A problé-
ma kezelésére a gyár elsõsorban a
külföldi munkások és gyermekeiknek
magyar nyelvre tanítása céljából sa-
ját elemi iskolát létesített a Gyár úton.
Késõbb a szakember-törzsgárda ki-
alakítása érdekében a szakképzést
igyekezett támogatni a vállalt. A ve-
zetõség tagjai körében sem volt meg
az összhang, ráadásul a répater-
melõk között is akadtak elégedet-
lenkedõk olykor jogos, vagy félreér-
tett sérelmeik miatt.

A FEJLÕDÉS ÚTJÁN
A szerzõdéses répatermelés kiter-

jesztése, a répa, a cukor és mellék-
termékeinek szállítására alkalmazott
kedvezményes vasúti díjtétel elõse-
gítette a répatermesztés elterjedését.
Ennek köszönhetõen nyolc közeli
vármegyébõl, 125 termelõhelyen
termeltek a gyár részére répát, és 94
vasúti répaátvevõ állomás üzemelt. 

A saját gazdaság létrehozása és
gyors fejlesztése szintén hozzájárult
ahhoz, hogy a gyár a sikerek útjára
lépjen. A Zsolcán Szatmáry Királyi
Pálnétól bérelt gazdaság mellett a cu-
korgyár 1894-tõl kibérelte gr. And-
rássy Dénes uradalmát, és létrehoz-
ta monoki bérgazdaságát. Cukorré-
pát, cukorrépamagot, búzát, árpát,
dohányt termeltek, igás- és növen-
dékmarha-állományt, sertéseket, lo-
vakat tartottak. A bérleteket gyorsan
mintagazdasággá fejlesztették, és a
bekecsi, harangodi, lõrinckei, kap-
tári és monoki majorokat egymással
és a központtal kisvasúttal és tele-
fonhálózattal kötötték össze. A leg-
jelentõsebb répatermelõ gróf Szirmay
és báró Harkányi-féle uradalomnak
továbbra is Szerencsen volt a bázi-
sa. A jobb minõségû répa termesz-
tése érdekében a gyár külföldi szak-
ismeret bevonásával, répanemesí-
téssel is foglalkozott. Exportja 1894-
tõl fõleg a balkáni országokba, Tö-
rökországba és a levantei kikötõkbe
irányult, de a szerencsi cukor Indi-
ába is eljutott. Az 1896. évi millen-
niumi kiállításon a gyár Díszokleve-
let nyert.

HATÁSA A VÁROSRA
A cukorgyár alapítása, mûködése

és fellendülése nyomán Szerencs is
gyors változásokon ment át. A
szõlõtermesztéssel, földmûveléssel
és állattenyésztéssel foglalkozó la-
kosság száma 1910-re közel há-
romszorosára gyarapodott. Fellendült
a kisipar és kereskedelem és javul-
tak az életkörülmények. Az akkori já-
rás 26 községébõl 11 szintén a gyár
miatt indult gyors fejlõdésnek. Az
igazgatótanács olyan szociális in-
tézkedéseket vezetett be, amely a mai
kor embere számára is meglepõ. Kór-
házat mûködtetett, mely kezdettõl

fogva két orvos felügyeletével teljes
felszereléssel üzemelt. Nagy szükség
volt rá, hiszen az elsõ tíz éve alatt
143 baleset történt az üzem terüle-
tén. A Betegsegélyezõ Pénztár költ-
ségeit – mely a megbetegedett mun-
kásokat támogatta – részben a mun-
kások, nagyobb arányban viszont a
vállalat támogatta. A város kulturá-
lis életének fõ bázisa volt a gyári kö-
zösség által szervezett önképzõkör,
ahol évek során könyvtárat, dalárdát,
színjátszó csoportokat, fúvószene-
kart, tánczenekart, klubokat szer-
veztek. A dolgozók kulturális és
sportigényeinek kielégítése érdeké-
ben strandfürdõt, lakóházakat, kul-
túrházat, szállodát építettek. Elterjedt
a tekézés, kerékpársport, korcsolyá-
zás, természetjárás.

VILÁGHÁBORÚK
A világháború kitöréséig Magyar-

országon 31 cukorgyár mûködött, s
az MC Rt. az iparág vezetõ vállala-
taként, a cukoripari termelés értéké-
nek az egynegyedét állította elõ. Az
1910-es évek elején a szerencsi cu-
korgyár jelentõsen megerõsödött
gazdasági potenciálja elég volt arra,
hogy a gyár helyzete a háborús  idõ -
szakban szilárd maradjon.

A világháború után az új határok
között maradt 12 cukorgyárnak sú-
lyos problémákkal kellett szembe-
néznie, megszûnt a nyerscukor gyár-
tása, átalakult a gyártási paletta. A
mennyiségi fejlõdés megtört, ezután
a hangsúly a gazdaságosságra he-
lyezõdött át. A gyár fenntartásához
két lehetõség kínálkozott: az ön-
költségcsökkentõ rekonstrukció, ami
az energiagazdálkodás korszerûsí-
tését és a gyár elektrifikálását ered-
ményezte, illetve a cukorgyártáson
kívüli gazdaságos tevékenység indí-
tása. Ez utóbbi kezdeményezés ré-
vén alapították a Szerencsi Csoko-
ládégyárat a süvegcukor-gyártás
csökkenése miatt felszabadult épü-
letrészben. A Szerencs környéki bér-
gazdaságokat korszerû színvonalra
fejlesztették, és a Malomtanyán tej-
és vajüzemet is létesítettek, valamint
saját nyomdát alapítottak. Ennek kö-
szönhetõ, hogy a vállalat a világ-
gazdasági válságon nagyobb meg-
rázkódtatás nélkül túljutott.

A második világháborút átvészel-
te a gyár, de 1944 novemberében
megbénult. A front közeledtével
ugyanis a német parancsnokság az
épületek teljes felrobbantását ter-
vezte, de a dolgozók összefogása
meghiúsította céljukat. A vágány-
rendszer szétrobbantásával, a leg-
fontosabb berendezések elszállítá-
sával, a gazdaságok készleteinek ki-
fosztásával üzemképtelenné tették a
gyárat, de az újrakezdés lehetõségét
nem hiúsították meg. A front köze-
ledtével ismételten a dolgozók óv-
ták a gyárat, kéményének füstjével
jelezve a harcoló csapatok felé a kí-
mélet igényét a támadások elkerü-
lésére. A nehézségek ellenére 1945.
január 10-én már megkezdték a ré-
pafeldolgozást, megindult a hadi-
kampány, s a szénhiány ellenére na-
ponta 266 tonna fehércukrot állítot-
tak elõ.

ÁLLAMOSÍTÁS 
A háború utáni körülmények kí-

vánták meg a gyártól a finomítás  mel -
 lõ zését, és az olcsó cukor elõállítá-
sát. A „mokka” kockacukor beveze-
tése, a vendéglátóipar számára sze-
menkénti csomagolása nagy nép-
szerûségre tett szert országszerte. Az
államosítással az irányítást miniszté-
riumi igazgatóság látta el, ennek ke-
retében a cukorgyárak nem voltak ön-

álló jogi személyek. A tervutasításos
rendszerben a cukoriparban jelen -
tõsebb fejlesztés csak 1960-tól in-
dulhatott meg. Ettõl az idõszaktól
kezdõdõen megvalósult a gyártási fo-
lyamatok automatizálása, a szûk tech-
nológiai keresztmetszetek többségé-
nek felszámolása és a kapacitások
bõvítése. A nagy volumenû cukor-
termelés, számottevõ export a SZEC
dinamikus elõrehaladását, „édes ipari
fellegvár” titulus kiérdemlését tette le-
hetõvé. Szerencs neve ekkorra cu-
korgyára miatt vált szinte világszerte
ismertté. Az 1500 gyári munkás Irán
számára 1970-ben 800 vagon speci-
ális keménységû, normál méretû koc-
kacukrot állított elõ, de exportáltak
Görögországba, Olaszországba,
Ausztriába és Svájcba is. 

A cukorgyár törekedett a cukorré-
pa-termesztés támogatására, nagy-
fokú gépesítésére, hiszen a 20 ezer
holdról beszállító mezõgazdaság-
nak is szüksége volt a cukorra. A vál-
lalat saját fejlesztési alapjából a vá-
sárlási ár egyharmadával járult hoz-
zá, hogy a mezõgazdaságban be-
szerezhessék a rakodógépet, mely
forradalmilag hatott a répatermesz-
tés gépesítésében.

A Cukoripari Vállalatok Trösztje
1980-ban megszûnt, de a cukor- és
csokoládégyárak összevonása miatt
a gyár önállóságát csak 1984-ben
kapta vissza. Újabb eredményes
 idõ szak következett, mely a 100. ju-
bileumi évben a több mint 50 ezer
tonna cukortermelésben csúcsoso-
dott ki. 

RENDSZERVÁLTOZTATÁS
Magyarországon 1990-ben még

mûködött a 12 cukorgyár. A priva-
tizációval a cukorgyári részvénytár-
saságokban három nagy európai cu-
korgyártó társaság: az osztrák Agra-
na, a francia Eridania Béghin-Say és
az Eastern Sugar (a brit Tate & Lyle
és a francia Saint Louis Sucre) szer-
zett többségi tulajdont. Közülük a
francia Eridania Béghin-Say birtokolta
a Szerencsi Cukorgyár Rt. részvé-
nyeinek többségét. A belföldi cu-
korfogyasztás az 1990-es évek má-
sodik felére 15-20 %-kal visszaesett,
az export veszteségessé vált. A csök-
kenõ kereslethez a cukoripari társa-
ságok a kapacitások leépítésével,
termelési önkorlátozással alkalmaz-
kodtak. Ezért a kiskapacitású, ke-
vésbé korszerû gyárakat bezárták
vagy eladták, a multinacionális cé-
gek pedig összeolvadtak. A Szeren-
csi Cukorgyárat az Európai Unió má-
sodik legnagyobb cukortermelõje, a
német Nordzucker AG szerezte meg
2003-ban. Az uniós csatlakozáskor
még hat cukorgyára volt az ország-
nak, mára már csak egy maradt tal-
pon. A Mátra Cukor Zrt. igazgatósága
ugyanis ez év márciusában bejelen-
tette, hogy a cukorgyártás befejezé-
sére kényszerül, és a társaság – utol-
só Magyarországon megmaradt –
szerencsi gyára is bezárja kapuit. Azt
a gyárat, mely az évek során nem-
zedékrõl nemzedékre sok száz em-
ber megélhetését biztosította, élet-
körülményeit javította. Azt a gyárat,
melynek településünk a haladását,
infrastruktúráját, kultúráját, városi
rangját köszönheti. Azt a gyárat,
amely ismertséget szerzett szá-
munkra, hiszen hallatán mindenki
tudta, az ország mely földrajzi ré-
szérõl van szó. Bezárják a Szerencsi
Cukorgyárat, és csak reménykedhe-
tünk, hogy az ipartörténészeknek lesz
idejük dokumentálni, még mielõtt az
uniós rendelkezéseknek megfele-
lõen a földdel teszik egyenlõvé.

O. Z. M
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A SZERENCSI CUKORGYÁR SZÁZTIZENKILENC ÉVE

Képeslap a szerencsi Zempléni Múzeum gyûjteményébõl (1941).



A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás közoktatási intézményveze-
tõi március 4-én részt vettek az or-
szágos oktatási konferencián a buda-
pesti Eötvös Loránd Tudo mány -
egyetemen.

Az Új Magyarország tanácskozás-
sorozat Új iskola, új tudás címû ren-
dezvényén Hiller István oktatási és
kulturális miniszter az alábbi öt fõ
terület megújítását jelentette be: a
korai fejlesztés  megerõ sítését, az
esélyegyenlõség megteremtését, a
tehetséggondozást, a közoktatás tar-
talmi fejlesztését és az utóbbi két év-
tizedben leértékelõdött tanári mes-
terség tekintélyének visszaállítását.

– A XXI. században az érvényesü-
lés útja mindenütt a világban a tudás
és a mûveltség – jelentette ki a szak-
tárca vezetõje. Az oktatási miniszter
hangsúlyozta: minél korábban ke-
rülnek a kicsik az iskolarendszerbe,
annál nagyobb az esélye, hogy jó kép-
zettségük lesz. Kifejtette: a legtöbb
dolog a gyermek életének elsõ hat
évében eldõl, ebben az életszakasz-
ban segíteni kell a gyermekeket.
Ennek érdekében 300 munkatárssal
és évi 350 millió forinttal megerõsí-
tik a védõnõi hálózatot. Mint el-
hangzott, a halmozottan hátrányos
helyzetû gyerekek óvodába íratását
az elsõ alkalommal 20 ezer forinttal
támogatják, amihez félévente 10
ezer forint járul, ha a gyermek részt
vesz a foglalkozások legalább há-
romnegyedén.

Hiller István arról is beszélt, hogy
csak olyan intézményeinek juthat tá-
mogatás, amely az esélyegyenlõség
szempontjainak figyelembe vételével
mûködik. – Nincs nagyobb kincsünk
Magyarországon, mint a tehetség –
fogalmazott a miniszter. Kitért arra
is, hogy 2010-ig 2,5 milliárd forin-
tot fordítanak a szakképzésben részt-
vevõk kollégiumi körülményeinek ja-
vítására, magántõke bevonásával
pedig harmincezer kollégiumi hely
épülne.

A közoktatás tartalmi fejlesztésérõl
szólva a tárcavezetõ arról beszélt,
hogy amíg a magyar gyerekek tízé-
ves korukban nemzetközi összeha-
sonlításban is megállják a helyüket,
a jelenlegi rendszerben nem jut elég
idõ az alapkészségek gyakorlati al-

kalmazásának elõsegítésére. A hát-
rányos és halmozottan hátrányos
helyzetû diákokkal foglalkozó peda-
gógusoknak havi 30-50 ezer forintos
pótlék fedezetét biztosítják. A taná-
ri pálya megújításában évente 25
szakembernek tízmillió forintos ösz-
töndíjat alapítanak, és minden esz-
tendõben százan vehetik át az
Esélyteremtõ Pedagógus miniszteri el-
ismerést, valamint az azzal járó 300
ezer forintot. 

