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A szakmai szervezet másfél évtizedes tevékenységét Bíró László elnök idézte fel.

Az ország minden részébõl érkez-
tek az egyesületi tagok a Rákóczi-
várban megtartott eseményre, ahol na-
pirend elõtt Bíró László elnök idézte
fel a civil szervezet tizenöt évvel
ezelõtti megalapításának körülmé-
nyeit. Elhangzott, hogy 1992 júniu-
sában ugyancsak a szerencsi vár tör-
ténelmi falai között találkozott tizen-
két jegyzõ, akik fontosnak tartották a
szakmai kapcsolataik kiszélesítését.
Célkitûzéseik között szerepelt a köz-
igazgatás fejlesztésének  elõ segítése,
a tagság szakmai és tudományos
együttmûködésének  elõ mozdítása,
valamint közremûködés az egységes
közigazgatási, jogértelmezési és jog-
alkalmazási gyakorlat megteremtésé-
ben. Napjainkra az országos szerve-
zet tagsága meghaladja a hetven fõt.

A Városi Jegyzõk Egyesülete tevé-
kenységével az elmúlt másfél évti-
zedben a közigazgatási berkekben is
elismertséget szerzett. Számos jog-
szabály elõkészítésében vettek részt,
konferenciákat, tanácskozásokat szer-
veztek, amelyeken elismert szakte-
kintélyek tartottak elõadásokat. Jegyzõ
és közigazgatás címmel periodikát ad-
nak ki, amely népszerû a szakembe-
rek körében. Önkormányzatok fel-
kérésére intézményi átvilágításokat,
adóellenõrzéseket végeztek, ezzel is
hozzájárulva mûködésük eredmé-
nyességéhez. Évente szerveztek szak-
mai utakat belföldre és külföldre
egyaránt.     

A jubileumi közgyûlésen a tagság
egyhangú szavazattal újabb négy esz-
tendõre elnökké választotta Bíró Lász-
ló szerencsi jegyzõt. Az elnökség
tagjai Sárospatakról Komáromi Éva,
Szigetvárról Aracsi József, Kalocsáról
Bálint József és Miskolcról Mészáros
Miklós lettek. Megerõsítették szak-
kollégium-vezetõi tisztségében Heisz -
man Géza tiszaújvárosi és Vincze Fe-
renc hajdúszoboszlói jegyzõket, va-
lamint Gadóczi Bertalan szerencsi al-
jegyzõt. Döntés született az egyesü-
let alapszabályának a módosításáról.
A változtatás alapján a szakmai szer-
vezet tevékenységében a  jö võ ben a
korábbinál nagyobb hangsúlyt kap a
városi jegyzõk érdekvédelme.    

A másnapi szakmai programot a
házigazda város polgármestere nyi-
totta meg. Rónavölgyi Endréné kö-
szöntõjében méltatta, hogy az egye-
sület a sikeres szakmai szervezet mel-

lett baráti társaságként is mûködik. A
tanácskozás elõadói szóltak a március
9-ei népszavazás gyakorlati tapasz-
talatairól, az építésügyi és közbe-
szerzési eljárásokról, valamint köz-
igazgatási reform szükségességérõl és
lehetõségeirõl.

TIZENÖT ÉVES 
A VÁROSI JEGYZÕK EGYESÜLETE     

Jól kezdõdött a döntõ a fiú gárdá-
nak, akik az elsõ napi csoportmér -
kõ zések után a 18 résztvevõ közül
az alapszakasz legjobb csapataként
további selejtezõk nélkül jutottak be
az elõdöntõbe. Itt a szombathelyi Bo-
lyai gimnázium csapatával kerültek
szembe Gulyás László testnevelõ ta-
nítványai, majd kitûnõ teljesítményt
nyújtva gyõzedelmeskedtek a sze-
rencsiek. Az elsõ helyezés meg-
szerzéséért az évek óta az országos
döntõ valamelyik dobogós helyezé-
sét megszerzõ monoriak voltak a
bocskaisták ellenfelei. Egyenrangú
csapatok színvonalas találkozóján az
utolsó pillanatokban dõlt el az arany-

érem sorsa. Az egyik kulcsjátékosát,
Kovács Árpádot korai kipontozódá-
sa miatt hosszú idõn keresztül nél-
külözõ szerencsiek végül négypon-

tos vereséget szenvedtek. Így a Bocs-
kai gimnázium csapata a dobogó má-
sodik fokára állhatott fel az országos
döntõn.

A fotón balról állnak: Gulyás László edzõ, Molnár Krisztián, Kis
Dávid, Marton Péter, Szárnya Gábor, Vajtó Tamás, Szatmáry Árpád,
Kovács Árpád. Elöl: Bányai Attila, Tverdota Dávid, Jung Zsolt,
Kosztrub Ádám, Bodnár Péter, Marton Bence.

PRÉMIUM TERMÉKCSALÁD 
A KERESKEDÕHÁZTÓL

EZÜSTÉRMES BOCSKAIS KOSARASOK
A tavalyi bronzérem után az

idén második helyen végzett a
Bocskai gimnázium fiúcsapata
az amatõr kosárlabda-diák -
olimpián. A Pakson március 29–
30-án megtartott országos finá-
lén a középiskola leány együt-
tese hetedik lett az erõs mezõny-
ben. 

Jubileumi közgyûlést tartott
április 2–4. között Szerencsen a
Városi Jegyzõk Egyesülete. A
háromnapos eseményen újabb
négy évre megválasztották a
szakmai szervezet tisztségvise-
lõit, majd a közigazgatás aktu-
ális kérdéseirõl váltottak szót a
tanácskozás résztvevõi.    

Eredményesen zárta a tavalyi évet
a Tokaj Kereskedõház Zrt. A számos
szerencsi szõlõsgazdától is boralap-
anyagot felvásárló vállalat elsõsorban
a külhoni piacokon ér el sikereket.
A társaság a közelmúltban új prémi-
um kategóriájú termékcsaláddal je-
lentkezett, amit a tehetõsebb bor-
barátoknak ajánlanak – nyilatkozta
a lapunknak adott interjúban Kiss
László vezérigazgató (fotónkon). 

– Az értékesítés területén jó ered-
ménnyel zártuk a 2007-es esztendõt,
hiszen belföldön sikerült stabilizálni
és kismértékben bõvíteni az eladott
bormennyiséget. Ugyanakkor a jövõ
szempontjából nagyon lényegesnek
tartom, hogy az exportunk aránya a
korábbi 5 százalék helyett napjaink-
ra már elérte a 30 százalékot. Az el-
múlt években regisztrált kereskedel-
mi bôvülésünk elsõsorban a külpia-
cokon elért sikereinknek köszönhetõ.
Öt év alatt negyvenezer hektoliterrôl
hatvanezer hektoliterre növeltük a más
országokba irányuló eladásokat. Ez-
zel összefüggésben az árbevételünk
2 milliárd forintról több mint 3,5 mil-
liárd forintra emelkedett. Így a tava-
lyi eredményünk pozitívan, némileg
a terv felett alakul. Ugyanakkor úgy
gondolom, hogy a tavalyi esztendõvel
lezárult egy szakasz a Tokaj Keres-
kedõház életében. Belföldön a piaci
részesedésünk elérte azt az arányt,
ami számottevõen már nem bõvíthetõ
tovább. Ugyanakkor a külpiacokon
eddig is jól teljesítettünk, amit az idén
legalább ötven százalékkal szeretnénk
túlszárnyalni.          