Hiller István közölte: a kormány
emelni kívánja a pályakezdõ peda-
gógusok bérét. A fõiskolai diplomával
rendelkezõk 25 ezer forintos, az egye-
temi végzettségûek pedig 40 ezer fo-
rintos pótlékkal számolhatnak. Emel -
kedik a minõségi bérpótlék, és – in-
tézménymérettõl függõen – 20-40
ezer forintos pluszjuttatással számol-
hatnak a vezetõk. A miniszter szerint
harmincmilliárd forint áll rendelkezésre
az ötezernél kevesebb lakosú telepü-
lések mûvelõdési ház-rendszerének ki-
építésére, és jövõre kétmilliárd forint-
tal támogatják ezek programjainak a
megújulását.

– A magolás iskolájából a megértés
iskoláját teremteni – foglalta össze a
teendõket a tanácskozáson Magyar
Bálint államtitkár, egykori oktatási mi-
niszter. Emlékeztetett arra, hogy a
kompetenciaalapú tudás elengedhe-
tetlen egy olyan világban, ahol – mint
azt a nyugat-európai példák mutatják
– egy átlagember életében 4-6 alka-
lommal kell szakmát váltania. Az
ehhez vezetõ út elemeként említette,
hogy az oktatás folyamatába integrál-
ják, ne pedig külön tárgyként oktas-
sák a számítógépes ismereteket, és te-
remtsék, erõsítsék meg a lakosság ide-
gennyelv-tudását, valamint termé-
szettudományos mûveltségét. 

Sági Zoltán
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A fiúk után a Bocskai
gimnázium leánycsa-
pata is bejutott az ama -
tõr kosárlabda diák -
olimpia országos dön -
tõjébe. Nagy Lajos ta-
nítványai március 5-én
a városi sportcsarnok-
ban a megyei viadalt
megnyerve szereztek
jogot a paksi finálén
való szereplésre.

A küzdelemsorozat
záró eseményén össze-
sen négy csapat  mér -
kõzött a továbbjutásért
Sze ren csen. Az elsõ ta-
lálkozón a bocskais lá-
nyok a miskolci Földes
gimnázium együttesé-
vel mérkôztek. A hely-
béli középiskolások
már elsõ percekben
magukhoz ragadták a kezdeménye-
zést, aminek köszönhetõen rövid
idõn belül hatpontos vezetésre tet-
tek szert. A miskolciak nem találták
az ellenszerét a házigazdák szoros
emberfogást és zónás védekezést
ügyesen kombináló játékának, ami-
nek köszönhetõen folyamatosan nõtt
a csapatok közötti különbség. A
második negyed közepén már több
mint húsz ponttal vezettek a bocs-
kaisták. Ebben a tízpercben a Föl -
desnek mindössze egyszer sikerült
a szerencsiek gyûrûjébe találniuk. A
harmadik negyedben a kispadon
ülõ valamennyi csapattagnak játék-
lehetõ séget biztosított az edzõ.
Ennek ellenére a 23. percben 50–9-
es állásnál a játékvezetõk leléptet-
ték a Földes csapatát, mert a két
gárda közötti különbség meghalad-

ta a szabályok által elõírt negyven
pontot.      

Az országos döntõbe jutásért a
Herman gimnázium együttesével

került szembe a Bocskai gim-
názium csapata. A mérkõ zés
elején néhány percig a mis-
kolci gárda vezetett, azonban
a szerencsiek komoly fizikai
felkészültséget tanúsító gyors
játéka fokozatosan felõrölte
az erejüket. A palánk alatt
magassági fölényben lévõ
szerencsiek az elsõ tíz perc
után 24–11-árányú elõnyre
tettek szert, amiben a legjobb
formát mutató bocskaisként
Takács Petrá nak voltak ko-
moly érdemei. A helyi gim-
nazisták többször szerezték
meg a mezõnyjátékban a
labdát, majd gyors indítás
után értékesítették a ziccere-
ket. A találkozó további ré-
szében már nem került ve-
szélybe a helyi gimnazisták
diadala. Sõt, a negyvenpon-
tos szabály miatt ezt a mecs-

cset sem kellett végigjátszaniuk a lá-
nyoknak, akik Nagy Petra találatá-
val 70–30-as állásnál megnyerték a
találkozót.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás terü-
leti rajz tanulmányi versenyét rendezték meg már-
cius 5-én a helyi általános iskola Bolyai-épületé-
ben. A vetélkedõre érkezett 53 diák a kijelölt tan-
termekben látott hozzá a két és fél órás munká-
hoz. A központilag meghatározott téma szerint szí-
nes, vagy grafikai eljárással kockológia, portré,
 csend élet készítése volt a feladat. Az önálló alko-
tó munka keretében szerepelt az egyedi rajz vagy
festészet, de készültek sokszorosító grafikai eljá-
rások, textil, plasztika és üvegfestés is. Ez utóbbi
mûhely talán az egyik legizgalmasabb része volt
a vetélkedõnek, hiszen itt önálló technikával és el-
képzeléssel alkothattak a fiatalok. A tizenkét ka-
tegória legjobb mûvészpalántái várhatóan május-
ban vesznek részt a megyei versenyen.

TUDÁS ÉS MÛVELTSÉG
AZ ISKOLÁBAN

ORSZÁGOS DÖNTÕBEN
A BOCSKAIS KOSARAS LÁNYOK

A szerencsi középiskola csapata legközelebb Pakson
bizonyíthat.

Lezárult a közelmúltban a Kül ügy -
mi nisztérium által tavaly õsszel kez-
deményezett és az EUvonal által szer-
vezett „TézEUsz 2011 – Tézisek az
EU-elnökségi stratégiához” elneve-
zésû országos tanulmányi diákkon-

ferencia és verseny. A szakmai zsûri
döntése alapján a Miskolci Egye -
temen tanulmányokat folytató Pot -
vorszki Gábor (fotónkon) ötödik he-
lyezést ért el a háromfordulós meg-
mérettetésen. A szerencsi fiatal
„Kihívások és lehetõségek az új év-
tized küszöbén” címû dolgozata a
bõvítés és szomszédságpolitika di-
menzióit dolgozta fel, benne Ma -
gyarország aktív szerepvállalását a
soros elnökség betöltésének ideje
alatt. Gábor jutalomként áprilisban
brüsszeli tanulmányúton vehet részt,
ahol találkozhat a Magyar Köz -
társaság állandó EU-képviselete és az
Európai Bizottság munkatársaival,
illetve európai parlamenti képvi-
selõkkel.

Készül a csendélet.

IFJÚ MÛVÉSZEK A BOLYAIBAN

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén
is megrendezték az óvodásoknak
szóló nyílt napokat a Szerencsi
Általános Iskolában. A leendõ elsõs
tanító nénik március 4-én a Rákóczi
épületben várták a nevelési intéz-
ményekbõl érkezõ gyerekeket. A
tornateremben játékos ügyességi fel-
adatok fogadták a kicsiket. A peda-
gógusok nagy türelemmel magya-
rázták a sorverseny szabályait. A
program végén a papírhajtogatás
mûvészetébe is belekóstolhattak az
ovisok, akik 2008 szeptemberétõl
megkezdik általános iskolai tanul-
mányaikat. 

A Bolyai épületbe március 6-án lá-
togattak el a gyerekek, akiket erõt és

ügyességet próbáló foglalkozás várt
a sportcsarnokban. Elõször az álta-
lános iskolások mutatták be, ho-
gyan kell végigfutni a kijelölt pályá-
kon, majd a kicsik is kipróbálhatták
a bordásfalat, a bukfencezést, a tor-
naszõnyegekbõl összeállított alagutat.
A sportprogram végén kötélhúzó
versenyben bizonyították erejüket a
leendõ elsõsök. Itt elõször a lányok,
majd a második fordulóban a fiúk
csapata gyõzedelmeskedett. A taní-
tó nénik a számítástechnikai terem-
be kísérték az ovisokat, akik közül
néhányan gyakorlott mozdulatok-
kal láttak hozzá a játékos készség-
fejlesztõ számítógépes program meg-
ismeréséhez.

OVISOK A SULIBAN

Sorverseny a Rákóczi iskola tornatermében.

A budapesti Kö -
lyökidõ Alapítvány
munkatársai az or-
szág nevelési intéz-
ményeit járják sorra,
amelynek keretében
március 7-én a sze-
rencsi Gyárkerti Óvo -
 dába látogattak el. A
péntek délelõtti ese-
ményen négy fiatal
vállalkozott arra,
hogy különbözõ
masz kokat festenek
a gyermekek arcára.
A farsangi idõszak
után nagy örömmel
fogadták a kicsik a
különleges progra-
mot. A fiúk között ismét a szuper -
hõsök meséibõl vett motívumok vol-
tak a legnépszerûbbek, a kislányok
arcára pedig tündér, kiscica és meg-
annyi kedves állatfigura képe kerül-
hetett. Amikor már mindenkinek el-
készült az általa kért maszk, ezt kö-

vetõen megkezdõdött az önfeledt
játék és egészen ebédidõig tartott a
tánc, a vidám szórakozás. Az ala-
pítvány munkatársai a délelõtt má-
sodik részében pedig egy különleges
bohócmûsorral kedveskedtek az in-
tézmény gyermekeinek.

ARCFESTÉS ÉS BOHÓCMÛSOR
OVISOKNAK

Színes virág került a kislány arcára.

SZERENCSI EGYETEMISTA
A NYERTESEK KÖZÖTT
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Térségi vasúti társaságokon ke-
resztül mûködtetne tovább 38 hazai
szárnyvonalat a Gazdasági és Köz -
lekedési Minisztérium. A szaktárca el-
képzeléseirõl – ami a régióban öt vi-
szonylatot, köztük a Szerencs–Hidas -
németi vonalat is érinti – a Rákóczi
várban március 13-án megtartott tér-
ségi egyeztetõ fórumon tájékoztatták
a települések polgármestereit.

Az elmúlt év õszén nagy vihart ka-
vart azoknak a vasúti szárnyvonalak -
nak az ügye, amelyeket a szaktárca
az országos közforgalmú vasúti törzs-
hálózatból történõ kivonásra javasolt.
Ezek alacsony kihasználtság miatt ko-
moly veszteséget termelnek a szol-
gáltatónak, miközben a személyfor-
galom fenntartásához az állam je-
lentõs összeggel, a költségek 69 szá-
zalékával járul hozzá az adófizetõk
pénzébõl. Az érintett önkormányza-
tokkal folytatott regionális egyezte-
tések utolsó, szerencsi állomáshelyén
Felsmann Balázs, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium szakál-
lamtitkára kiemelte: azok a kisfor-
galmú vasútvonalak kerültek be a
programba, ahol az utasok száma el-
marad a napi ezer fõtõl, illetve az ott
szállított áru éves mennyisége nem
éri el hatezer tonnát. Ezeknek a vas-

úti pályáknak a további üzemelteté-
sét a jövõben úgynevezett térségi vas-
úti társaságok végezhetik, amelyek az
önkormányzatok szerepvállalásával
szerezhetnek jogot a vonalak mûköd-
tetésére. Ez pályázatok útján történ-
het, amelyeknek az elõkészítése fo-

lyamatban van. Az elsõ kiírások
várhatóan májusban jelennek meg.                                                                                

A fórum hozzászólói kifogásol-
ták, hogy a szárnyvonalak ügyében
a szaktárca pusztán fiskális szem-
pontokat érvényesít, miközben
nemzetgazdasági érdekeket nem
vesz figyelembe. Felmerült, hogy a
forráshiányos önkormányzatoknak
nincs pénze arra, hogy anyagilag
hozzájáruljanak a szárnyvonalak
fenntartásához. Többen egyetér-
tettek azzal, hogy a probléma ösz-
szefügg a kedvezõtlen foglalkozta-
tási mutatókkal, mert korábban el -
sõsorban a munkahelyekre bejáró
emberek vették igénybe a MÁV
szolgáltatását. Aggodalomként fo-
galmazódott meg, hogy vasúti sze-
mélyforgalom megszûnése után
röviddel a síneket is felszedik, mi-
közben a folyamatosan ritkuló
Volán-járatok nem tudják majd tel-
jesíteni a személyszállítási igénye-
ket. A szakállamtitkár válaszában
kiemelte: éppen a térségi vasúti tár-

saságok létrehozása biztosíthatja a
MÁV számára gazdaságtalan utas-
forgalom megõrzését, amennyiben
kellõ helyismerettel és hozzáértéssel
képesek lesznek eredményesen
mûködtetni az általuk legalább 25
évre bérbe vett szárnyvonalakat.

Az Észak-magyarországi Regio nális
Innovációs Ügynökség létrehozására és
fenntartására elnyert pályázati projekt
2007. december 31-én lezárult.

A szervezetet mûködtetõ szakmai
konzorcium úgy döntött, hogy tevé-
kenységüket tovább folytatják, így kez-
deményezték az ügynökség nonprofit
közhasznú társaságának megalapítását.
Minderrõl március 6-án Szabó György
tájékoztatta a sajtó képviselõit.

A 2005-ben létrehozott innovációs
ügynökség tevékenységével sikeresen
valósította meg a régió megújulásának
szervezését, eredményesen kapcsoló-
dott be a tervezési folyamatokba. A
célok megvalósítására és új programok
kidolgozására jött létre január 24-én az
önálló jogi személyiségû NORRIA,
azaz Észak-magyarországi Regionális
Innovációs Ügynökség Nonprofit
Közhasznú Kft.

Szabó György a tájékoztatón kiemelte,
hogy a jövõben többet várnak ettõl a
társaságtól. – Míg korábban az volt a
feladat, hogy az innovációs pénzek pá-
lyáztatását, ezek elõkészítését segítsük,
most az egész Észak-magyarországi
régió innovációs kutatási tevékenységét
fel kívánjuk karolni – fogalmazott az új
szervezet tulajdonosai között szereplõ
Észak-magyarországi Regionális Fej -
lesztési Tanács elnöke. – Térségünk egyik
legnagyobb problémája a gazdaság sé-
rülékenysége. Itt vannak a nagy multi-
nacionális cégek, másfelõl pedig azok
a kis- és középvállalkozások, melyek
nem elég erõsek és nem rendelkeznek
olykor megfelelõ tudással a korszerû el-
járások bevezetéséhez. 

Az említett gazdasági stabilitás javít-
ható, ha a kis- és középvállalkozások
a modern technológiák alkalmazásá-
val megerõsödnek és bekapcsolódnak
az innovációs folyamatokba. A sajtó-

tájékoztatón elhangzott, hogy a NOR-
RIA célja az összefogó, szervezõ tevé-
kenység. Az innovációs szolgáltatások
kínálatával, az információ eljuttatásá-
val kívánják segíteni a kutatás-fejlesz-
tést végzõ szervezetek, intézmények
munkáját, és ezáltal a régió gazdasági
felemelkedését.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén
is részt vett a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás a 31. Nemzetközi
Idegenforgalmi Kiállításon. A Hung -
expo Budapesti Vásárközpont terü-
letén február 28. és március 2. között
18 ezer négyzetméteren Magyar -
ország, valamint a világ mintegy 50
országának közel 900 kiállítója mu-
tatkozott be.                  

Míg az idegenforgalmi szakembe-
reknek konferenciákat, tájékoztatókat
rendeztek a szervezõk, addig a nagy-
közönséget színes programokkal, nép-
szokások bemutatóival, nyeremény-
játékokkal, finom falatokkal és italok-
kal invitálták standjaikhoz a hazai és
nemzetközi kiállítók.

A négynapos programon a kistérsé-
gi társulás tizennyolc települése önál-
ló közös standon képviseltette magát,
ahol Szerencset és a községeket be-
mutató kiadványok, a vendéglátók, pin-
cészetek és szálláshelyek prospektusai,
programajánlók, képeslapok, térképek
várták az utazni vágyókat. A látogatók
kóstolót kaptak a térségben termõ vi-
lághírû tokaji borokból, megízlelték az
ínycsiklandóan finom rátkai sváb sza-
lonnát, és gyerekes örömmel majszol-
gatták a Bonbon Kft. és a Pavilon édes-
ségbolt által felajánlott szerencsi cso-
koládét. Számos olyan látogató kereste
fel a standot, aki már járt Szerencsen
vagy környékén, és kellemes emléke-
ket õriznek a helyi vendégszeretetrõl,

érdekességekrõl, gasztronómiai ínyenc-
ségekrõl. Voltak, akik azért álltak meg
kóstolóra és beszélgetésre, mert egy-
kor a kistérség valamelyik településén
éltek, innen származnak, és nosztal-
giával gondolnak vissza gyermekko-
rukra. Az érdeklõdõk nagy része vi-
szont még soha nem járt ezen a tájon,
de szívesen ellátogatna a vidékre.
Nekik nyújtottak hasznos informáci-
ókat a standon található kiadványok.

A kistérség polgármestereinek cso-
portja jó hangulatú látogatást tett a vá-
sáron, és meggyõzõdhettek arról, hogy
vidékünknek is helye van Ma gyar -
ország legnagyobb és legrangosabb tu-
risztikai bemutatóján.

Király Judit

A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és a B.-A.-Z.
Me gyei Tûzoltószövetség saj-
tónapi ünnepségének hely-
színe az idén Bod rog ke -
resztúr volt.

A helyi Turisztikai Köz -
pont ban március 13-án Ko -
vács Sándor, a megyei tûzol-
tószövetség elnöke hangsú-
lyozta, hogy a sajtó munka-
társainak kiemelt szerepe van
a balesetek és tûzesetek meg-
elõzésében, hiszen a ka-
tasztrófavédelmi szervek
munkájáról készített beszá-
molók tanulságként szolgál-
hatnak a lakosságnak. Rét -
közi Ferenc megyei kataszt-
rófavédelmi igazgató beszé-
dében köszönetet mondott az  újság -
íróknak az olvasók és televíziónézõk
hiteles tájékoztatásáért. 

Májer József szerint sajnálatos ese-
mény adta az apropóját annak, hogy
idén Bodrogkeresztúr adott otthont
az eseménynek. A házigazda pol-
gármester kiemelte, hogy a 2007. áp-
rilis 4-én leégett faluház mentési

munkálatainál kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtottak a helyszínre érkezõ
tûzoltók. Nekik köszönhetõ, hogy az
emlékezetes estén a környezõ épü-
letek nem váltak a lángok martalé-
kává. A sajtónapi ünnepség végén
nyolc újságíró vehette át az Év
Katasztrófavédelmi és Tûzoltó
Újságírója díjakat.

Monok

EMLÉKEZÉS KOSSUTH LAJOS
SZÜLÕFALUJÁBAN

Veres János látogatott el március 15-
én Monokra. A pénzügyminiszter  elsõ -
ként Kossuth Lajos szülõházát tekintette
meg. A tárlatvezetés végén Szepessy
Zsolt polgármester aláírta azt a doku-
mentumot, amely szerint a Magyar
Nemzeti Múzeum fenntartásából a
helyi önkormányzat kezelésébe került
a Kossuth-emlékeket õrzõ helyi intéz-
mény. 

A monoki ünnep a település fõut-
cáján folytatódott. A község neves
szülöttének bronzszobra elõtt Szepessy
Zsolt mondott ünnepi beszédet. – Az
1848/49-es forradalom és szabadság-
harc kezdetén a magyarság bátran
szembeszállt az osztrák seregekkel.
Mindez arra tanítja a mai kor embe -
rét, hogy ha egy nép összefog, bármit
képes elérni. A polgármester szerint el-

szomorító, hogy napjainkban az ország
megosztottan emlékezik március 15-
én, majd arra szólított fel, hogy tegyük
végre félre az ellentéteket és a nem-
zeti ünnepeken együtt hajtsunk fejet az
ország egykori hõsei elõtt. 

Veres János gratulált a település ön-
kormányzatának és lakóinak, mert fel-
vállalták, hogy átveszik a helyi Kossuth-
ház mûködtetését. A pénzügyminisz-
ter történelmi visszatekintésében arra
hívta fel a figyelmet, hogy méltó módon
kell emlékezni a 160 évvel ezelõtti  idõ -
szakra, az akkori politikusokra és a kö-
zülük is kiemelkedõ Kossuth Lajosra.
Õ volt az, aki példaértékû jelképes alak-
ja lett az akkori eseményeknek. A je-
lenlévõk az egykori államférfi bronz-
szobrának talapzatánál helyezték el a
tisztelet és emlékezés virágait.

Szepesi Zsolt polgármester írta alá a múzeum átvételérõl szóló doku-
mentumot.

PÁLYÁZTATNÁK A SZÁRNYVONALAKAT 

Felsmann Balázs szerint a kisfor-
galmú vasútvonalak kerültek a  prog -
ramba. 

A NORRIA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKÉRT

AZ ÉV TÛZOLTÓ ÚJSÁGÍRÓI

Az eseményen Weisz György (balról), a
Tisza Média Kft. ügyvezetõ igazgatója
veszi át az elismerést.

A Gazdasági és Közlekedési Mi -
nisztérium kezdeményezésére a Bor -
sod-Abaúj-Zemplén, a Heves és Nóg -
rád Megyei Kereskedelmi és Ipar -
kamarák immár hetedik alkalommal
hirdették meg a Regionális Mi nõségi
Díj pályázatot.

A három megye szervezetei a kö-
zelmúltban Miskolcra hívták az elis-
merésekért versenyzõ cégek képvise-
lõit. Az eseményen Tordai Péter, a
Nógrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke kiemelte: a közös
díj hét évvel ezelõtti megalapítása volt
az elsõ olyan lépés, amely a három
megye szervezeteinek példás együtt -
mûködését mutatta meg. Tordai Péter
hozzátette, hogy az eseményen jelen-
lévõ vállalkozások már tudják: Ma gyar -
országon csak a minõségi szolgáltatá-
soknak és termékeknek van igazán
piaca. 

A független szakértõi bizottság dön-
tése értelmében a Nagydíjat idén a mis-
kolci hulladékgazdálkodással foglal-
kozó AVE Kft. nyerte, a legjobb szol-

gáltatónak járó elismerést a Hotel Eger,
a legjobb kereskedelmi cégnek járó díjat
pedig a gyöngyösi Mátra Party’98 Kft.
vezetõje vette át.

A nyertes cégek képviselõi a miskolci Vigadóban vették át az idei
díjakat.

REGIONÁLIS MINÕSÉGI DÍJ A KAMARÁTÓL

KISTÉRSÉGI BEMUTATKOZÁS A KIÁLLÍTÁSON
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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 21.: II. körzet (Móré László). Tel.: 47/362-225.
Március 28.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Április 4.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144. 
Április 11.: IV. körzet (Spák László). Tel.: 47/361-203. 

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 április 2-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
március 26-án.

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 –
legközelebb 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 17–23.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–pén-
tek 8–17 óráig, szombat 8–12
óráig. Centrum (ügyeletes): hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat–
vasárnap 7.30–15 óráig.

Március 24–30.: 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 31 – április 6.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba

(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30 –11.30 óráig.

Április 7–13.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–pén-
tek 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. Csa -
ládvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–15
óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szer-
da és csütörtök: 9–13 óráig, pén-
tek: 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

31.(hétfő): Abaújszántó. 
ÁPRILIS

3. (csütörtök): Tiszaladány.

A húsvét a családi
összejövetelek és
ezzel együtt a nagy
lakmározások ideje!
Fontos azonban, hogy
a változatos, de mér-

tékletes táplálkozásra az ünnep alatt
is odafigyeljünk. 

A vendégjárásra és a vendéglátás-
ra is vonatkozzon a mértékletesség!
A vendéglátóknak és a vendégeknek
sem muszáj mindenhol végigenni az
összes fogást, mert az a gyomor meg-
terheléséhez, az epepanaszok je-
lentkezéséhez vezethet.

Az alkohol fogyasztására ugyanez
vonatkozik, mert a mértéktelenség
nemcsak a jármûvezetõknél, hanem
a gyalogosok esetében is balesetve-
szélyes lehet. Az alkoholtartalmú
italok fogyasztása gyermekek eseté-
ben életveszélyt is jelenthet! Ezek a
készítmények jelentõs mennyiségû
energiát is tartalmaznak, így az ilyen-
kor esetleg elfogyasztott két féldeci
pálinka és két üveg sör 750 kcal
 bevite lét jelenti, és az elkezdett fo-
gyókúra sikereinek máris búcsút
mondhat az, aki nem tud ellenállni
a kísértésnek. A húsvéti ünnepi táp-
lálkozások a hagyományos ételsorra
épülnek. Ezek a szokások régi idõre
vezethetõk vissza, jellegzetes elemei
a bárány, a sonka, a tojás és a torma.
A bárányt a régi idõben a magyar
konyha gyakran alkalmazta, majd egy
olyan idõszak következett, amikor
egyes vidékeken szinte kimaradt az
ételsorból. Napjainkban egyre gyak-
rabban kerül a húsvéti ünnepi asz-
talra, de természetesen a bárány he-
lyett a szárnyas húsokat vagy a ser-
tést is tálalhatjuk a család ízlésének

megfelelõen. A sonka szinte min-
denhol feltûnik ezen az ünnepen. A
hagyományos füstölt sertésbõl készült
mellett ma már a pulykahúsból elõ -
állított, könnyebben emészthetõ, zsír-
szegényebb, kevesebb energiát tar-
talmazó változat is kapható. A son-
kát sokféleképpen lehet elkészíteni és
fogyasztani, akár reggeli, akár fõétel
formájában. Érdemes odafigyelni
arra, hogy a tartósítás, a pácolás során
sót használtak fel, így a fõzésnél, az
ételkészítésnél további sózást már
nem igényel. A tojás talán a húsvéti
ünnep legjellegzetesebb jelképe. A
feltámadást szimbolizálja a keresz-
tények között, tojással ajándékozták
meg egymást Jézus mennybemene-
telének, a húsvét ünneplésének al-
kalmából. Táplál ko zásunkban je-
lentõs szereppel bír a fehérje-, vita-
min- és ásványianyag-tartalma miatt.
Gazdag forrása a B-, A-, D-vitami-
noknak, a cinknek és a vasnak, emel-
lett folsavat is tartalmaz. Nem szabad
elfeledkezni arról sem, hogy egy to-
jássárgája 180 mg koleszterint tar-
talmaz, amibõl a napi ajánlott bevi-
tel 300 mg. Az ünnepi asztalon sok-
féleképpen szerepelhet, hidegtálakon
díszítésként, reggelihez fõ fogásként.
A tojástekercs ízletes, mutatós forma
lehet a tálon.

A sonka, a tojás mellé minden al-
kalommal kerüljön salátaféleség,
zöld vagy majonézes formában, ahol
inkább a kefirbe, joghurtba kevert sa-
látaalapokat használjuk a majonéz
helyett. A retek, az újhagyma igazi
tavaszi csemegeként és vitaminként
szintén legyen az ünnepi asztalon.
A különbözõ fogások mellé a teljes
kiõrlésû lisztbõl készült kenyereket,
péksüteményeket kínáljuk. A friss

gyümölcsök a nassolás egészséges
formáját jelenthetik. 

Az édességek – mint minden ün-
nepen – húsvétkor is szerepet kap-
nak, fõleg a gyermek majszolják
 elõ szeretettel a locsolkodáskor kapott
csokoládéból készült tojást és nyu-
lat. A mértékletesség ilyenkor sem árt!
A süteményeket puding alapú fi-
nomságokból készítsük a vajkrémes,
illetve zsíros tészták helyett és ha
lehet, édesítõszerrel, mert így a fo-
gyókúrázók és a cukorbetegek is fo-
gyaszthatnak belõle.

Tojástekercs: Hozzávalók: 8 db
tojás, egy doboz tejföl, egy evõkanál
liszt, 15 dkg sonka, 15 dkg reszelt sajt,
apróra vágott petrezselyem, oregánó,
só, bors, olaj. Készítése: A tojásokat
verjük fel, a tejföllel, liszttel kever-
jük össze, sózzuk, borsozzuk, a
fûszernövényeket vágjuk össze, (ha
van mód rá, lehetõleg friss legyen) és
tegyük a masszába. Egy nagyobb ola-
jozott serpenyõben süssünk belõle
omlettet, vagy egy kisebb olajozott
tepsiben elõmelegített sütõben is
megsüthetjük. A még meleg omlet-
tekre vagy omlettre szórjunk reszelt
sajtot, tegyünk rá egy-egy szelet son-
kát, majd tekerjük össze. Szebben
egybe marad, ha a roládokat alufó-
liába, vagy folpackba csomagoljuk,
és hûtõszekrénybe tesszük õket 1-2
órára. Szeletelve tálaljuk. Salátát is ad-
hatunk hozzá vagy hidegtálra is te-
hetjük.