– Milyen országokat céloznak meg? 
– Az elmúlt idõszakban az volt a

fõ törekvésünk, hogy visszakerüljünk
a tradicionális keleti piacokra, elsõ -

sorban Oroszországba. Emellett  erõ -
sítettük a közvetlen környezetünkben
lévõ közép-európai országokban is a
jelenlétünket. Komoly fejlõdést tud-
 tunk elérni például a Csehország ban,
Szlovákiában és a balti államokban
történõ eladásnál. A jövõ nagy fel-
adata, hogy stabilan meg tudjuk vet-
ni a lábunkat a nagy felvevõképességû
német piacon, ahol fõleg a keleti ré-
szen emlékeznek még a tokaji borra,
amit úgy gondolom, ma is kedvelnek,
és szívesen fogyasztanának. Most
azon dolgozunk, hogy itt találjunk egy
tõkeerõs importõrt, akivel közösen
dolgozhatnánk. A másik fontos célunk
az európai borfogyasztás fellegvára-
ként nyilvántartott Anglia. Ez nyilván
nem sikerülhet egyik napról a másikra,
de a jelek biztatóak. 

– Milyen termékeik a keresettek kül-
földön? 

– A teljes tokaji borpalettát szállít-
juk. Három esztendeje kialakítottuk
a késõi szüretelésû termékcsaládun-
kat is három fajtából, így teljessé vált
a termékpiramisunk. 

(Folytatás a 6. oldalon.)
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A MÛVÉSZTANÁR KÉPEI 
A GIMNÁZIUMBAN 

Tóth Miklósné alkotásaiból nyílt ki-
állítás április 4-én a Bocskai István gim-
náziumban. A bemutatott munkák a
szerencsi születésû pedagógus  élet -
mûvébõl adnak ízelítõt.  

„Harminckét év a Bocskaiban” – ezt
a címet adta a középiskolában tanár-
ként eltöltött éveire utalva Tóth Mik-
lósné a gimnázium aulájában rende-
zett önálló alkotói bemutatkozásá-
nak. A több mint kilencven képet fel-
vonultató tárlatot Gál András ajánlot-
ta a megnyitón megjelent érdeklõdõk
figyelmébe. Az igazgató kiemelte,
hogy az elmúlt idõszakban a „Pro Urbe
Szerencs”-díjas Tóth Miklósné neve és
a gimnázium összeforrott, hiszen a
mûvésztanár eredményes munkássá-
gának köszönhetõen a diákok megyei
és országos versenyeken szerepeltek
eredményesen. Tanítványai közül az
országban egyedülállóan 39-en nyer-
tek Európa-díjat. 

– Büszkék vagyunk arra, hogy Tóth
Miklósné a legtermékenyebb éveit
ebben a középiskolában töltötte –
emelte ki az igazgató. A rajztanár az
utolsó négy esz ten dõ ben 64 elisme-
rést hozott a gimnáziumnak. Az álta-
la oktatott fiatalok közül huszonnyol-
can választották a rajztanári pályát, ti-
zenkilencen lettek építészmérnökök,
többen ipar mûvészként, keramikus-
ként, porcelánfestõ ként, grafikusként,

kirakatrendezõ ként, vagy éppen szob-
rászként, mûkövesként találták meg
boldogulásukat. Tóth Miklósné a ta-
nítás során nagy gondot fordított a pers-
pektivikus ábrázolásra, a természeti for-
mák elemzésére, az ábrázoló geo-
metriára, a mûvészettörténetre, a szí-
nekre. Kiemelkedõ pedagógusi és kö-
zéleti tevékenységéért számos elis-
merésben részesült. Az oktatási mi-
niszter Kiváló tanár címet adomá-
nyozott számára, a város önkor-
mányzata „Pro Urbe Szerencs” díjjal
jutalmazta. Emellett számos oklevelet

és érmet kapott többek között az Eu-
rópai Parlamenttõl és a Magyar Köz-
társaság Országgyûlésétõl.   

A megnyitó keretében a középiskolai
tanulók a képekhez kapcsolódó idé ze-
teket olvastak fel a közönségnek, majd
Tóth Miklósné lépett a mikrofon hoz, fel-
idézve pályafutása néhány fontos moz-
zanatát, amelyek közelebb vitték az ér-
deklõdõket a kiállított képekhez.  

A mûvésztanár alkotásai április 20-
áig tekinthetõk meg a gimnázium au-
lájában. A tárlat naponta 8 és 19 óra
között látogatható.

ÚJ VEZETÕ A NESTLÉ-GYÁR ÉLÉN 
Bemutatkozó látogatást tett a sze-

rencsi városházán március 26-án
Martin Scott, a Nestlé Hungária Kft.
Szerencs/Diósgyõr Gyárának igaz-
gatója. A 37 éves menedzser Skóci-
ából érkezett Szerencsre, és április
1-jével a nyugállományba vonuló
Jean-Christophe Meist váltotta az
igazgatói székben. Martin Scott öt éve
a világcég alkalmazottja, Nagy-Bri-
tannián kívül dolgozott Japánban, az
Egyesült Állomokban és Thaiföldön,
ahol különbözõ projekteket vezetett.
Rónavölgyi Endréné megköszönte
Jean-Christophe Meis közéleti sze-
repvállalását, a kultúra iránti elköte-
lezettségét. A polgármester tájékoz-
tatójában szólt az önkormányzat
elõtt álló legfontosabb feladatokról.
Elhangzott, hogy a cukorgyár bezá-
rásával növekszik a szerepe a Nest-
lé helyi üzemének a foglalkoztatás-
ban, a rendelkezésre álló pályázati
alapok pedig lehetõséget biztosíta-
nak a vállalatnak is arra, hogy hazai
és európai uniós pénzügyi támoga-
tással új munkahelyeket létesítsen
Szerencsen. Jean-Christophe Meis

megjegyezte, hogy a Nestlé másfél
éve vásárolja a cukrot helyi gyártól,
ezt az idõszakot megelõ zõen a sze-
rencsinél olcsóbb beszállítójuk volt
az alapanyagból. Ezért a cukorgyár
bezárása után sem okoz majd prob-
lémát a termék beszerzése a Nestlé
helyi üzemének, hiszen versenyké-
pes árakon lehet hozzájutni cukor-
hoz a piacon. 

Martin Scott bejelentette, hogy a
Nestlé által a közelmúltban elkészí-

tett, négy-öt évre
szóló tervben a
szerencsi telep-
helyen a terme-
lés 2-3 szorosá-
ra növelése sze-
repel. Az idei
e sz t endõben
800-900 millió
forintos beruhá-
zást végeznek
Szerencsen, ami
elsõsorban a ka-
pacitás bõvíté-
sét és a haté-
konyság növe-

lését szolgálják. Az igazgató szerint
a jelenlegi dolgozói létszámmal biz-
tosítható a Nestlé szerencsi gyárában
a fenntartható fejlõdés és európai ver-
senyképessége, ezáltal az üzem jö -
võje.

A szerencsi görög katolikus temp-
lom adott otthont az idei húsvéti
hangversenynek. 

Szerencs Város Önkormányzata,
valamint a Városi Kulturális Központ
és Könyvtár által március 19-én
megrendezett eseményen Rónavöl-
gyi Endréné szólt a keresztény világ
legnagyobb ünnepérõl. A polgár-
mester hangsúlyozta: Jézus kereszt-
re feszítésének, szenvedésének és fel-
támadásának története reményt ad az
embereknek. A huszonegyedik szá-
zad földi zûrzavarában a húsvét a
gyász, a feltámadás és az egyetemes
szeretet ünnepe. 

– Tisztítsuk meg érzékeinket és le-
gyünk képesek befogadni a húsvéti
koncert minden egyes hangját, kö-
szöntötte a jelenlévõket Damjanovics
Pál, görög katolikus parókus, majd
a templomban felcsendültek a dal-
lamok.