Kellemes ünnepet kívánok!
Váradi Ferencné, dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb április 7-én) a szerencsi ren-
delõintézetben Váradi Ferencné se-
gítséget nyújt a személyre szabott
diéta kiválasztásában, lehetõség van
a felvetõdõ problémák egyéni meg-
beszélésére. A rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehetõ, társadalom-
biztosítási igazolványra azonban
szükség van, és a várakozás elkerü-
lése érdekében célszerû idõpontot
egyeztetni.

Egészségünkért 

HÚSVÉTI ÜNNEPVÁRÁS

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

Az eddiginél hatékonyabb módszerrel végzi március közepétõl a kóbor-
ló ebek befogását a Szerencsi Városüzemeltetõ Kht. A cég arra kéri a  kutya -
tulajdonosokat, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében ne enged-
jék jószágaikat a közterületekre, azokat az elõírásoknak megfelelõen zárt
helyen, illetve kennelben tartsák. A városban kóborló és beazonosítható ku-
tyák gazdái szabálysértési bírságra számíthatnak.

A „Kikelet” elnevezésû akcióso-
rozat keretében több hatóság már-
cius 6-án az ónodi országos kirako-
dóvásáron végzett összevont el-
lenõrzést. Az APEH Észak-magyar-
országi Regionális Igazgatóságának
14 munkatársa vett részt az akció-
ban. A revizorok összesen 33 vizs-
gálatot végeztek. Huszonötször a
nyugta-, illetve számlaadási kötele-

zettség teljesítését, nyolc esetben
pedig az áru eredetének bizonyla-
tolását vették górcsõ alá. 

A nyugtaellenõrzések mintegy fele
zárult megállapítással: több esetben
a bizonylat kiállításának elmulasz-
tását, vagy hiányos tartalmú elvég-
zését tapasztalták a revizorok. Voltak
olyan árusok is, akik még a régi sor-
számtartományos tömbjeiket hasz-
nálták.

APEH-ellenõrök buktatták le azt a
kiskereskedõt, aki az adóhatósághoz
történõ bejelentkezés nélkül, adó-
szám hiányában végezte az árusítást. 

Másik esetben egy közép-ma-
gyarországi illetékességû, kínai ru-
házati terméket értékesítõ egyéni
vállalkozónál vizsgálódtak. Az elsõ
ellenõrzés nemleges eredménnyel
zárult. Ezt követõen egy másik revi-
zorpáros által végzett próbavásárlás
során a kereskedõ már semmiféle bi-
zonylatot nem állított ki. Mint utóbb
elmondta, nem gondolt arra, hogy
aznap még egyszer ellenõrizni fog-
ják. Az akció eredményeként az
APEH összességében mintegy más-
fél millió forint mulasztási bírságot
szab ki. 

BEFOGJÁK
A KÓBOR EBEKET

KÉTSZER „CSENGETETT” AZ ADÓELLENÕR 

ELTÛNT SZÁMLATÖMBÖK
Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési

Hivatal ezúton tájékoztatja az érin-
tetteket, hogy a Pátria Nyomda Zrt.
által elõállított, alábbi sorszámú szám-
latömbök elvesztek, azok használa-
ta – bûncselekmény alapos gyanúja
miatt – érvénytelen:
AC7S-Q485001 – AC7S-Q500000,
AC7S-Q565001 – AC7S-Q575000.

Amennyiben ilyen tömbökkel ren-
delkeznek, illetve ha ezekrõl tudomást
szereznek, akkor ezt minden esetben
jelezzék a gyártó nyomda és az adó-

hatóság felé. Felhívják a nyomtat-
ványforgalmazók figyelmét, hogy a
fenti sorszámtartományú számla-
tömbök nem forgalmazhatók, azok
beszerzése, értékesítése tilos!

A fenti sorszámú számlák kiállítá-
sa, illetve befogadása az APEH sor-
számot tartalmazó nyomtatványokról
szóló jogszabály elõírásainak meg-
sértését jelenti, ezért a bizonylatok fel-
használásuk esetén nem minõsülnek
adóigazgatási azonosításra alkalmas-
nak. 

A szerencsi Bocskai István
Gimnázium Alapítványa ezúton
mond köszönetet mindazoknak,
akik 2007-ben adójuk 1%-ával
támogatták alapítványunk mûkö-
dését. A befolyt összeget az ala-
pító okiratban foglaltaknak meg-
felelõen használjuk fel. Kérjük,
továbbra is támogassák alapít-
ványunkat.
Adószámunk: 18412877-1-05.

Köszönettel: Dr. Gál András,
a kuratórium elnöke. 

KÖSZÖNET
AZ 1%-ÉRT
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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.  Irány -
ár: 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.

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

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

Kedvezményes 
vetõmagvásár
Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek
5% engedmény! 

Kerti gépek, 
szerszámok, játszótéri
és tóépítési kellékek.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Kertbe, udvarra való 
cserepes növények nagy választékával 

várjuk vásárlóinkat!
Szerencs, Sallai út 13. (a Providencia biztosítóval szemben) 

Tel.: 47/363-758.

Háztartási vegyiáru-kínálatunkból: 

Komplex mosópor 9 kg 1150 Ft
Jar mosogatószer 3x500 ml 450 Ft
Biopon Takarékos 6 kg 2185 Ft

Állateledelek: fagyasztott és szárított termékek.    
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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

HALLÁSJAVÍTÁS
MESTERFOKON
13 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. 

GONDOLJON A NYÁRRA!
Horvátország, Porec 06. 07-tõl 1 hét egyénileg, hotel, félpanzió 

45 500 Ft/fõ
Görögország, Paralia 05. 30-tól 1 hét, busz, apartman 45 500 Ft/fõ

Bulgária, Napospart 06. 18-tól 1 hét repülõ, reggeli, hotel 
66 600 Ft/fõ

Bulgária, Napospart 06. 04-tõl 1 hét apartman, autóbusz 
29 000 Ft/fõ

Görögország, Korfu 06. 11-tõl 1 hét, repülõ, apartman 
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

A húsvéti elõkészületekben segíti 
a háziasszonyokat COOP áruházaink

akciós választéka március 22-ig!
Friss tojás 10 db Szerencsi Mg. Zrt. 249 Ft
Gici trappista sajt 1 kg 1299 Ft
Kristálycukor 1 kg 189 Ft
Minna élõflórás tejföl 20% 450 g 179 Ft

Egységára: 397,78 Ft/kg

Savanyú káposzta 1 kg DI. Spec, VP savanyú 199 Ft
Lillafüredi ásványvíz 2 l, dús 79 Ft

Egységára: 39,5 Ft/l

COOP tortalap mézes 400 g 419 Ft
Egységára: 1047,5 Ft/kg

COOP kakaópor 75 g 95 Ft
Egységára: 1266,67 Ft/kg

COOP ecetes torma 200 g 119 Ft
Egységára: 595 Ft/kg

Elõhûtött baromfit árusító üzleteinkben:
Elõhûtött bontott csirke 1 kg 599 Ft
Elõhûtött egész csirkecomb 1 kg 549 Ft

AK CIÓ!

Minden kedves vásárlónknak 
kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

Eng.sz.: R-1787/1998

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

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

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.

Igény esetén mixeres kiszállítást vállalunk 
betonszivattyú biztosításával.

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



A jogszabály kérelem alapján le-
hetõséget biztosít valamennyi adó-
zó részére fizetési könnyítés enge-
délyezésére, amely részletfizetést
vagy fizetési halasztást takar. A rész-
letfizetés a tartozás részletekben,
míg a fizetési halasztás késõbbi  idõ -
pontban történõ egyösszegû megfi-
zetést jelent. A fizetési könnyítés ki-
zárólag az adóhatóságnál nyilván-
tartott (bevallott vagy jogerõs hatá-
rozattal megállapított) kötelezett-
ségre engedélyezhetõ, jövõben meg-
fizetendõ adóra nem. A fizetési köny-
nyítés engedélyezése nem „jár” au-
tomatikusan, az adóhatóság mérle-
gelési jogkörében a törvényi feltéte-
lek fennállása alapján dönt.

A törvény e jogintézmény alkal-
mazásához feltételeket határoz meg,
melyeknek együttesen kell teljesül-
niük. Tényleges fizetési nehézségnek
kell fennállnia, mely átmeneti jellegû,
valamint ezen állapot kialakulása ne
legyen az adózónak felróható, vagy
annak elkerülése érdekében úgy jár-
jon el, ahogy az az adott helyzetben
tõle elvárható. Magánszemélyek ese-
tében a felróhatóságtól el lehet te-
kinteni, ha az adózó igazolja vagy
valószínûsíti, hogy az adó azonnali
vagy egyösszegû megfizetése csalá-
di, jövedelmi, vagyoni és szociális
körülményeire tekintettel aránytala-
nul súlyos megterhelést jelentene.

A fizetési könnyítési eljárás az
adózó vagy meghatalmazottja ké-
relmére indul, melyet a magánsze-
mély állandó lakóhelye szerinti, vagy
gazdasági tevékenységet folytató
egyéni vállalkozó, jogi személy,
egyéb szervezet székhelye szerint il-
letékes Adó-és Pénzügyi Ellenõrzé-
si Hivatalnál lehet benyújtani. A ké-
relem illetékköteles, melyet az eljá-
rás kezdeményezésekor az adóha-
tóság illetékbevételi számlájára kell
megfizetni. Az eljárási illetéket a
bankszámlanyitásra kötelezett adó-
zók csak átutalással, a számlanyitásra

nem kötelezett adózók pedig postai
úton, illetõleg átutalással egyaránt
rendezhetik.

Az elsõ fokú államigazgatási eljá-
rás illetéke 2200 Ft. Egy beadvány-
ban több adózó által elõterjesztett ké-
relem esetén az illetéket valamennyi
kérelmezõnek külön-külön kell meg-
fizetnie. 

Az illetékkötelezettség akkor is
fennáll, ha az adózó a kérelmet nem
a hatáskörrel rendelkezõ hatósághoz
nyújtja be, ha az a kérelmet eluta-
sítja, valamint ha a kérelmezõ az elsõ
fokú határozat meghozatala elõtt a
kérelmet visszavonja. Ha ugyanab-
ban az ügyben új eljárás indul, az il-
letéket ismételten meg kell fizetni. 

Ha az illetéket nem vagy nem a
teljes összegben fizetik meg, az adó-
hatóság a hiányzó illeték és mu-
lasztási bírság összegét határozattal
közli. Ha az eljárás kezdeményezé-
sekor fennálló eljárási illetékfizetési
kötelezettségét a kötelezett felhívás
ellenére egyáltalán nem, vagy nem
teljes mértékben, vagy nem a meg-
szabott határidõben teljesítette, a
meg nem fizetett illeték 100%-áig ter-
jedõ, de legfeljebb 100 ezer Ft mu-
lasztási bírság szabható ki. 

Annak a természetes személy adó-
zónak, aki kereseti, jövedelmi és va-
gyoni viszonyai miatt az eljárási
költséget nem képes viselni, kérésé-
re költségmentesség engedélyezhetõ.
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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. 

Eleged van 
a teljesíthetetlen
hitelígéretekbõl,

reklámokból? 
Hívj! Telefon:
70/514-1486.

A Sárospatak-Hungária
Édesipari Kft. 

kereskedelmi, 
vezetõi beosztásra

fiatal agilis személyt 
keres 

szakirányú iskolai 
végzettséggel, 

kereskedelmi gyakorlattal. 
Jelentkezni önéletrajzzal

lehet.

Cím: 
Sárospatak-Hungária Kft.,

3950 Sárospatak, Ipar út 2.
Tel.: 47/511-250. 

E-mail: 
zemplenchoc@internetker.hu

A 2008-as horgászszezon kezde-
tét és talán a tavasz csalhatatlan kö-
zeledtét is jelzi, hogy a Szerencsi
Horgászegyesület március 7-én el-
végezte a saját kezelésû vizek elsõ
haltelepítését. A megvásárolt öt má-

zsa pontyból két mázsát a Szerencs
patakba, a fennmaradó háromszáz ki-
logrammot pedig a Homokos tóban
helyezték el. Az áprilisi horgászver-
seny elõtt újabb telepítést tervez az
egyesület.

FRISS HAL A TÓBAN

Negyvenegyedik alkalommal ren-
deztek ultiversenyt március 8-án a
szerencsi Vén Diófa sörözõben. A
vendéglátóhely által meghirdetett
viadalra ez alkalommal 23-an ne-
veztek a városból és távolabbi tele-
pülésekrõl. A végeredmény: I. Kovács

Béla (Bükkszentkereszt), II. Suszter
Mihály (Nyíregyháza), III. Poncsák
Ferenc (Szerencs-Ond), IV. Oláh
Imre (Tiszalúc). Az esemény egyet-
len nõi résztvevõje a mádi Veres Vera
volt, aki a középmezõnyben végzett
a tapasztalt ultizók között.

ULTIVERSENY 

HOGYAN KÉRHETÕ 
FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS? 

� Méretpontos üléshuzatok gyári
anyagokból.

� Univerzális üléshuzatok – már
5000 Ft-tól.

� Üléstakarók.
� Sportkormányok, sportlégszûrôk.
� Méretpontos gumiszônyegek:

Suzuki SX 4, Suzuki Ignis, Skoda
Fabia, Suzuki Swift.

� Filcszônyegek több színben.
� Hangolható sportkipufogók.
� Sportpedálok.
� Dísztárcsák (darabra is).
� Csomagtértálcák 

(méretpontos is).
� Trikó jellegû huzatok 

elsô és hátsó ülésre is.

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK
RAKTÁRRÓL 

VAGY MEGRENDELÉSRE.

Ha 10 óráig megrendeli, már fél 
4-kor átveheti, ha dél után rendeli
meg, másnap reggel jöhet érte.

Egyes keleti alkatrészek akár
50%-os árengedménnyel! 

� IZZÓK nagy választékban min-
den típushoz.

� Nyári autóápolási cikkek.
� Castrol, Valvoline, Rowe, Opel

olaj raktárról.
� Vezérmûszíjak, hosszbordás 

szíjak, ékszíjak.
� Opel gyári alkatrészek.

Bereczk Autósbolt

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

ZEMPLÉN VILL 
RIASZTÓRENDSZEREK

RIASZTÓRENDSZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE, TELEPÍTÉSE 
ÉS 24 ÓRÁS JÁRÕRSZOLGÁLAT A ZEMPLÉN VILL-TÕL. 

SZERENCSEN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN 

* Végiggondolta már egyszer is, hogy hány év munkájának eredménye az a csalá-
di otthon, ahol él?

* Mennyit dolgozott azért, hogy megépítse, kialakítsa azt a vállalkozást, vagy iro-
dát, ahol dolgozik?

* Mondja, tett-e valamit eddig ezen értékei védelmére?
* Ki figyel azokra, amikor Ön éppen nincs ott?
* Nyugodtabb lenne-e Ön, ha tudná, hogy valaki intézkedik, amikor az szükséges?

BETÖRÉS, TÛZ, SZÉNMONOXID-ÉRZÉKELÉS
A járõrszolgálatot és a felügyeleti szolgálatot a következõ településeken le-
het igénybe venni:
SZERENCS, BEKECS, LEGYESBÉNYE, MEGYASZÓ, MONOK, GOLOP, MÁD,
RÁTKA, TÁLLYA, MEZÕZOMBOR, TAKTASZADA, TAKTAHARKÁNY,
PRÜGY.
Felügyeleti szolgálat és kivonuló járõrszolgálat havi díja magánszemélyek
és közületek esetén: 2500 Ft.
Amennyiben felkeltette érdeklõdését mindaz, amit eddig olvasott, akkor kér-
jen bõvebb információt munkatársainktól, hívjon bennünket most!

Tel.: 70/775-78-17, 70/335-31-80.
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– Szerencs belvárosában különbejáratú 2 + 4 szobás családi ház 2 ga-
rázzsal, nagy mûhellyel, ipari árammal, rendezett kerttel, udvarral eladó.
Vállalkozásra megfelelõ. Kisebb családi házat beszámítunk. Érd.: 20/575-
3803. (6)
– Bekecs fõutcáján régi típusú családi ház olcsón eladó. Érd.: 46/359-860,
20/994-1172. (6)
– Szerencs, Béke út 5. szám alatt 3 szobából álló, 58 m2-es és két szo-
bából álló 30 m2-es, külön bejáratú helyiségek irodának vagy raktárnak
kiadó. Érd.: 47/362-982, 362-683. (6)
– Bekecs, Marx K. u. 9. szám alatt, költözés miatt felújított, 135 m2-es
családi ház eladó. Érd.: 47/368-160, 20/933-9910. (6)
– Eladó Tállyán a Kossuth u. 36. szám alatt egy komfortos, 80 m2-es la-
kóépület garázzsal, melléképületekkel. Érd.: 70/453-4481. (6)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencs-Ondon a Jókai út lakóházainak közvetlen szomszédságában
800 négyszögöl beállt vegyes gyümölcsös, málna, valamint termõ cse-
mege és vörös szõlõ eladó. Érd.: 30/278-5650, 20/973-8912. (6-7)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-2255. (6-7)
– Legyesbényén pince, feldolgozóval, felszereléssel, 6000 m2 szõlõvel
együtt eladó. Érd.: 30/466-0594. (6-7)

JÁRMÛ
– TZ-4K-14B traktor érvényes mûszaki vizsgával, tartozékokkal eladó.
Érd.: 47/369-175. (6)
– Renault Twingo 1.2 (2002. 12.) bordómetál, 33 E km, 2009. 01. hóig
érvényes mûszakival eladó. Irányár: 985 E Ft. Érd.: 20/205-5880. (6)
– Opel Vectra 2.0 i (1990), benzines, padlizsánmetál, plüss belsõ, állítható
ülés, szervo, ABS, 4 x 4, központi zár, napfénytetõ, rádiómagnó, téli +
nyári gumi alufelnivel, friss mûszakival eladó. Érd.: 70/310-9481. (6)

GÉP, SZERSZÁM
– Színes tévé 10 000 forintért, alig használt, automata mosógép 50 000
forintért eladó. Érd.: 47/363-820. (6-7)
– 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. (6)
– Csepel gyártmányú rotációs kapálógép eladó. Érd.: 20/428-5786. (6)
– Kisipari szalagfûrész eladó. Érd.: 47/363-092. (6)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

– Monok, Széchenyi út 9. szám alatt jó állapotú családi ház, fürdõszo-
bával, garázzsal, nagy kerttel, ásott kúttal eladó. Érd.: 47/363-664,
47/364-562. (6-7)

INGATLAN
– Bekecsen 70 m2-es, felújított parasztház eladó. Ár: 7,9 M Ft. Érd.:
70/615-5867. (6-7)
– Szerencs, Ondi út 15/C szám alatt két szoba, összkomfortos családi
ház garázzsal, kis kerttel eladó. Érd.: 47/361-822. (6-7)
– Szerencs központjában háromszobás, összkomfortos családi ház nagy
kerttel eladó, amely vállalkozásra is alkalmas. Irányár: 12 M Ft. Érd.:
47/362-565. (6-7)
– Miskolc, Kuruc utcán 51 m2-es panelprogramban részt vett, teljesen
felújított, egyedi leolvasókkal rendelkezõ lakás eladó, vagy szerencsi csa-
ládi házra cserélhetõ. Irányár: 9 M Ft. Érd.: 20/936-2071. (6-7)
– Szerencsen a földhivatal mögött lévõ Lajos közben – költözés miatt –
garázs eladó. Érd.: 47/363-617. (6-7)
– 59 m2-es, kétszobás, étkezõs, 2. emeleti, teljeskörûen felújított, gáz-
konvektoros társasházi lakás csendes helyen eladó. Érd.: 30/438-4360.
(6-7)
– Szerencsen háromszobás, gázfûtéses, garázsos, társasházi (kulcslyukas)
lakás eladó. Érd.: 47/363-288, 70/341-7110. (6-7)
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10 x 10 m), garázzsal,
nagy kerttel (1450 m2) eladó. Részben alápincézett, beépíthetõ padlás-
térrel, fedett terasszal, ipari árammal, az udvaron ásott kúttal. Irányár:
11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (6-7)
– Szerencs központjában, 2 szint + alagsori családi ház eladó. Gáz +
központi fûtés, mûanyag nyílászárók, Bramac cserép, alagsorban bolt. Ár:
18 M Ft. Érd.: 70/321-7838. (6-7)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3 szobás,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal,
melléképületekkel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is ki-
váló. Érd.: este 30/921-2255. (6-7)
– Csobaj, Zrínyi út 6. szám alatti felújított, kétszobás, összkomfortos, 64
m2-es, gázkonvektoros, 400 négyszögöl kerttel, közel a Tiszához eladó.
Érd.: 47/386-194. (6-7)
– Szerencsen lakó-pihenõ övezetben, rendezett családi ház eladó. Érd.:
20/483-9999 18 óra után. (6-7)
– Szerencs, Petrikovits út 79. szám alatt vegyes tüzelésû családi ház
eladó. Irányár: 15 500 000 Ft. Érd.: 70/703-4195. (6-7)
– Budapest XI. kerület, Fehérvári u. 38/a, 1. emeleti téglaépületben gar-
zonlakás – közel a mûegyetemhez – eladó. Érd.: 30/481-3267. (6-7)
– Bekecs, Honvéd út 182. szám alatt, két szoba, konyhás, felújításra szo-
ruló családi ház. Érd.: 20/522-0110. (6-7)
– Taktaharkányban tetõtér-beépítéses családi ház eladó. Érd.: 20/365-
2479. (6-7)
– Szerencs, Nagyvárad u. 21. szám alatti ház belülrõl felújítva, sürgõsen
eladó. Érd.: 30/694-6879 vagy a helyszínen. (6-7)
– Mádon 1840 m2-es, terméskõbõl épült, összkomfortos családi ház par-
kosított udvarral eladó. Érd.: 47/348-558. (6-7)
– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt garázs eladó. Érd.: 47/361-370,
47/362-612. (6-7)
– Egy db kétszobás és egy db háromszobás gázfûtéses társasházi örök-
lakás eladó. Érd.: 47/362-366. (6)
– Szerencs-Ond, Fõ út 59. szám alatt lévõ 2 szoba, összkomfortos, kis csa-
ládi ház eladó vagy értékkülönbözettel Bekecsen vagy Szerencsen na-
gyobbra cserélhetõ. Érd.: 70/312-1977. (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. 

EMLÉKEZÉS 

TILK JÓZSEF 
halálának 10. évfordulójára

„Milyen szomorú mindig egyedül lenni,
Valakit mindenütt hiába keresni. 

Valakit várni, ki nem jön soha többé,
Valakit szeretni titkon örökké…”

„A szív sajog, a fájdalom nõ,
Nem hoz enyhülést a múló idõ…”

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, kárpitozott garnitúra (rekamié, 2
fotel, 4 szék), felnõtt- és gyermekheverõ, 2 x 3-as szõnyeg. Érd.: 47/361-
167, 47/363-041. (6-7)
– Ülõgarnitúra mûbõr huzattal 10 000 forintért eladó. Érd.: 47/363-
820. (6-7)
– Ülõgarnitúra eladó. Érd.: 20/9347-639. (6-7)
– Két db gyermek forgószék, német táskavarrógép, 200 x 90 cm-es szi-
vacs ágybetét eladó. Érd.: 47/362-315. (6)

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

ÁLLAT
– Szerencsen két gyönyörû, ivartalanított cica gazdát keres. Érd.: 47/361-
932, 70/547-0091. (6)

VEGYES
– Hévíz–Dobogómajor üdülõfaluban minden év 36. hetére (szeptember
elsõ hete) szóló üdülõjogomat eladnám vagy elcserélném. Érd.: 30/278-
5650, 20/973-8912. (6-7)
– Gyermekkerékpár (vadonatúj) 20-as méretû, kontrafékes, kék színû
eladó. Érd.: 47/362-315. (6)

KERES
– Szerencsen építési telket keresek, esetleg megosztással kialakítható
vagy bontásra váró lakóépület is érdekel. Tel.: 30/206-9460. (6)
– Albérletet keresek (1 vagy 1,5 szobás lakás) Szerencsen és körzetében
hosszú távra. Tel.: 20/555-4032. (6)
– Eladó lakást, családi házat keresek Szerencsen és környékén. Tel.:
30/549-4521. (6)
– 48 éves, 167 cm magas, 75 kg-os mozgássérült fiatalember keresi lá-
nyok, elvált nõk vagy özvegyasszonyok társaságát. Cím: Tamás András,
Idõsek Otthona, Szerencs, Bekecsi út 10., B. ép. (6) 

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. 

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2008. április 4-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Április 11., április 25.

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!

Húsvéti ünnepi árajánlatunk (érvényes 2008. március 11-25-ig)

Füstölt, darabolt comb 
és lapocka, vcs. 890 Ft/kg

Füstölt, kötözött 
lapocka 900 Ft/kg

Füstölt hátsó csülök 720 Ft/kg

Füstölt tarja, vcs 960 Ft/kg

Füstölt, fõtt darabolt 
comb és lapocka vcs. 890 Ft/kg

Füstölt, fõtt kötözött 
comb és lapocka vcs. 890 Ft/kg

Füstölt, fõtt tarja vcs. 990 Ft/kg

Füstölt parasztlapocka 1100 Ft/kg

Füstölt, fõtt csemegekaraj
1 kg-os vf. 1590 Ft/kg

Parasztkolbász 765 Ft/kg

Lángolt kolbász 765 Ft/kg

Losonczi sertés 
kockasonka 2,5 kg-os 960 Ft/kg

Füstölt bordaporc 730 Ft/kg

Füstölt fõtt 
római csülök vcs. 840 Ft/kg

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

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.

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 28 000 Ft

A gyógyászati termékeket díjtalanul házhoz szállítjuk 
Szerencsen és környékén. 

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!



Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 12. Sír. 13.

Focista fegyvere. 14. Az egyik csil-
lagjegy. 15. Joan ..., katalán festõ volt.
17. Erbium. 18. Nyílászárója. 19.
Dátumrag. 20. Ez hal meg utoljára!
21. BOJT része! 22. Zola mûve. 24.
Gyakori kötõszó. 25. Elõttem észak,

hátam mögött ... 27. Részben TÖR!
28. Kevert DÓM! 29. Irigy. 31.
Római 54. 32. Japán, olasz gépko-
csik jelei. 33. Foghús. 34. Imádó. 37.
Zúdít. 38. Szerb város. 39. Orosz fér-
finév. 40. Orvosi munkahely. 43.
Iskola röviden. 45. Kicsinyítõ képzõ.
46. Audi-márka. 47. Újpesti Torna

Egyesület. 48. Ama bi-
zonyosnál. 50. Fut, isz-
kol. 52. B.-A.-Z. megyei
település. 55. Vegyjele:
Ti. 57. Egyesített Ta -
nul mányi Rendszer. 58.
Páros magánhangzó.
59. Üres TOK! 60.
Pödrõ. 62. Bocsánat,
bizalmasan. 64. Idegen
elõtag: új. 65. Férfinév.

Függõleges:
2. A papírhajtogatás

mûvészete. 3. Új infor-
máció. 4. Nitrogén,
szén. 5. Történés. 6.
Bátor. 7. Gúla hang-
zói! 8. Nemzeti Hitel
Bank. 9. Énekel. 10.
Motor kenését biztosít-
ja. 11. Házikó, viskó.
15. Az idézet második,
befejezõ része. 16. Az
idõt méri. 18. Ady írói
álneve. 23. Nóta része!
26. Kés lényege! 27.
Amirõl nem beszélhe-
tünk. 29. Szósz. 30. Nagyon régi. 31.
A felsõfok egyik jele. 33. Start. 35.
Madzag. 36. Magas hangon szólal.
37. Maga. 38. Férfi párja. 41.
Néprajz. 42. Titkon figyel. 44. Kén,
neon. 48. Autó, ház része is lehet.
49. Üres les! 51. Asztácium. 53.
Elõtag: légi. 54. Egyesült Nemzetek
Szövetsége. 56. ... plus ultra. 61.
Ellenben. 62. Kettõzve: kisded. 63.
Fél CÁPA!

Sz. A. 

A március 7-ei keresztrejtvény
helyes megfejtése: Az igazi szeretet
nem szavakban, hanem tettekben

nyilvánul meg. A helyes megfejtést
beküldõk közül a szerencsések ju-
talma: 2000 Ft-os vásárlási utal-
vány: Mészáros András, Szerencs,
Hegy út 9., 1500 Ft-os vásárlási utal-
vány: özv. Bodnár Istvánné, Sze -
rencs, Kazinczy út 9., 1000 Ft-os vá-
sárlási utalvány: Szendrei Lajosné,
Szerencs, Lipták u. 21. A helyes meg-
fejtést SMS-ben beküldõk közül a
70/505-9721-es telefonszám tulaj-
donosa 1500 forintos vásárlási utal-
ványt nyert. A vásárlási utalványok
a Jé-Ex Ker. Bt. boltjában vásárol-
hatók le. A nyertesek a nyeremé-
nyeket a Szerencsi Hírek szerkesz -

tõségében (Szerencs, Nép ház) 2008.
március 26–28-ig vehetik át. A már-
cius 21-ei keresztrejtvény megfejté-
sének beküldési határideje: április 4.
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 21.