A Sándor Zoltán által vezényelt
 Hegy alja Pedagógus Kórus mûsorá-

ban többek között Arcadelt, Bach és
Osváth Viktor alkalomhoz illõ szer-
zeményei hangzottak el. Gebri József
karnagy vezetésével görög katolikus
feltámadási énekeket adott elõ a

Szerencsi Férfikar, majd a Reformá-
tus Gyülekezeti Kórus zárta az idei
szerencsi húsvéti koncertet.

MUNKALEHETÕSÉG 
A CUKORGYÁRI DOLGOZÓKNAK
Együttmûködési

megállapodást kötött
a BHD Hõerõmû Zrt.
és a Mátra Cukor Zrt.
Szerencsi Cukorgyá-
ra szakszervezeti bi-
zottsága. A két fél kö-
zös feladatként fo-
galmazta meg, hogy
a bezárt élelmiszer -
ipari üzem dolgozói
közül minél többnek
biztosítsanak mun-
kát az épülõ szalma-
tüzelésû erõmûben,
illetve a létesítményhez kapcsolódó
üzemekben. 

Az érdekvédelmi szervezet és a be-
ruházó közötti partnerségi kapcso-
latban rejlõ lehetõségekrõl március
31-én a Rákóczi-várban tájékoztat-
ták a cukorgyári dolgozókat. Hujber
Ottó, a BHD Hõerõmû Zrt. igazga-
tóságának elnöke a megbeszélésen
kiemelte: számukra is fontos, hogy
az újonnan felépülõ létesítmények-
ben jól képzett, összeszokott szak-
emberek dolgozzanak. A cukorgyá-
ri kollektíva az elmúlt idõszakban
már bizonyított, ezért a munkájuk-
ra az erõmûnél is számítanak. Itt ösz-
szesen 133 embernek kínálnak majd
megélhetési lehetõséget. Olyan spe-
ciális végzettségû alkalmazottakat
is keresnek – például energetikuso-
kat, laboránsokat – akiket az élel-
miszeripari üzemben is foglalkoztat -
tak. Az igazgatósági elnök kiemelte:
az erõmûre alapozva több üzem lét-
rehozása is szerepel a terveik között,
amelyek szintén elhelyezkedési le-
hetõséget jelentenek a városban és
térségében. Ezek egyike hamuból ké-
szítene ökotrágyát, amelynek az éves
mennyisége elérné az ötvenezer ton-
nát. A térség mezõgazdasági terme-
lõit befektetõ partnerként bevonva
pedig cukorcirok-feldolgozó üze-
met létesítenének. Az itt kipréselt nö-
vényi szárakat az erõmûben hasz-
nosítanák, míg a cukorgyárihoz ha-
sonló technológiával kinyert lészi-
rupból bioetanolt állítanának elõ.
Ugyancsak az erõmû számára biz-
tosítana megfelelõ minõségû alap-
anyagot az önkormányzati részvé-
tellel felépítendõ kukoricaszár-szá-
rító. Az elnök kiemelte: a kapcsoló-
dó beruházásokkal együtt a térség-
ben már több mint kétszázötven új
munkahelyet teremtenének, ahol a

pályakezdõknek is lehetõségeket kí-
nálnak az elhelyezkedésre. 

Miután az erõmû és a hozzá kap-
csolódó létesítmények várhatóan
csak 2010-ben kezdik el üzemszerû
mûködésüket, az átmeneti idõszak-
ra a volt cukorgyári dolgozóknak a
létesítmények építésénél biztosítanak
munkalehetõséget. A kisebb cso-
portokban szervezõdõ dolgozóknak
a kollektíva együtt-tartása érdekében
átmeneti idõszakra a beruházó tár-
saság cégcsoportjához tartozó Inter-
traverz Zrt. lesz a foglalkoztatója.
Runda István, a Mátra Cukor Zrt. sze-
rencsi gyára szakszervezeti bizott-
ságának elnöke bejelentette: a na-
pokban átadja a BHD Hõerõmû Zrt.
képviselõinek az elbocsátott dolgo-
zók nevét és szakképzettségét tar-
talmazó listát. A cég pedig ígéretet
tett arra, hogy két héten belül konk-
rét ajánlatot tesz az érintetteknek az
új munkakörük és bérük megjelölé-
sével.     

Az érdekképviseleti vezetõ lapunk
kérdésére válaszolva ismertette: mi-
után nyilvánvalóvá vált, hogy be-
zárják a cukorgyárat, a szakszerve-
zeti bizottság döntése alapján kezd-
tek tárgyalásokat a BHD Hõerõmû
Zrt. menedzsmentjével. A megbe-
széléseknek az volt a célja, hogy az
új üzemben a több évtizedes gya-
korlattal rendelkezõ szakembergárda
számára munkalehetõséget biztosít-
sanak. – A kezdeményezésünk ked-
vezõ visszhangra talált és a kölcsö-
nös elõnyöket jelentõ közös jövõ re-
ményében kötöttük meg az együtt -
mûködési megállapodást – emelte ki
Runda István. – Az erõmû menedzs -
mentje kifejezte elkötelezettségét a
cukorgyárban munkájukat vesztett
dolgozók életkortól független foglal-
koztatására, ami esélyt jelent szá-
mukra az újrakezdésre.    

ÜNNEP ELÕTTI HANGVERSENY

A húsvét a keresztény világ leg-
nagyobb ünnepe. Az egyházak ek-
kor emlékeznek meg Jézus Krisztus
feltámadásáról.

A szerencsi római katolikus kö-
zösség március 22-én este, nagy-
szombaton gyûlt össze a Munkás
Szent József templomban, hogy az
ünnep elõtti misén tanúi legyenek az
esztendõ legjelentõsebb egyházi
szertartásának. Ekkor gyújtották meg
a húsvéti gyertyát, amelynek lángja
ezt követõen pünkösd ünnepéig lo-
bog az oltár mellett.

A zsúfolásig megtelt templomban
Tóth László római katolikus plébá-
nos tartott áhítatot, amit a hagyo-

mányos feltámadási körmenet kö-
vetett. A hívek ezzel emlékeztek
meg arról, hogy Jézus Krisztus har-
madnapra, azaz húsvétvasárnapra
feltámadt halottaiból.

A görög katolikus szertartásra vi-
rágvasárnap délelõttjén érkeztek a hí-
vek a szerencsi templomba. A hús-
véti szent liturgia keretében Dam-
janovics Pál emlékezett meg Krisz-
tus áldott szenvedésérõl, haláláról,
feltámadásáról és megdicsõült új
életérõl.

Ugyancsak vasárnap délelõtt volt
a helyi református közösség ünnepi
összejövetele. A zsoltárok közös
éneklése után Orosz István másod -
éves legátus tartott istentiszteletet.

Tóth Miklósné több mint 90 alkotással mutatkozott be. Mellette Gál
András. 

A munkásoknak az újrakezdés esélyét jelenti az
erõmû. 

A koncert elsõ fellépõje a Hegyalja Pedagógus Kórus volt. 

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

Rónavölgyi Endréné polgármesternél tett bemu-
tatkozó látogatást Martin Scott (balra középen)
gyárigazgató.  

FELTÁMADÁSI MISE 
A TEMPLOMOKBAN
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HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

A CUKORGYÁR BEZÁRÁSA KAPCSÁN
ELFOGADOTT SZOCIÁLIS TERVRÕL?

Ficsor László: 
– A szakszervezet és a gyár vezetése között
hosszas egyeztetés, alkudozás, érvek és el-
lenérvek felsorakoztatása után megszületett
a megállapodás a dolgozók kárpótlásáról, vég-
kielégítésérõl, az új élet kezdésének támo-
gatásáról. Az egyezség eredményeként a jut-
tatások könnyebbséget jelentenek számunk-
ra, nem pótolhatják azonban a biztos mun-
kahelyet, a megélhetést nyújtó fizetést. A leg-
többen már túl vagyunk az életünk elsõ fél-
idején, amikor már nem könnyû új munka-
helyet találni. Többen barátkoznak az elköl-
tözés gondolatával. Megértem õket, mi sem fogjuk egy gyerekünket sem tar-
tóztatni. Sokan reménykedünk abban, hogy a szalmatüzelésû erõmû dolgo-
zói lehetünk, vagy sikerül máshol elhelyezkednünk. Drága emlékû nagyapámat
idézve – aki igazi hegyaljai legény hírében állt és a bort úgy szerette, mint
azt szerinte senki ezen a kerek világon: – Légy jókedvû fiam, hisz kezed-lá-
bad ép. Egészséges vagy, jó az Isten, majd megsegít! 

Balics Ferenc:
– Sajátos helyzetben vagyok, mert 30 évesen
a legfiatalabb gyári alkalmazottként veszítem
el a munkahelyemet. A cég ösztöndíjasaként
szereztem cukoripari technikusi végzettséget,
az iskola befejezése óta az üzemben dolgo-
zom. A szakmámban jelenleg nincs esélyem
az elhelyezkedésre, hiszen a legközelebbi, még
mûködõ hazai cukorgyár az ország másik vé-
gében található. Ezért számomra az elfogadott
szociális tervbõl az átképzésekre biztosított tá-
mogatás a legfontosabb, amelynek a segítsé-
gével remélem, sikerül egy új, versenyképes

szakmát elsajátítanom. A kárpótlásunk pedig – ahogy halljuk – az eddigi gyár-
bezárások során elért legmagasabb összeg. Én továbbra is Szerencsen sze-
retném megtalálni a számításomat, nem vágyom el errõl a vidékrõl.
Amennyiben megépülne az erõmûhöz kapcsolódó cukorcirok-présüzem, ott
akár még az eredeti végzetségemmel is elhelyezkedhetem. Most azonban még
nem tudom, hogy az elkövetkezõ hónapokban mihez fogok kezdeni.

Tóth Attila:
– A szociális terv elfogadtatásában is volt ré-
szem, mivel tagja voltam a héttagú szakszer-
vezeti bizottságnak. Azt kell mondanom,
hogy a lehetõségeinkhez képest egy nagyon
jó megállapodást sikerült kötnünk a munkál-
tatóval, az igazgatóság elnökével, Pokol 
Balázzsal, hiszen személyesen vele folytattuk
a tárgyalásokat. A korábbi gyárbezárások lát-
tán úgy érzem, a mi konstrukciónk a lehetõ
legjobbra sikerült, szerintem minden dolgo-
zó meg lehet vele elégedve. A jövõm kicsit
talán más, mint a többségé, hiszen a jelenle-
gi állás szerint én a bontási munkálatok miatt az utolsók között fogom el-
hagyni a gyár területét, ami úgy tûnik, 2010-re tehetõ. Ezért mondom azt,
hogy jelenleg nem vagyok túl veszélyes helyzetben. Bízom abban, hogy a
gyár helyén olyan beruházás valósulhat meg, ahol sokan találhatunk majd
biztos megélhetést, munkát a jövõben.

Sashalmi József:
– Elégedetten mondhatom, hogy az or-
szágban az eddigi legjobb szociális tervet
sikerült elfogadtatnunk. Ha azt vesszük ala-
pul, hogy a mezõgazdasági termelõk mi-
lyen mértékû kártérítést kapnak és a föld-
jeiken tovább termeszthetnek más növé-
nyeket, bízva a haszonban, akkor azt kell
mondanom, a miénk még a legjobbak kö-
zött is kevésnek mondható. Mi pár hónap
végkielégítéssel és a kártérítéssel a zse-
bünkben már soha többet nem dolgozha-
tunk ebben a cukorgyárban. Még nem érez-

zük teljes egészében át a helyzetet, mert még minden reggel munkába kell
menni, de ennek hamarosan vége lesz. Jelenleg az egyetlen szalmaszál a
szalmaerõmû, amibe kapaszkodhatunk. Várjuk és akarjuk, hogy megépül-
jön, valamint reménykedünk abban, hogy – magamat is beleértve – a lehetõ
legtöbb cukorgyári dolgozó találhat magának állást ebben az új üzemben.

Mi a véleménye...

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Bárány Boglárka, Sorosánszki Martin, Nagy Gergõ, Horváth-

Angyal Panna, Lakatos Letícia Anna, Kocsis Hanna, Czagány Laura.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Stefán Anikó – Szenderfi Károly Róbert.
Elhunytak: Drofti Béla 74 éves, Horváth János 59 éves. 

Április 18., péntek
13 óra: III. Szerencsi Pálinka- és

Bormustra a Népházban.
14 óra: II. Néptánc Szólófesztivál

a Szerencsi Általános Iskola Rákó -
czi-épületében, az eredményhirde-
tést követõen táncház a Pipás Ze-
nekar közremûködésével. 

16 óra: Reneszánsz kiállítás meg-
nyitója a Rákóczi-vár árkád termé-
ben. A kiállítást megnyitja: Róna-
völgyi Endréné polgármester. Mûsor:
reneszánsz zene a mûvészeti iskola
növendékeinek elõadásában.

16 óra Reneszánsz könyvek kiál-
lítása a felnõtt könyvtár elõterében.

17 óra: A kiváló tanulmányi és
sporteredményt elért tanulók kitün-
tetése a Bocskai István Gimnázium
aulájában.

Április 19., szombat
13 óra: Szerencs Nagydíj nyílt or-

szágúti kerékpárverseny rajtja a pol-
gármesteri hivatal elõl. Kerékpáros
ügyességi verseny a szerencsi óvo-

dásoknak, általános és középiskolá-
soknak. 

Április 20., vasárnap 
9 óra: Koszorúzás a Bocskai-ka-

punál a Bocskai gimnázium udvarán.
A Bocskai-korona felavatása a gim-
názium hátsó udvarán. Zenés felvo-
nulás a Geisenheim tér érintésével
a Bocskai-szoborhoz. Koszorúzás
Bocskai István bronzszobránál.  

10 óra: A fejedelemválasztó sze-
rencsi országgyûlésre emlékezõ ün-
nepi mûsor a Rákóczi-vár színház-
termében a Bocskai gimnázium di-
ákjainak elõadásában. Köszöntõt
mond: Gál András igazgató. 

11 óra: Szerencs Város Képviselõ-
testületének nyilvános ünnepi ülése
a Rákóczi-vár színháztermében.
Díszvendég: Mandur László, az Or-
szággyûlés alelnöke. A helyi kitün-
tetéseket átadja: Rónavölgyi Endré-
né polgármester. A Four Fathers
mûsora.

19.40 óra: A III. Szerencsi Pálin-

ka- és Bor-
mustra díjki-
osztója a szín-
házteremben.

20 óra: Szerencsi
Várszínház. Maurice Hennequin – Pi-
erre Veber – Nádas Gábor: Elvámolt
nászéjszaka címû zenés vígjáték a
színházteremben. Rendezõ: Straub
Dezsõ. Zeneszerzõ: Nádas Gábor. A
belépés díjtalan.

Szereposztás:
Dupont, kerületi bíró: Straub

Dezsõ. Dupont asszony: Rátonyi
Hajni. Zezé: Gregor Bernadett. Pa-
ulette lánya: Fogarassy Bernadett.
Lisa: Oszter Alexandra. Treveine, Pa-
ulette férje: Gergely Róbert. Baule,
tartalék võlegény: Beleznay Endre.
Couzan, keresztapa: Benkóczy Lász-
ló. Gontrant, Lisa võlegénye: Straub
Péter. Frontignac, tevekereskedõ:
Fogarassy András. Mariette, a cseléd:
Sáfár Anikó. Ernestine, a cseléd:
Szabó Zsuzsa. Festõnövendék: Bo-
ros Ádám.