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

EINSTEIN MONDTA

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

NAGYSZÍNHÁZ
21. (péntek) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Upor bérlet
22. (szombat) 17 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet 
25. (kedd) 19 óra: A DENEVÉR Bérletszünet 
26. (szerda) 17 óra: A DENEVÉR Latabár ifj. bérlet
27. (csütörtök) 19 óra: A DENEVÉR Schiller ifj. bérlet
28. (péntek) 15 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Kazinczy ifj. bérlet 

19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Földes ifj. bérlet
29. (szombat) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK

„Miskolci Páholy” elõadás
30. (vasárnap) 17 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet

ÁPRILIS
1. (kedd) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Bérletszünet 
2. (szerda) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Ferenczy ifj. bérlet 
3. (csütörtök) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Madách bérlet 
4. (péntek) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Vörösmarty bérlet

PROGRAMAJÁNLÓ 
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL 
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
Férfikar, Szerencsi Általános Iskola énekkara. Helyszín: Rákóczi-vár, szín-
házterem.

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

FRESHFABRIK 

A ’90-es évek egyik legjelentõsebb
hazai modern metal albuma, a
FreshFabrik által fémjelzett Nerve
2001-ben méltán kapta meg az Arany
Zsiráf-díjat. Ezt követõen a „Drive My
Hand” címû lemez koronázta meg a
zenekar sikerét. E két lemez megjele-
nésének idején elindult valami a ma-
gyar underground életben. A Fresh -
Fabrik 2004 nyarán egy tõlük szokat-
lan, de merészen lírai albummal
(„Dead Heart In Living Water”) ugyan-
csak nagy sikert aratott világszerte.
Mindezek után 2008-ban a nagy
múltú FreshFabrik február közepén egy
„felturbózott best of” albummal lepte
meg rajongóit és mindazokat, akik ked-
velik az igényes, modern rock zenét,
valamint kíváncsiak a csapat – im-
máron másfél éve regnáló – „új” éne-
kesére, Oláh Szabolcsra. A „Finest”
címû lemez dalai közül néhány ugyan
ismerõsen csenghet a szakértõk népes
táborában, ám a korábbi lemezek slá-
gereit is megpróbálta a csapat új, kor-
szerûbb köntösbe burkolva tálalni,
ezzel is tükrözve pillanatnyi hangula-
tuk, zenei világuk lényeges momen-
tumait. Az említettek mellett a lemez
jó néhány új számot is tartogat a ze-
nehallgatók számára. Ezek közül a „Life
is Passing By” címû nótához készült,
legújabb és egyben legelsõ Road

Movie FF klip, amely az idei olaszor-
szági és angliai lemezbemutató kon-
certturnékat vette alapul és ezúton nyújt
betekintést a FreshFabrik zenekar min-
dennapjaiba. 

NAZARETH
Ki hinné, hogy a legen dás Nazareth

ebben az esztendõben ünnepli zenei
pályafutásának 40 éves évfordulóját.
Immár tíz éve annak, hogy mély hall-
gatásba merült a banda, ám a jubile-
umi évben, vadonatúj albummal je-
lentkeznek, amely március elejétõl kap-
ható a boltokban. A „The Newz”
címû lemezen 13 szerzemény található
és a hírek szerint a napokban a
Nazareth is világkörüli turnéra indul.

GREATEST HIT & 21 OTHER
PRETTY COOL TRACKS

Dream Theater korunk egyik legsi-
keresebb és egyben legismertebb rock-
zenekara. A remek formáció nemrég
fennállásának 20 éves évfordulóját ün-
nepelte, és ebbõl az alkalomból egy
kétórás „best of” kiadvánnyal örven-
deztetik meg jelentõs számú rajongó-
táborukat. A hazánkban is rendkívül
népszerû zenekar új, két CD-t tartal-
mazó kiadványa március 31-én
„Greatest Hit & 21 other pretty cool
tracks” címmel lát napvilágot. Érdemes
tudni, hogy ez a dupla CD a Dream
Theater zenei karrierjének elsõ, úgy-
nevezett „best of” kiadványa. A ze-
nekar az album megjelenésével egy id-
õben turnéra is indul, talán hamaro-
san hazánkba is ellátogatnak!

IT IS TIME FOR
LOVE REVOLUTION

Lenny Kravitz négy évvel ezelõtt je-
lentette meg utolsó albumát, majd szá-
mos remekbe sikeredett koncert után
2007-ben feldolgozta John Lennon
Cold Turkey címû szerzeményét,
amely az Instant Karma: The Amnesty
International Campaign to Save Darfur
címû segélylemezen volt hallható. Ezt
követõen stúdióban dolgozott, hogy el-
készítse nyolcadik nagylemezét. Az új
album 14 dalt tartalmaz, amelyek
többsége a szerelemrõl és a spirituá-
lis fejlõdésrõl szól. A szokásoknak meg-
felelõen Kravitz ezt a lemezt is saját
maga készítette el: amellett, hogy
minden hangszeren õ játszik, õ volt a
hangmérnök és a producer is egyben.
A Lenny Kravitz-rajongók nem fognak
csalódni a lemezben, remek dalok ke-
rültek a korongra. 

ELÕADÓK, ZENEKAROK
FIGYELMÉBE

Szerencsen és a környezõ települé-
seken több fiatal, feltörekvõ együttes
keresi a fellépés, bemutatkozás lehe-
tõségét. A Szerencsi Hírek továbbra is
nyitott a szárnyaikat bontogató zene-
karok bemutatására. Csak abban az
esetben tudunk hírt adni a különbö-
zõ formációk és elõadók munkájáról,
fellépéseirõl, a helyi és térségi zenei
rendezvényekrõl, ha az információ
eljut hozzánk. Keressenek minket,
várjuk leveleiket a szerhir@t-online.hu
e-mail címen!

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejté-

se: Boriginal. A helyes választ bekül-
dõk közül Bekényi Eleonóra, Szerencs,
Pozsonyi út 34. szám alatti olvasónk
ajándékutalványt nyert, amely a
Szerencs, Rákóczi út 56. szám alatti
Music & Book hanglemezboltban le-
vásárolható. A helyes megfejtést SMS-
ben beküldõ 70/381-7585-ös telefon-
szám tulajdonosa 1500 forintos vá-
sárlási utalvánnyal lett gazdagabb. A
nyeremények a szerkesztõségben,
munkaidõben vehetõk át. Játékunk új
kérdése: Mi a címe a Dream Theater
együttes elsõ „best of” lemezének? A
válaszokat postai borítékban, vagy le-
velezõlapon juttassák el szerkesztõ-
ségünk 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



KIKAPTAK
AZ ASZTALITENISZEZÕK 

Váratlan vereséget szenvedett leg-
utóbbi idegenben lejátszott találkozó-
ján Szerencs asztalitenisz-csapata. A
megyei bajnokságban szereplõ együt-
tes március 5-én a Miskolci Tanodától
10–8 arányban kapott ki a megye-
székhelyen. Hiába teljesített száz szá-
zalékosra Köllõ András és mindössze
egy mérkõzést vesztett Korály Tibor, ez
most nem volt elegendõ a sikerhez.
Korály Tibor és Gazdóf Barnabás
ugyanis egyetlen pontot sem szerzett,
ami Szerencs kudarcát eredményezte
a bajnoki találkozón.

SAKKGYÕZELEM
A NÉPHÁZBAN 

Berente együttesével mérkõzött
március 9-én a Népházban a város
megyei elsõ osztályú sakkcsapata. A
bajnokság hetedik fordulójában fon-
tos, 7,5 – 4,5 arányú gyõzelmet ara-
tott a szerencsi együttes. A három-
pontos különbség az ellenfélre nézve
volt hízelgõ, mert több, helybéli já-

tékosok szempontjából ígéretes parti
végül döntetlenre sikeredett. A csa-
pat nagyon akarta a sikert, amit az
is bizonyított, hogy a négy gyõzelem
és a hét döntetlen mellett mindössze
egy vereség született.  A találkozón
Ág Norbert, Oleár László, Balogh
László és Tóth Levente gyõzött.
Döntetlent Medvegyné Balogh
Emese, Balogh Imre, ifjabb Balogh
Imre, Belinszky Sándor, Csider
Andor, Cseppely János és Döme
Aladár ért el.

SÚLYEMELÕ SIKEREK 
Öt arany- és egy ezüstérmet sze-

reztek a szerencsi súlyemelõk a
március 1-jén Tiszaújvárosban
Ördögh István emlékére megrende-
zett idei elsõ területi minõsítõ ver-
senyen. Fiú korcsoportban a 45 kg-
osok között Balla Zsolt (83 pont) áll-
hatott a dobogó felsõ fokára, míg a
serdülõk mezõnyében a 45 kg-os
Zsebesi Bálint (85 kg), a 77 kg-os
Balla Dávid (135 kg), a 85 kg-os
Czibik Tamás (150 kg) és a +85 kg-
os súlycsoportban induló Barkóczi
Balázs (165 kg) gyõzedelmeskedett.
Az ugyancsak serdülõk +85-ös súly-
csoportjában szereplõ Dudás Balázs
(145 kg) második lett az emlékver-
senyen.

DOBOGÓN A BIRKÓZÓK 
Újabb országos válogatóversenyen

szerepeltek a városi sportegyesület
birkózói. Illésy László tanítványai
március 1-jén Miskolcon léptek

szõnyegre. A több mint 120 ver-
senyzõt felvonultató mezõnyben if-
júsági korcsoportban kilenc szeren-
csi fiatal szerepelt. Közülük Vinnai
Dávid a dobogó második fokára állt
fel, míg Kertész Attila bronzérmet
szerzett. Nagy Péter, Rádai Ádám és
Varga Roland pedig az ötödik helyen
végzett a miskolci versenyen. 

Nyolc szerencsi fiatal lépett szõ -
nyegre a március 9-én Püspök -
ladányban megrendezett területi di-
ákolimpiai döntõn. Közülük Koncz
Bence ezüstérmet szerzett, Golopi
József pedig a dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel a versenyen.
Mindkét fiú bejutott a diákolimpiai
országos döntõbe, amelynek a du-
nántúli Bük lesz a helyszíne.

HAZAI LABDARÚGÓ-
MÉRKÕZÉSEK 

Megkezdõdik a tavaszi idény a me-
gyei III. osztályú bajnokság szeren-
csi csoportjában. A városi együttes
hazai mérkõzései:  

Március 22-én 13 és 15 órától:
Szerencs – Erdõbénye. 

Április 5-én 14.30 és 16.30 órá-
tól.: Szerencs – Monok. 

Április 19-én 15 és 17 órától:
Szerencs – Felsõdobsza. 

Május 3-án 15.30 és 17.30 órától.:
Szerencs – Zemplén SE.

Május 17-én 16 és 18 órától:
Szerencs VSE – Megyaszó. 

Május 31-én 16 és 18 órától.:
Szerencs – Tiszaladány. 

Június 15-én 16 és 18 órától:
Szerencs – Kázsmárk.

Kos: III. 21. – IV. 20.
Örömteli napokat tölthet a sze -

relme vagy a barátai társaságában, de
az ünnepi készülõdésbõl szívesen ki-
maradna. Ha eddig úgy érezte, hogy
a bolygók nem igazán segítik vágyait,

akkor a héten rájön: ön volt túl türelmetlen. A 24-e
ugyan még feszültséggel teli, na de aztán... Szerencse
csak akkor kíséri a munkáját, terveit, ha elõbb min-
dent aprólékosan elõkészít, és közvetlen kollégáit ki-
hagyja az elõkészületekbõl. A munka, pontosabban a
karrier építése kerül most tettei és gondolatai közép-
pontjába. A Jupiter kedvezõ lehetõséget teremt tervei
valóra váltásához, illetve a változtatáshoz. Eredményes
idõszak, amikor mindig megtalálja azokat a kiskapukat,
melyen belépve, legkönnyebben éri el célját, és  mind -
ez párosul akaratával és szívós kitartásával. A partnereit
könnyedén sarokba szorítja érvelésével.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Gyûjtõszenvedélyét a pozitív