SZERENCS VÁROS NAPJA 
ÉS KÍSÉRÕRENDEZVÉNYEI

PÁLINKA- ÉS BORMUSTRA. A vá-
ros önkormányzata és a borbarátok sze-
rencsi köre harmadik alkalommal hir-
deti meg április 18-án (pénteken) 13 órá-
tól a Szerencsi Pálinka- és Bormustrát
a Népházban. A rendezvényen szaka-
vatott bírálók döntik majd el, hogy ka-
tegóriánként a számos kiváló minõségû
nedû közül melyeket tartják legérde-
mesebbnek arra, hogy díjazzák terme -
lõjét. A versenyt követõen a termelõk-
kel való ismerkedésre és kóstolásra is
lehetõség nyílik. A két éve hagyo-
mányteremtõ szándékkal elindított pá-
linka- és bormustrára a jelentkezéseket
a Rákóczi út 95. szám alatt április 17-
éig 8–16 óra között Tóth Gabriellánál
lehet leadni. A nevezés díja: 1000 fo-
rint tételenként. Nevezési mintaként pá-
linkából egy palackot, borból két pa-
lackot kérnek leadni. Az üvegeken fel
kell tüntetni a termelõ nevét, az évjá-
ratot, pálinka esetében a gyümölcs, bor
esetében a szõlõfajta és a borkategória
megnevezését. Érdeklõdni hétközna-
pokon 9–12 óráig a 20/563-3852 és a
30/308-4331 telefonszámon lehet.

HEGYKÖZSÉGI VÁLTOZÁSOK. A
törvényi változások miatt a Szerencs
és Térsége Hegyközség 2008. márci-

us 27-én beolvadt a Rátka hegyköz-
ségbe. Ügyfélfogadást Szerencsen (Kos-
suth tér 1., Népház) hétfõn 8–13 órá-
ig, szerdán 9–17 óráig; Rátkán (Kos-
suth út 89.): kedden 8–15 óráig, pén-
teken 9–16 óráig tartanak. Elérhetõsé-
gek: Bogacskó Józsefné – hegybíró:
30/867-9346, Novotnikné Prokop
Emese – adminisztrátor: 30/867-9352.

ÚJ HELYEN A FEGYVERÜGYINTÉ-
ZÉS. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányságon a fegyverekrõl
és lõszerekrõl szóló kormányrende-
letben meghatározott, a hatáskörébe
tartozó engedélyezési ügyek ügyfélfo-
gadási rendje az alábbiak szerint ala-
kul:

Ügyintézés helye: B.-A.-Z. Megyei
Rendõr-fõkapitányság II. objektuma
(Miskolc, Szeles utca 73. szám, a volt
határõr laktanya) I. emelet, 258-as
szoba. Ügyintézés ideje: hétfõn és
szerdán: 8–12 óráig, valamint 13–15
óráig. Ügyintézõk: Szûcs László r.
alezredes, (telefonos elérhetõsége:
46/514-500/71-49, fax: 46/514-
500/71-44). Várközi Lajos r. alezredes,
(telefonos elérhetõsége: 46/514-
500/71-45, fax: 46/514-500/71-44).
Vargáné Landsberger Enikõ közalkal-

mazott, (telefonos elérhetõsége:
46/514-500/71-50, fax: 46/514-
500/71-44).

A SZERENCSI RENDELÕINTÉZET
HÍREI. * Április 1-jétõl Pázsit Emese szü-
lész-nõgyógyász fõorvos csütörtökön-
ként 13 és 17 óra között az intézmény
második emeleti rendelõjében várja a
pácienseket. A doktornõ gyermek-
nõgyógyászati szakképesítéssel is ren-
delkezik, így lányok és fiatal hölgyek
is fordulhatnak hozzá. A szakrendelést
az Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár finanszírozza, annak igénybevéte-
léhez beutaló nem szükséges.  

* Április 14-étõl a belgyógyászaton
hétfõtõl csütörtökig Molnár Pál bel-
gyógyász fõorvos, míg pénteken Tar-
kó Pál endokrinológus-diabetológus
fõorvos rendelései háziorvosi beuta-
lóval vehetõk igénybe.  

ÓVODAI BEIRATKOZÁS. A törvé-
nyi elõírások alapján a gyermekek
harmadik életévük betöltése után ve-
hetõk fel óvodába. A szerencsi neve-
lési intézményekbe várjuk azoknak a
jelentkezését, akik 2008. szeptember
1. és 2009. augusztus 31. közötti  idõ -
szakra szeretnék gyermekük elhelye-
zését kérni!

A beiratkozás idõpontjai: május 5–
16. között munkanapokon 8–16 óráig. 

Helyei, vezetõi iroda: Csalogány,
Gyárkerti és Napsugár óvodák.

Kérem, hozzák magukkal gyerme -
küket, a gyermek születési anyaköny-
vi kivonatát, a lakcímkártyáját és a TAJ-
kártyáját.

Mindenkit szeretettel várunk!
Tarnóczi Erzsébet

intézményegység-vezetõ

A város önkormányzata március
29-én fogadta el az idei évre vonat-
kozó szemétdíj-kompenzációról szó-
ló rendeletét. 

Az új szabályozás alapján a kére-
lemre adható támogatás jogosultsági
feltételei:

– szerencsi lakóhely,
– 60 literes tárolóedény használata, 
– egyedülállóknál tavaly betöltött 70

éves életkor, házastársi, élettársi kap-
csolatban élõknél az elõzõ évben a 70
évet meghaladó átlagéletkor,

– a szociális igazgatásról és a pénz-
beni, természetbeni ellátásokról szó-
ló helyi rendelet alapján adható jut-
tatásokból legfeljebb kétfajta ellátás-
ban részesül,

– egy fõre jutó jövedelme nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíjmini-
mum 250%-át. 

Teljes évre szól a mentesség azok-
nál, akiknek az egy fõre jutó jövede-
lem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 150%-át. 150-200%

között jövedelemnél féléves, 200-
250% között pedig negyedéves kom-
penzációban részesülnek a jogosultak.  

A támogatások az e célra rendsze-
resített, a polgármesteri hivatalban
beszerezhetõ adatlap segítségével leg-
késõbb 2008. december 31-ig kér-
hetõk.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
A szerencsi képviselõ-testület már-

cius 20-án döntött az elsõ lakáshoz
jutók támogatásáról szóló pályázat
idei meghirdetésérõl. Az erre a cél-
ra rendelkezésre álló tízmillió forin-
tos keretbõl azok a nagykorú, de leg-
feljebb 35 éves fiatalok igényelhet-
nek anyagi támogatást lakásépítéshez,
lakásvásárláshoz vagy önkormányzati
építési telek vásárlásához, akik leg-
alább öt éve szerencsi lakosok. Az
elsõ lakáshoz jutók támogatása 100
ezer forint vissza nem térítendõ jut-

tatást és maximum 300 ezer forint ka-
matmentes kölcsön folyósítását je-
lenti. A pályázatot az elbíráláshoz
szükséges mellékletekkel együtt az
erre a célra rendszeresített adatlapon
a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatánál, vagy postai úton legkésõbb
április 30-ig lehet benyújtani. Az igé-
nyeket a képviselõ-testület bírálja el.

A pályázaton való részvétel további
feltételeirõl a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatánál kérhetõ felvilá-
gosítás.

SZEMÉTDÍJ-KOMPENZÁCIÓ 
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Az általános iskola harmadik és ne-
gyedik évfolyamába jártam, amikor
Ruzsbánszky Magdolna (fotónkon)
lett az osztályfõnököm. Ma is em-
lékszem azokra az idõkre: a fiatal,
lendületes, mindig mosolygós és jó-
kedvû tanárnõ hamar belopta magát
a szívünkbe. Napjainkban már nyug-
díjas éveit tölti, a hajszálait is kife-
hérítették az elmúlt évtizedek, de
most is azt a fiatalos lendületet, ten-
ni akarást, szeretetet és vidámságot
fedeztem fel szemeiben, mint har-
minc évvel ezelõtti találkozásunkkor. 

Majoros Zoltánné, Ruzsbánszky
Magdolna két bátyja és egy nõvére
után a család legifjabb  gyermeke ként
1946. szeptember 18-án született
Hernádnémetiben. – Igen nagy sze-
retetben éltünk – idézi gyermekko-
rát egykori tanítóm. – Testvéreimmel
együtt igazi meleg családi fészekben
nõttem fel. Szüleimtõl tanultam meg
azt a szorgalmat, családcentrikussá-
got, egymás iránti tiszteletet, azt a
belsõ erõt, amely kitartást jelent szá-
momra az élet bármely helyzetében.
Tõlük örököltem a tehetséget, em-
berszeretetet, a szerénységet, a büsz-
keséget, a nagy-nagy lelkierõt és azt,
hogy a család a biztos pont, a biztos
háttér az ember életében. Úgy érzem,
ezek segítségével sikerült minden
problémára, feladatra megoldást ta-
lálnom életem során. Édesapám és
édesanyám szívügyüknek tekintették
a sport iránti rajongásomat is, így le-
hetõségeikhez mérten mindenben
segítettek. Egyszóval megkaptam
tõlük azt a kurázsit, ami mai napig
kísér.

Már a középiskolai évek alatt, amit
a miskolci Zrínyi Ilona gimnázium-
ban töltöttem, országos versenyekre
jártunk Szombathelyre, mivel akkor
az MVSC csapatában röplabdáztam.
Elõtte kipróbáltam a kézi-, majd a ko-
sárlabdát is, atletizáltam – igazából
innen ered az edzettségem. A csa-
patszellem, a gyõzelmek mindig
plusz energiát adtak, a sport pedig ál-
lóképességet, olyan erõnlétet, amit
késõbbi éveimben is hasznosítani tud-
tam. 

Szerettem volna orvos, vagy tanár
lenni, aztán a pedagóguspályát vá-
lasztottam. Sárospatakon, a Comenius
Tanítóképzõ Fõiskolán tanítói, majd
késõbb Nyíregyházán pedagógiai
szakos tanári diplomát szereztem
kitûnõ eredménnyel. 

Akkoriban a pedagógusjelöltek-
nek négy hónapos gyakorlaton kel-
lett részt venniük. Én Szerencsre ke-
rültem. Ez a tanítási év nekem olyan
szerencsésen sikerült, hogy hamaro-
san megkaptam a kinevezésemet is. 

Eleinte az úttörõházban heti dé-
lelõtt-délutáni váltással dolgoztunk,
majd a Hunyadi János Általános Is-
kolában pörögtek az évek. Úgy ér-
zem, szeretettel és gondoskodó tör-
õdéssel fordultam naponta a diákja-
imhoz, sok vidámsággal tettük együtt
a dolgunkat. Ez nekem soha nem volt
megerõltetõ, a derû a génjeimben
van! Szerintem ezt a tanítványaim is
érezték és azzal hálálták meg, hogy
szívesen jártak iskolába és tanultak.
A csillogó szemû, mosolygós arcú
gyerekek fejlõdése, csodálatos ered-
ményei mindennap újabb erõt adtak
a feladatok megoldásához. 

A követelményrendszer teljesítése,
minden egyes „emberke” személyi-
ségfejlesztése bizony nem kevés er-
õfeszítést kívánt a tanulóktól és a pe-
dagógusoktól. Véleményem szerint a
kapaszkodót mindig a bizalom, a sze-
retet, a türelem, a kitartás és a szülõk-
kel való folyamatos kapcsolattartás
látványos eredményei adták szá-
momra. Ma is õrzöm a közös fény-
képeket a táborozásokról, osztályki-

rándulásokról és a számtalan üd-
vözlõlapot. 

Az akkori idõben úttörõ- és kisdo-
bos csapat mûködött az iskolában. Én
az utóbbinak voltam a vezetõje.
Késõbb – a konfliktusok elkerülése ér-
dekében – igyekeztem e tisztségemet
átadni. Az idõsebbik bátyám római
katolikus plébános volt, ezt az akkori
vezetõség egy része nem díjazta, sõt
e véleményét ki is nyilvánította. Azó-
ta e témában is nagyot változott, for-
dult a világ! Ezt követõen több idõm
jutott magánéletemre.

A munkámban sosem voltam tör-
tetõ, mégis úgy érzem, hogy meg-
kaptam az elismerést a szülõktõl, gye-
rekektõl egyaránt. A mai napig érzem
az emberek szeretetét, tiszteletét.
Büszke vagyok arra, hogy elsõ tanít-
ványaim gyermekeit is taníthattam. 

A kialakuló bizalmas kapcsolat
számomra megmagyarázhatatlan
belsõ biztonságot adott a szülõknek,
nekem pedig harmóniát, kiegyensú-
lyozottságot nyújtott a mindenna-
pokhoz. Túlzás nélkül mondhatom,
hogy valóban irigylésre méltó, köl-
csönös szeretet alakult ki az osz-
tályaimban, ami szinte szárnyakat
adott a tanítványaimnak is. Hosszú
pályafutásomat odaadás, türelem,
alázat, tisztelet, elkötelezettség jel-
lemzi. 

Mindebben talán sokat segítettek
a pedagógiai, pszichológiai ismere-
teim, a továbbképzéseken, tanfolya-
mokon való aktív részvétel. Nagy tisz-
telettel gondolok egykori tanáromra,
Almássy György professzor úrra, az
õ pszichológiai gyakorlataira, ame-
lyek során sok hasznos, a minden-
napokban alkalmazható ismereteket
meríthettem. 

Aztán ott voltak még a jó, gyer-
mekszeretõ és -tisztelõ napközis kol-
légáim, akikkel folyamatosan össze-
dolgoztunk, egy hullámhosszon gon-
dolkozva mindig nagyobb eredmé-
nyeket sikerült elérnünk.

Az általam olyannyira kedvelt  spor -
tot a testnevelés órákon is sikerült
megszerettetnem tanítványaimmal. 

A hetvenes évek közepén magyart
és történelmet tanítottam az akkori
„R” épületben a szakmunkásképzõ is-
kola tanulóinak, heti hat órában. Ez
a fõállásomat nem zavarta, hiszen a
középiskolában este kezdõdött a
közismereti tárgyak tanítása. Volt
egy fodrász lányosztályom és egy fi-
úkból álló autószerelõ csoportom.
Szívesen jártam hozzájuk, jól kijöt-
tünk egymással. Kedveltem õket, a ve-
lük kapcsolatos feladatokkal együtt. 

Ruzsbánszky Magdolna 1978-ban
házasságot kötött Majoros Zoltán
szerencsi vegyészmérnökkel, majd
1979 augusztusában született Gábor,
1981. júniusban Ádám gyermekük.
– Öt esztendeig gyesen voltam, amely
életem egyik legcsodálatosabb id-
õszaka volt – folytatja Majoros Zol-
tánné. – Fõállásban anya lehettem és
minden egyéb családi feladatot öröm-

mel végeztem. A sportolás igénye sa-
ját gyerekeimben az asztalitenisz, ko-
sárlabda iránti szeretetben nyilvánult
meg. Késõbb a különbözõ sport-
ágakba õk is belekóstoltak, mind a
mai napig megtalálják a rendszeres
testmozgást, ami fizikailag is formá-
ban tartja õket.