élmények felhalmozásában élje ki,
mert a tárgyak birtoklása nem okoz
lelki megnyugvást. A héten találkozik
egykori kedvesével, vagy üzenetet kap

tõle, de mielõtt túlságosan sokat remél a találkozástól,
gondoljon arra is, hogy a múló idõ sok mindent
megszépített. Felerõsödik a vágya, hogy másokat
irányítson. Mielõtt megpályázná a megüresedett ál-
lást, azért alaposan tájékozódjon. Magas beosztású tá-
mogatói kérés nélkül is segítenek, sõt, a közbenjárá-
suk miatt kénytelen lesz végre megtenni egy olyan
fontos lépést, amit eddig önbizalomhiány miatt haloga-
tott. Csak egy kis pénzügyi segítségre van szüksége,
hogy az egyébként életrevaló elképzeléseit kimozdít-
sa a holtpontról. A jelek szerint mindig akad egy jó
szándékú ismerõse, aki (persze nem ingyen) bedob-
ja önnek a mentõövet. Ön pedig, fõként a második
héten, rendelkezik azzal a képességgel, alkalmanként
szerencsével, hogy megfialtassa a kapott összeget.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Szerelem: Annyira magával ra-

gadja a hév, észre sem veszi, mikor
lép fel erõszakosan, mikor bántja
meg kedvesét. Ez a csalódások és fél-
reértések idõszaka, és minden prob-

léma forrása, hogy többet vár valakitõl, mint amit õ
adni képes (vagy adni szeretne). Nincs kedve a
munkához, de ha túl sokat van távol, csúnyán pórul
járhat, mert a kollégái a tévedéseiket is az ön nyaká-
ba varrják, és nem tud védekezni. A karrierjében ezút-
tal a nõk segítsége hoz kedvezõ fordulatot. De most
nem annyira erkölcsi sikerre, inkább magas fizetésre,
anyagi juttatásra vágyik. Ami a szakmájában eddig csak
bizonytalan lehetõség volt, az most egyszeriben
valósággá válik, és már csak öntõl függ, hogy ezt mikép-
pen aknázza ki. Számíthat segítõkész ismerõseire, de
csak mérsékelten támaszkodjon rájuk, mert jóindu-
latuknak is van határa. Keresse meg az eddig járatlan
utakat, mert csak újdonságokkal törhet be az
élmezõnybe.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Érdemes volna az ünnepi

elõkészületeket átruházni másra. Ön
inkább élvezze a tavaszt, a párja  sze -
retetét, azaz utazzanak el kettesben.
A Rákban járó Mars a héten tovább

fokozza az indulatait. Ez is hozzájárul, hogy még a
jó helyzetekbõl is rosszul keveredik ki, de a problémák
elõidézõje saját türelmetlensége. Ne hagyja, hogy a
hétköznapok apró bosszúságai és a karrierje miatt egyre
féltékenyebb irigyei elrontsák a hangulatát. Nem
érdemes görcsösen ragaszkodni az igazához, mert úgy
mindenkit magára haragít. Vegye sorra elintézetlen
ügyeit, és meglepõ gyorsasággal pontot tehet a
végükre. Új lendületet vehetnek külföldi kapcsolatai,
esetleg sort keríthet egy rövidebb, de annál  haszno -
sabb utazásra is. A hivatásában már nem ilyen rózsás
a helyzet, mert bosszantó akadályokba ütközhet.
Ezeknek némi haszna is lehet, mert figyelmeztetik
elképzeléseinek fogyatékosságaira.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Ha néhány napot szeretne csak ön-

magával foglalkozni, erre is sort  kerít -
het, csütörtöktõl vonuljon el a világtól
és töltõdjön fel. Bár próbálja titkolni
a gyenge pontjait a párja elõtt, ez csak

ideig-óráig sikerül. Örökké ugyanis nem lehet szerepet
játszani. Ha õszinte, akkor a vágyai és lehetõségei végre
szinkronba kerülhetnek. Tanulásra kitûnõ ez az idõszak,
viszont egyéb, feszült figyelmet igénylõ munkára már
nem olyan kedvezõ a Merkúr helyzete. Olyan fe szült-
ségre derül fény, ami eddig a háta mögött zajlott, ám
a munkáját nagyon akadályozta. Az anyagi helyzetében
kedvezõ fordulat várható: növekszik a csoportmunkából,
vagy társulásából származó bevétele, de az is lehet-
séges, hogy a tõzsdén Fortuna fogadja kegyeibe.
Mivel minden együtt nem lehet, a hivatalokkal, eset-
leg a külföldi partnereivel megromolhat a kapcsolata,
sõt az egyébként simának ígérkezõ utazása is meglepõen
sok bosszúságot tartogat.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Szinte minden irányban túlcsor-

dulnak az érzelmei, és még a hétköz-
napi dolgokat sem képes tárgyilagosan
szemlélni. Megbocsátani tudni kell.
Ráadásul az is lehet, hogy saját hibáit

vetíti a párjára, és valójában neki kellene elnézõnek
lennie! A Vénusz segítségére lesz, hogy kedvezõ
feltételeket teremtsen maga körül, és tovább növeked-
jen a népszerûsége. A hirtelen jött megbízatások ala-
posan felborítják elõre kidolgozott terveit, olyasmit kell
elõre venni, amik elõ sincsenek készítve. Ha egyedül
nem boldogul sokasodó feladataival, vagy vál-
lalkozásához keres társakat, akkor fordítson nagyobb
figyelmet kapcsolatainak bõvítésére, mert még a sze -
rencsés véletlenek is útjába hozzák azokat, akikre
éppen szüksége lenne. Ne ragadjon le az elsõnek
kínálkozó megoldásnál, ennél elõnyösebbel
találkozhat, a hónap utolsó napjaiban, és még akkor
is ráér dönteni.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Idegõrlõ helyzetbe keveredhet a

hét elején, mielõtt kiborul, és olyas-
mit mond, amit késõbb megbán, gon-
doljon arra, hogy a hangoskodással
csak tovább fokozza a feszültséget. Ha

fontos randevúra készül, vagy valami miatt ki szeretné
engesztelni kedvesét, a 28-a este rá a legalkalmasabb.
A határidõkkel gyûlik meg a baja. Mindenbe belekap,
és mindent félbe hagy. Azt tartja vonzónak, amit épp
a többiek csinálnak. Ha nem sürgetik a határidõk, akkor
ezt a rövid hetet érdemes volna pihenéssel, vagy a
kapcsolatok mélyítésével, új lehetõségek kiépítésé vel
tölteni. A fehér asztal mellett hamarabb célt tud érni,
mint a tárgyalótermekben. Ha gyorsabban akar eljut-
ni a céljához, akkor keményen kézbe kell vennie sorsa
irányítását, mert ez az egyetlen járható útja
érvényesülésének. Ne számítson azokra az ígéretekre,
amiket most kap, mert az ismerõsei a kezdeti lelkesedés
után most inkább gátolják, mint segítik. Új kollégái-
val talán több szerencséje lesz.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
A héten (21-ét kivéve!) az ösztönei

mindig jó irányba vezetik, megnyug-
tató döntéseket tud hozni, annak el-
lenére, hogy érzelmei magas hõ-
fokon égnek. 21-én viszont a Hold

hatására a negatív érzelmek kerülnek túlsúlyba. Ha a
hiúságára hallgat, olyan kapcsolatba bonyolódik,
amit nagyon hamar letagadna a világ elõtt. Az ellen-
ségei a plafonon vannak, mert úgy ítélik meg, hogy
önnek most minden félgõzzel is maximálisan sikerül.
Lehet, hogy a 25-e hetében senkit nem talál azok közül,
akikkel munkája miatt együtt kellene mûködnie. Ne
dühöngjön! Minden ünnep után így szokott lenni. Ha
már korábban is foglalkozott a gondolattal, hogy új
szakmát tanul, vagy olyan területen próbálja ki magát,
amit eddig nem csinált, akkor most nekikezdhet. A
bolygók segítik majd a járatlan úton boldogulni.
Természetesen az ambíciójától függ, hogy milyen  mély -
re merészkedik ebbe az ismeretlen dzsungelbe, ahol
könnyebb lesz gyökeret eresztenie, ha elméleti is-
mereteit is gyarapítja.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A hangulata, közérzete jó, tele van

tenni akarással, és már a megje-
lenésével is lehengerli a környezetét.
A szokásosnál is rámenõsebb. A Mars
hatására a következõ idõszakban nem

annyira a romantika, inkább az ösztönök és a testi vá-
gyak kerekednek felül. A most induló kapcsolatok na -
gyon rövid életûek. Ezekben a napokban igazán
tündökölhetne, ám ehhez elengedhetetlen, hogy elfo-
gadja a fõnökeitõl kapott instrukciókat és nem kritizálná
örökké az ötleteiket. Érdekes információkat kap (még
olyanoktól is, akik talán nem is a szakmában  dolgoz -
nak, de a pénzügyi összefüggéseket jobban látják), ezek
alapján átprogramozhatja terveit. Ezúttal inkább az  ott -
honi ügyek, vagy az ingatlannal kapcsolatos tervei
kerülnek elõtérbe, de ez azért jó, mert a bolygók is
ebben segítik. Akadályozó tényezõként jelentkezhet-
nek anyagi gondjai, de meglepõ módon ez a prob-
lémája végül is megoldódik, és attól kap segítséget,
akire egyáltalán nem számított.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Nyûgös, kellemetlen viselkedésé -

vel különösen a hét közepén riasztja
el magától a legjobb barátait, sõt, most
még a kedvesét is teljesen kiboríthatja.
Érzéseit nem mindig tudja úgy kife-

jezni, ahogyan szeretné, mégis érdemes szavakba
foglalni, mert a kedvese hálás lesz minden becézõ
szóért. Nem érdemes nagyobb lélegzetû munkába kez-
deni, ha másnak segít, fogadja el az illetõ álláspont -
ját. Ne erõltesse az akaratát a környezetére, még akkor
se, ha biztos benne, hogy segítene vele a többieknek.
Egy kis kompromisszumkészséggel még megmentheti
a széthullófélben lévõ üzleti kapcsolatait, vagy elejét
veheti egy készülõdõ vitának, és ezzel megteremtheti
azt a szilárd hátteret, ami a távlati tervei alapjául szol-
gál. Anyagi helyzete felett kezd kiderülni az ég, az
elõjelek hosszabb távon is kedvezõek. 

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Lenne oka a mérgelõdésre, de ne

tegye, mert azzal csak tovább ront a
helyzetén. A negatív energiák rossz
irányba terelik a gondolatait. A
Neptunusz meglehetõsen bizonyta-

lanná teszi. Vonuljon vissza egy kicsit, hogy saját magá-
val tisztázhassa az érzéseit. A Szaturnusz (és a 21-i
telihold anyagi problémákra utal, amit fõnökei által
rosszul felmért helyzet csak tovább ronthat. Ezúttal nem
annyira a racionális rend lesz a hasznára, sokkal inkább
a megérzései, a hirtelen ötletek hoznak sikert és elis-
merést. Ha nem dobja be idõ elõtt a törülközõt, akkor
sikeresen végzõdnek anyagi tárgyalásai, és ügyesen
kamatoztathatja pénzét értékálló holmik vásárlásával,
de akár még a tõzsdén is. Most rendelkezik azzal a
meggyõzõ erõvel, hogy elsimítsa a rokonságban tá-
madt, talán viszálykodással fenyegetõ ellentéteket, és
hosszú idõre meg tudja teremteni az annyira áhított
családi békét.

Halak: II. 20. – III. 20.
A 21-i telihold érzelmi túlkapásokra

sarkallja. Könnyen megbántódik, és
igazságtalanul bánt meg másokat. A
barátai ugyan mindent megtesznek,
hogy sikerüljön megtalálnia a

boldogságot, de az igazi mégiscsak az, ha ön veszi kézbe
sorsa alakulását. A bolygók azt jelzik, hogy hamarosan
gyökeres változás lesz az életében. Ezt ön is érzi, de
türelmetlen. Szívesen sürgetné az eseményeket. A hét-
fõi ünnep után kedden–szerdán sem a tervei szerint
alakulnak a dolgok, így hét végére is marad munka.
Sikeresen végére érhet a sok bosszúságot okozó
munkájának, hogy nyomban újabb, és az elõzõnél talán
még jóval nagyobb fába vágja a fejszéjét. A szakmai
vitákban érvényt szerezhet igazának, és elõnyös for-
dulattal végzõdhet egy régóta húzódó peres ügye is.
Vigyázzon, mert a hónap végén kissé túlköltekezhet.
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SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Nemzetközi edzõtábort ren-
dezett március 8–9-én Sze ren -
csen a magyarországi Tradi -
cionális Shotokan Karate Szö -
vetség. A kétnapos eseményen
a hazai résztvevõk mellett a
szomszédos Románia nemze-
ti válogatottja is képviselte
magát.

Nem véletlenül kísérte nagy
érdeklõdés a shotokan karate
magyarországi mûvelõi köré-
ben a szerencsi edzõtáborozást.
A hétvégi eseményen a sport-
ág egyik nemzetközi nagy-
mestere, a nyolcdanos Toshiaki
Namiki vezette a tréningeket.
A kiváló sportember szomba-
ton és vasárnap összesen nyolc
edzésen adta át tudását tanít-
ványainak a tradicionális sho-
tokan karate formagyakorlatai -
ból és küzdéstechnikáiból. Az
esemény nemzetközi jellegét a
román válogatott jelenléte biztosí-
totta, akiket a mester hívott meg a
szerencsi táborozásra. Namiki sen-
seit a szerencsi tapasztalatai is meg-
erõsítették abban, hogy a sportágnak
Magyarországon is számos kiváló
mûvelõje akad.              

– A magyarok is Ázsiából szár-
maznak, hiszen egykor Mongólia
környékérõl vándoroltak Európába,
így van valami közös bennünk –
emelte ki lapunk érdeklõdésére
Toshiaki Namiki. – Ugyan nem ért-
jük egymás nyelvét, de amikor el-
magyarázom, hogy egy-egy moz-

gássorozatnál mire kell figyelni, akkor
a tanítványok érzik és azonnal meg-
értik, hogy mit tanítok számukra, ami
úgy gondolom, hogy csodálatos
dolog. Nagyon fontosnak tartom azt
is, hogy a magyarok nagyon tiszte-
letteljesen viszonyulnak a tanárokhoz,
megbecsülik az oktatóikat. Ez nem-
csak azért fontos, mert így a diákok
jól tudnak tanulni, hanem ez egy ta-
nulási folyamatot jelent a tanár szá-
mára is. Az eredmény pedig abban
nyilvánul meg, hogy odafigyelve
gyorsan képesek fejlõdni. – Hosszabb
ideje járok már Magyarországra, a tá-

borozások alkalmával mindig a leg-
magasabb szintet várom el a tanít-
ványoktól. Azt tapasztalom, hogy a
magyar versenyzõk rendkívül felké-
szültek, büszke vagyok a tudásukra
és a versenyeken elért eredményeikre
– emelte ki lapunknak nyilatkozva a
mester.  

Az októberi világbajnokságra tör-
ténõ felkészülést is szolgáló trénin-
gen 12 szerencsi fiatal vett részt.
Közülük többen is esélyesek arra,
hogy szorgalmas tanulással a magyar
válogatott tagjaként helytálljanak a
nemzetközi mezõnyben. 

JAPÁN KARATEMESTER SZERENCSEN

Toshiaki Namiki (középen) szerint a magyar sportolók remek ered-
ményeket érnek el a versenyeken.
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A VÁ ROS BAN SÉTÁLVA
SZEMÉTKUPAC

AZ IPARI PARKBAN

A szerencsi ipartelep dolgozója
hívta fel a figyelmünket egy újabb il-
legális szemétlerakó helyre. Az épülõ
kõvágó üzemmel szemközti terüle-
ten a földút mellett fogad minket a
képen is jól felismerhetõ látvány. A
szemét többsége háztartási hulla-
déknak tûnik. 

Mivel éjszaka és hétvégén biz-
tonsági õrök vigyázzák a területet,
vélhetõ, hogy munkanapokon érke-
zik ide a rendszeres szállítmány. 

VIGYÁZZ! DIÁKOK AZ ÚTON!