Gyermekgondozás utáni idõszak-
ban a Hunyadi János iskolában foly-
tattam a tanítást. Akadt olyan nap,
amikor a fiaimmal csak egy intege-
tés erejéig találkoztunk, hiszen õk is
becsülettel, szorgalmasan tették a
dolgukat. Olyan is volt, hogy a test-
nevelés órára menet benyitottak a tan-
terembe, egy mosoly és puszi erejé-
ig… Csodálatos évek voltak ezek.

Gyermekeim a 6 osztályos gimná-
ziumban is hamar komoly teljesít-
ményeket értek el, mindig is pozití-
vak, egészséges lelkületûek, jó eszûek
és vidámak voltak. 

Mikor megszûnt a Hunyadi isko-
la, ezt követõen 1995-tõl a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskolába kerül-
tem, ahol újult erõvel, szintén nagy
szorgalommal tanítottam. 

1999 júniusában jött egy kemény,
szomorú változás életünkben, ami-
kor a férjem szó nélkül elhagyta a csa-
ládot. Gábor fiunk ekkor közel 20
éves volt, a Miskolci Egyetem infor-
matika szakán köztársasági ösztön-
díjasként tanult, a 18 éves Ádám pe-
dig éppen ebben az idõszakban
érettségizett, hozzáteszem: kitûnõ
eredménnyel.

Az emberpróbáló idõszakban a
fiaim és én többféle munkát is vál-
laltunk, hogy talpon maradjunk. Si-
került!

A diplomaosztó ünnepségek szá-
munkra leírhatatlanul ezerszer többet
jelentettek, mint bárki is gondolná.
Nagyon büszke vagyok gyermeke-
imre! Budapesten élõ fiaim szorgal-
masak, szerelmesek és szerencsések.
Családcentrikusak, a minõségi életért
dolgoznak és így is élnek. Gábor in-
formatikus mérnök, felesége gáz- és
olajmérnök. Hamarosan unokával
ajándékoznak meg. Munkája mellett
most dolgozik a doktori disszertáci-
óján. Ádám elismert építészmérnök,
felesége szintén építész. Csodaszép
kisfiuk született, Bernát most 10 hó-
napos. Nagyon boldogan és büszkén
élem meg a sikeresre alakuló életüket
és azon munkálkodom, hogy még so-
káig tudjam õket szeretetemmel és
erõmmel segíteni, az unokáimmal vi-
dáman foglalkozni.

Nyugdíjba vonulásomat méltóság-
teljesen éltem meg és örömmel em-
lékszem vissza a pörgõs évtizedek-
re. Hálás vagyok a sorsnak, hogy pe-
dagógus lehettem, de most az maradt
számomra, ami a legfontosabb érték:
a gyermekeim és a család.

M. Z.

A II. Rákóczi Fe-
renc Megyei Könyv-
 tár 2008 márciu-
sában „Most szép
lenni katoná-
nak...” címmel tör-
ténelmi vetélkedõt
szervezett az
1848-49-es forra-
dalom és szabad-
ságharc 160. év-
fordulójának tisz-
teletére. A meg-
mérettetésre írás-
beli feladat elké-
szítésével lehetett
jelentkezni. A csa-
patok választhattak a megyénkben ta-
lálható Kossuth-szobrok bemutatása
vagy toborzóbeszéd megírása között.
A szerencsi bocskaisták – a többiek-
hez hasonlóan – ez utóbbi mellett
döntöttek. A munka jól sikerült, amit
az is bizonyít, hogy a csoport beju-
tott a versenyre, ahol további tizen-
négy iskola képviselõivel mérték ösz-
sze a tudásukat. Nemes Dániel, Ke-

lemen Dávid és Fehér Dániel alapos
felkészültségrõl tett tanúbizonyságot
az írásbeli feladat, a villámkérdések,
totó, vaktérkép, kirakó, valamint a ze-
nefelismerés és a szituációs játék so-
rán. Az izgalmakban bõvelkedõ ver-
senyt végül a szerencsi Bocskai Ist-
ván Gimnázium csapata nyerte meg,
megelõzve a Lévay József és a Föl-
des Ferenc gimnáziumok diákjait. 

A megye általános iskoláiból ér-
keztek a harmadik és negyedik osz-
tályos gyerekek arra az angol nyel-
vi vetélkedõre, amelyet hagyomá-
nyosan minden esztendõben meg-
rendeznek a Szerencsi Általános Is-
kola Rákóczi-épületében. 

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás által támogatott program
elsõ perceiben Kulcsár Sándorné
igazgató köszöntötte a résztvevõket,
majd a házigazda intézmény két-
tannyelvû tagozatos diákjai adták
elõ mûsorukat. Iveszics Györgyné, a
vetélkedõ szervezõje tájékoztatta a
csapatokat, hogy az idei verseny té-
mája „In the jungle”, azaz „A dzsun-

gelben”. Eszerint nemcsak a bemu-
tatott mûsorszám, de a további fel-
adatok is e témát járják körbe. 

Ezt követõen olvasás, hallás utáni
megértés mellett számos játékos feladat
szerepelt a megoldandó kérdések kö-
zött. A szaktanárok szerint azért is je-
lentõs az évente visszatérõ rendezvény,
mivel a harmadikos, negyedikes –
nem tagozatos osztályban – nyelvet ta-
nuló gyerekeknek napjainkban nem
szerveznek központilag támogatott an-
gol tanulmányi versenyeket.

Eredmények: 1. Pollack Mihály
Általános Iskola (Kazincbarcika), 2.
Arany János Általános Iskola (Tisza-
lúc), 3. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola (Bekecs).

MAGDI NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI? GYÕZÖTT A GIMNAZISTÁK 
TOBORZÓBESZÉDE

A megyei történelmi vetélkedõ gyõztesei. A fotón
balról Reményi Szabolcsné felkészítô tanár, Kele-
men Dávid, Ne mes Dániel, Fehér Dániel.

ANGOLOSOK A DZSUNGELBEN

Az idén is változatos versenyfeladatokat teljesítettek a diákok.

Tehetségvadászat címmel rende-
zett Ki mit tud? vetélkedõt április 3-
án a Szerencsi Szakképzõ Iskola
 diák önkormányzata. A Rákóczi-vár-
ban megtartott hagyományos ese-
ményen idén összesen 19 produk-
cióval mutatkoztak be az intézmény
tanulói. A program elsõdleges célja,
hogy a szervezõk megteremtsék a le-
hetõségét annak, hogy a növendé-
kek a különbözõ mûsorszámaikkal
bemutatkozzanak társaik elõtt. Sok
fiatal számára a rendezvény egyet-
len lehetõségként kínálkozik arra,
hogy közönség elõtt csillogtassa meg
tehetségét. A szavalatok és prózák
mellett idén is a táncos és zenei pro-
dukciók nyerték el leginkább a pub-
likum, valamint az értékelõ zsûri tet-
szését.

SZÍNPADON A SZAKKÉPZÕSÖK

Zenei produkciók is szerepeltek a bemutatott mûsorszámok között.



Március utolsó napjaiban befe-
jezõdtek a tárgyalások a Mátra Cukor
Zrt. igazgatósága és a Szerencsi Cu-
korgyár szakszervezeti bizottsága ál-
tal kijelölt tárgyalódelegáció között. A
megbeszéléseken többfordulós egyez-
tetések után megegyezés született a
gyári alkalmazottakat érintõ szociális
tervrõl, amelynek tartalmi elemei nem
csupán hazánkban, hanem Európában
is példaértékûek. 