Újra és újra visszatérõ téma la-
punkban, amire több alkalommal
próbáltuk felhívni a figyelmet. A
reggeli iskolakezdés idõszakában
autózzunk végig a Rákóczi úton, és
a 2-es ABC elõtti szakaszon figyel-
jük meg az érkezõ autóbusz utáni tör-
ténéseket: a tömegközlekedési esz-
közrõl leszálló tanulók 30-40 fõs csa-
pata egyszerre indul át az úttest túl-
oldalára. Többen megfigyelték, hogy
a diákok szét sem tekintenek, jön-e

autó valamely irányból, csak men-
nek. Dudálás, hirtelen fékezés, né-
hány keresetlen szó, amire a fiata-
lok közül vannak, akik még külön
megjegyzéssel is szolgálnak… „Mit
dudálsz? Nem látod, hogy jövünk?..”
Az úttestnek ezen a szakaszán nincs
gyalogos átkelõhely, mivel az 100
méterrel odébb található. Kérem
szépen, ez balesetveszélyes! Re -
méljük, nem következik be, amitõl
sokan félnek.

A LEROMLOTT ÁLLAGÚ
IRODA

A közelmúltban értékelték az el-
múlt évi tevékenységüket a szeren-
csi polgárõrök. Akkor került ismét
elõtérbe a Rákóczi út 51. szám alat-
ti kis épület, ahol jelenleg az ön-
kéntesek irodája is található. Az in-
gatlan állaga jelentõsen leromlott ál-
lapotba került az utóbbi idõben.
Mindez nem túl feltûnõ, hiszen ezen
az udvaron a polgárõrök mellett
csak azok fordulnak meg, akik az
épület orvosi rendelõiben dolgoznak,
vagy betegként érkeznek ide.

MÁR MEGINT FÜSTÖLGÜNK

Az elmúlt hetek tavaszias idõjárá-
sa sokakat a kertekbe vonzott, és
ezzel együtt többen égetéssel pró-
báltak megszabadulni a portákon fel-
halmozott zöld hulladéktól, a met-
szés idején keletkezett szõlõvenyi-
gétõl. 

Talán még mindig nem tudják né-
hányan, hogy ezt a tevékenységet
kormányrendelet tiltja, a szabály-
sértõkre a helyi jegyzõ jelentõs ösz-
szegû pénzbüntetést szabhat ki.

A hétvégeken településszerte ta-
pasztalható füst sok bosszúságot
okoz a város más lakóinak. A kel-
lemetlen szag beissza magát a sza-
badban száradó ruhába és a napsü-
téses idõben még nyitva hagyott ab-
lakokon át a lakásokban is sokáig
érezhetõ. Történik mindez annak el-
lenére, hogy az elmúlt idõszakban
számottevõen javultak Szerencsen a
zöldhulladék szabályos elhelyezé-
sének lehetõségei. Se szeri, se száma
annak, ahányszor leírtuk: a zöld hul-
ladékból egy meghatározott meny-
nyiséget ingyenesen vesznek át a
szerencsi lakosoktól az Eperjes utcai
hulladékudvarban, ami mellett a
polgármesteri hivatalban még kom-
posztáló edényeket is lehet igé-
nyelni. Ez utóbbi eszköz segítségé-
vel a levágott fû, a kiskertbõl kike-
rülõ növényi részek többsége meg-
semmisíthetõ, az érett komposztot
pedig a talaj javítására lehet hasz-
nosítani.

A levegõ tisztaságának védelmé-
rõl szóló kormányrendelet nemcsak
a szennyezés tilalmát fogalmazza
meg, hanem az elõírásokat megsze-
gõ gazégetõk megfelelõ szankcio-
nálására is lehetõséget biztosít. Ennek
összege akár százezer forintig is ter-
jedhet.

Évente visszatérõ szerencsi ese-
ményként, közel kétszáz gyülekezeti
tisztségviselõ részvételével szerve-
zett presbiteri konferenciát a
Zempléni Református Egyházmegye.
A március 7–8-án megtartott talál-
kozóra a Bodrogközbõl, a Hegy -
közbõl, Hegy aljáról, a  Takta k öz bõl
és a Harangod vidékérõl érkeztek a
meghívottak. 

Az idén tizenharmadik alkalommal
találkoztak egymással Szerencsen a
zempléni presbiterek. A kon-
ferencia központi témájául ez
alkalommal a Biblia és az iro-
dalom kapcsolatát választot-
ták a szervezõk. A két nap
alatt szó esett az Ószö -
vetségrõl és az Új szö vet ség -
rõl, a szentírás két részének
kapcsolatáról és legfontosabb
üzeneteirõl. Feldol gozták az
elõ adók a bibliai témák meg-
jelenését a világirodalomban
és a hazai szer zõk munkás-
ságában, amely során kitün-
tetõ figyelmet kapott Ady
Endre vallásos költészete. A
közös áhítatokat, istentiszte-
leteket és énektanulásokat tartalma-
zó program történelmi vonatkozásban
is kötõdött Szerencshez.

– Az elsõ teljes magyar nyelvû szent-
írás, a Vizsolyi Biblia 1590-ben jelent
meg – emelte ki lapunknak nyilatkoz-

va Börzsönyi József esperes –, a kia-
dója pedig az a Rákóczi Zsigmond, aki
a szerencsi református templomban van
eltemetve. Vizsoly abban az idõben az
õ birtokához tartozott, amelyen nyom-
da mûködött. 

A presbite-
ri konferenci-
án Jókai Anna
(kis fotónkon)
elõadásában
a bibliaisme-
ret jelentõsé-

gére hívta fel a figyelmet. Véleménye
szerint az irodalomoktatásnak az elmúlt
idõszakban az vált a legnagyobb hát-
rányává, hogy szinte teljesen kiiktatták
belõle a Biblia ismeretét. Pedig aki nem
jártas a szentírásban, az valójában az

irodalmat sem ismeri, mert olyan sok
bibliai utalás szerepel benne. A XXI.
század emberének az életében látszatra
kevesebb helyet foglal el a vallás –
emelte ki az írónõ – de hitem szerint
ez csak egy látszat, mert az igazi iro-
dalom mindig is kereste a kapcsolatot
a transzcendenciával, közelebb akar-
ta hozni egymáshoz az eget és a föl-
det. Ez egy olyan átmeneti idõszak, ami-
kor az emberek elfelejtik az eredeti kül-
detésüket, azt, hogy honnan jöttek, és
hogy hová mennek. Ebben a korban

az írónak óriási fe-
lelõssége van, hogy mit
tesz: közvetíti az igaz-
ságokat, vagy pedig a
tagadójává válik az élet
értelmének. Én azt gon-
dolom – tette hozzá
Jókai Anna –, hogy a jó
irodalom éppen az
isten igazsága révén se-
gíti az embereket
abban, hogy teljes  éle -
tet élhessenek. 

A tanácskozás az is-
meretszerzésen túl a
lelki gazdagodásra, új
barátságok kötésére és

az azonos vallású emberek eszme-
cseréjére is lehetõséget nyújtott. Az idei
konferenciával nem szakad meg a
programok sorozata: jövõ márciusban
újra találkoznak majd a zempléni pres-
biterek Szerencsen.

A naptári ünnepek lehetnek egyna-
posak és ciklust alkotók, mint a téli és
tavaszi illetve nyári ünnepkör. A ta-
vaszi ünnepek a természet kivirulásá-
hoz, megújulásához kapcsolódnak.

Ezek eredetileg az archaikus, a gaz-
dasági élethez, az állat- és növényvi-
lág változásához kapcsolódó hagyo-
mányt ápolták. A kereszténység felvé-
telével a vallásos mozzanat, a szentek
kultusza került elõtérbe, de a pogány
hitrendszer és rituális cselekményei is
ott lapulnak a mélyben. Gondoljunk
csak a tûzzel, vízzel végrehajtott tisz-
tító szertartásokra, a húsvéti locsolás-
ra, a húsvéti tojás termékenység-va-
rázslására.

Az egykori gazdag szokásrend azon-
ban, sajnos, ma már csak töredékei-
ben él az életmódváltás következtében,
és csak az idõsek emlékezetébõl re-
konstruálható, õk ugyanis a hagyo-
mányokat hordozó társadalmi réteg. Ma
már generációs eltérést mutató tudás-
anyag lett belõle: az idõsek, a közép-
korúak csoportja még aktívan használja,
míg a fiatalabb generációnál a passzív
tudás nívójára szállt le, sõt egyik-
másik szokás, hiedelem gyermekjá-
tékká süllyedt. A húsvéti ünnepkör gaz-
dag hagyományából mára megmaradt
a húsvéti locsolás, a hímes tojás, va-
lamint az ajándékozás szokása. Ma is
népszerûek a jellegzetes húsvéti éte-
lek, a sonka és a fõtt tojás, s a húsvéti
rokonlátogatás sem merült feledésbe.

A régi üdvözlõlapok motívumai is az
ünnepekhez fûzõdõ szokások és tar-
talom kifejezõi. Az alkalomra leginkább
az illusztrációk utalnak, amelyek az
ünnep jelképeit tartalmazzák. A ké-
peslapok kiadása számos technikai
változáson ment át, de a témái és mo-
tívumai állandóak maradtak.

A tojás díszítését és kultikus fel-
használását nem a kereszténység kez-
deményezte, az egyház egy korábbi
gyakorlat kereszténnyé tételére töre-
kedett. A díszített húsvéti tojás el sõsor-
ban Európa keleti felén terjedt el,

Közép- és Nyugat-Európában kisebb,
körülhatárolt területeken van gyakor-
latban, ahol a húsvéti tojást általában
egyszínûre festik. Hazánk nagy részén
ismert, és alkalmazott a húsvéti tojás
díszítésének különféle módozata.

A Zempléni Múzeum a március el-
sejével megnyílt kiállításában a téli ün-
nepkört záró eseménytõl, a farsangtól
kezdve kíséri nyomon a tavaszi ün-
nepkör hagyományait. A húsvét, ma-
jális és pünkösd népszokásait a múlt
század elején nyomtatott, hangulatos
képeslapok jelképeinek tükrében mu-

tatja be. Nem szorosan az ünnepkör-
höz tartozó, de a XXI. századra szo-
kássá váló Valentin-nap, valamint az
évszázados múltra visszavezethetõ
anyák napja, mint jeles napok képes-
lapjai is részesei a tárlatnak.

Külön ékessége a kiállításnak a gö-
möri, matyó mintázatú, karcolt, ber-
zselt, patkolt, áttört, festett technikával
készült, zsûrizett, népi iparmûvészek
által készített hímes tojások.

A Zempléni Múzeum szívesen lát
minden érdeklõdõ látogatót a júniusig
nyitva tartó tárlatára.           O. Z. M.

PRESBITEREK SZERENCSI TALÁLKOZÓJA

Együttmûködési megállapodást
kötött a szerencsi szalmatüzelésû
erõmû beruházójával és a generál-
kivitelezõ konzorciumot alkotó cé-
gekkel a Szerencsi Vállalkozói Klub
Egyesület.

A dokumentumokat a felek márci-
us 14-én írták alá a Rákóczi-várban
megtartott tanácskozáson. A fórumot
azért hívta életre a civil szervezet, hogy
a szalmatüzelésû erõmû-beruházás
iránt érdeklõdõ helyi vállalkozók meg-
ismerkedjenek az építkezés fõvállal-
kozójával. Szatmári Ilona egyesületi
elnök kiemelte: a helyi gazdasági élet
szereplõi szeretnének minél nagyobb
számban részt venni a beruházás
megvalósításában. Ennek az érvény-
re jutását segítik elõ a megkötött meg-
állapodások, amelyek alapján a mun-
kák elvégzõinek a kiválasztásánál
azonos feltételek mellett a szerencsi
vállalkozások elõnyt élveznek. 

Voltay Géza, a BHD Hõerõmû Zrt.
mûszaki igazgatója ismertette, hogy
társaságuk az elmúlt év decemberé-
ben írta alá a generálkivitelezõi meg-
állapodást a három cég által alkotott
konzorciummal. Az IGN Zrt., a Har -
kon Zrt. és a Középületépítõ Zrt.
együttesen vállalkozott a nagyszabá-
sú beruházás megvalósítására és sze-

retnék, ha minél nagyobb arányban
kapcsolódnának a munkákhoz a helyi
gazdasági társaságok. Voltay Géza is-
mertette, hogy a napokban aláírták a
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari
Átviteli Rendszerirányító Zrt.-vel ti-
zenkét évre szóló áramvásárlási szer -
zõdést, amely biztosítja a szerencsi
erõmûben megtermelt energia be-
kapcsolását az országos hálózatba. A
beruházás finanszírozásáról folytatott
banki tárgyalások is az utolsó fázisba
értek. A mûszaki igazgató kiemelte,
hogy napokon belül folytatják az épí-
tési terület elõkészítését az építke-

zéshez. Az erõmûben munkaerõben
várhatóan nem lesz hiány, mert az ál-
taluk meghirdetett álláshelyekre na-
ponta öt-tíz jelentkezõt regisztrálnak
Szerencsrõl és környékérõl.   

A generálkivitelezõ konzorcium
képviselõi a beruházásban való rész-
vételre buzdították a jelenlévõ vál-
lalkozókat – akik miután helyben ta-
lálhatók – többletköltségek nélkül
tudják végezni a munkákat. Az ered-
ményes együttmûködéshez azonban
az õ esetükben is kiváló minõségre
és a határidõk pontos betartására
lesz szükség. 

VÁLLALKOZÓK ÉS AZ ERÕMÛÉPÍTÉS

Az egyesület március 14-ei ülésén Szatmári Ilona üdvözölte a jelen-
lévõket. Mellette balra Hujber Ottó, a BHD Hôerômû Zrt. igaz-
gatóságának elnöke és Voltay Géza.

TAVASZI ÜNNEPKÖR A ZEMPLÉNI MÚZEUMBAN 

A konferencia másnapján a szerencsi református
temp lom adott otthont a résztvevõknek.
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Rácz Kft. 3900 Szerencs, Rákóczi út 110.
Tel.: 47/362-653, 20/9374-084

A Szerencsi Hírek 
következô száma 

2008. április 11-én 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

április 4., 10 óra.

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Út- és közmûépítés, vízi és egyéb 
mérnöki létesítmények kivitelezése.

MAGYAR 
ASZFALT

Szerencs 
város 

valamennyi
lakójának
kellemes 
húsvéti 

ünnepeket, 
jó egészséget, 

szép tavaszi napokat 
kívánok!

Rónavölgyi Endréné 
polgármester 
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