Miután a Mátra Cukor Zrt. igazga-
tósága március 10-én bejelentette,
hogy alapanyag hiányában bezárja a
szerencsi gyárát, másnap már a szer-
kezetátalakítási program részleteirõl
kezdõdtek egyeztetések. Ennek a do-
kumentumnak az elkészítése és már-
cius 31-ig a szakminiszterhez történõ
benyújtása az egyik feltétele annak,
hogy a cég igényelhesse az Európai Bi-
zottságtól a cukorkvótája után a ton-
nánkénti 237,5 eurós támogatást. A
Mátra Cukor Zrt. március 13-án kötött
megállapodást a cukorrépa-termelõk-
kel, majd március 28-án egyezség szü-
letett a munkavállalók képviselõivel a
dolgozók szociális juttatásairól, amely-
ben a kollektív szerzõdésben rögzített
végkielégítésen felüli kárpótlást garan-
tálják.  

– A szociális terv-
nek a jogszabályok
értelmében az a fel-
adata, hogy a cu-
korágazatból távoz-
ni kényszerülõ
mun kavállalókat al-
kalmassá tegye az
ismételt elhelyezkedésre – emelte ki la-
punknak nyilatkozva Pokol Balázs, a
Mátra Cukor Zrt. igazgatóságának el-
nöke (fotónkon). – Ide tartozik többek
között az új szakma megszerzésének,
a vállalkozóvá válásnak, vagy éppen
az esetleges lakóhelyváltásnak az elõ -
segítése. A megállapodásnak az elõ -
írásoknak megfelelõn több, a kollektív
szer zõ désben foglaltakon túlmutató
pontja van. Ezek egyike a dolgozók kár-

pótlása, aminek az összege magasabb,
mint elmúlt õszi szolnoki gyárbezárás
esetében. – Szeretném leszögezni – tet-
te hozzá az elnök –, hogy nem elvte-
len megoldásról van szó, hiszen Sze-
rencs viszonylag kis település, ahol a
munkanélküliség a szolnokinak több
mint a kétszerese. Így ott sokkal job-
bak az elhelyezkedési esélyek. A má-
sik tényezõt az ingatlanárak jelentik,
amelyek itt sokkal alacsonyabbak, mint
Szolnokon. Így aki elvándorlásra kény-
szerül, hátrányosabb helyzetbõl indul,
hiszen az eladott ingatlanért kapott árat
nagyobb összeggel kell kiegészítenie,
ha az ország más vidékén kíván házat
vásárolni. Ezeknek a hátrányoknak az
ellensúlyozására született meg a sze-
rencsi munkavállalói érdekképviselet-
tel a szolnokinál magasabb kárpótlási
összeget tartalmazó megállapodás. Po-
kol Balázs hozzátette: akik a dolgozók
közül idén vonulhatnak foglalkozta-
táspolitikai célú korengedményes nyug-
díjba, azok szándékuktól függõen ezt
megtehetik. Azon munkavállalók ese-
tében, akik erre jövõre válnak jogosulttá,
ott egyéni mérlegelés alapján adjuk meg
a hozzájárulást – válaszolta lapunk kér-
désére az igazgatóság elnöke.    

A munkavállalók nevében hét fõbôl
álló küldöttség folytatta a tárgyalásokat
a cég menedzsmentjével. Következe-
tesen képviselték a dolgozók érdekeit
és teljesítették azt a célkitûzésüket is,
hogy a Szerencsi Cukorgyár alkalma-
zottainak a korábbi hazai gyárbezárá-
soknál több kárpótlást kell kapniuk.

– A tárgyalások kezdeti idõszakában
még nagyon távoliak voltak az állás-
pontok, azonban a végére sikerült kon-
szenzusra jutnunk – emelte ki lapunk
érdeklõdésére Runda István, a Szeren-
csi Cukorgyár szakszervezeti bizottsá-
gának elnöke (fotónkon). – Az elfoga-
dott szociális terv az értékelésünk sze-
rint a dolgozók széles körének a prob-
lémáira az elérhetõ legszélesebb körû
megoldást nyújtja annak érdekében,
hogy az állásukat elvesztõ 111 ember
új életpályát kezdhessen, illetve eg-

zisztenciálisan áthi-
dalhassák az átme-
neti idõszakot az új
munkahely megta-
lálásáig. A doku-
mentumban foglal-
tak alapján a kol-
lektív szerzõdésben
rögzített felmondási és végkielégítési té-
teleken túl 21 havi bruttó alapbérnek
megfelelõ kárpótlás illeti meg a dol-
gozókat, akik az eddig általuk használt
eszközöket és szerszámokat is ingye-
nesen megkapják. A Mátra Cukor Zrt.
a vállalkozóvá válás elõsegítése érde-
kében átvállalja az ügyvédi, közjegy-
zõi közzétételi díjakat. A cég 25 mil-
lió forintos keretösszeget biztosít át-
képzések elõsegítésére, aminek a fel-
használásáról az általunk létrehozott bi-
zottság rendelkezik. 

– Úgy értékeljük, hogy a korábbi ha-
zai gyárbezárásokat figyelembe véve az
eddigi legjobb kondíciójú szociális
tervrõl sikerült megállapodnunk – emel-
te ki Runda István. – Köszönhetõ ez an-
nak, hogy rávilágítottunk a térség külö-
nösen nehéz helyzetére, amit a Mátra
Cukor Zrt. vezetése is elfogadott és ez
a dokumentum tartalmában is vissza-
tükrözõdik – nyilatkozta Runda István.    

A szerkezetátalakítási programot a
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter tudomásul vette, errõl ápri-
lis 4-én megjelent közleményében tá-
jékoztatott. A támogatás feltétele, hogy
a gyárat alkalmatlanná kell tenni a cu-
kor  elõ állítására. Az épületek közül
megmaradhat az üzem fõbejárata az
orvosi rendelõvel, az irodaépület, a cu-
kormúzeum, az egykori étkezde, va-
lamint az átvételi központ. A terme -
lõ berendezések leszerelésének, vala-
mint a szerkezetátalakítási terv szoci-
ális és környezetvédelmi intézkedé -
seinek legkésõbb 2010. szeptember 
30-ig kell megvalósulnia. A dolgozók
közül az elsõ csoportban május 5-én
ötvenen intenek örökre búcsút a Sze-
rencsi Cukorgyárnak.  

S. L.
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Az idén április 4-én immár hetedik
alkalommal érkeztek vállalkozók a
Bocskai gimnáziumba, hogy tájéko-
zódjanak a cégek által az intéz-
ménynek befizetett szakképzési hoz-
zájárulás felhasználásáról. Az elmúlt
esztendõben 26 millió forint érkezett
ilyen céllal a szerencsi középiskolá-
ba. 

A Bocskai gimnáziumban éppen 13
évvel ezelõtt született döntés a szak-
középiskolai képzés bevezetésérõl.
Ettõl az idõponttól vált lehetõvé, hogy
az iskolának szakképzési hozzájáru-
lást fizessenek a cégek, vállalkozások
bértömegük arányában. Kezdetben
még csupán 80 ezer forint volt ebbõl
a forrásból az intézmény bevétele,
amely mára meghaladja a 26 millió
forintot. A Bocskait több mint 130 cég
támogatja az ország szinte minden ré-
szébõl. A városban és környékén lévõ
vállalkozók közül évrôl évre egyre töb-
ben döntenek a szerencsi iskola mel-
lett, mert úgy gondolják: jó helyre ke-
rül a szakképzési hozzájárulás.

Hogy ez valóban így van, arról az
üzletember-találkozón Gál András (kis
fotónkon) igazgató számolt be a ven-
dégeknek. Az intézményvezetõ is-
mertette, hogy a cégektõl kapott tá-
mogatást tavaly közel 9 millió forint,
pályázaton elnyert összeggel egészí-
tették ki, míg terembérleti díjakból to-
vábbi 1,6 millió forintra tettek szert.

Ezeknek az össze-
geknek a felhasz-
nálásával az elmúlt
évben is jelentõs,
az oktatás színvo-
nalának javítását
szolgáló beruházá-
sokat valósítottak
meg. Többek között negyvennégy kor-
szerû számítógépet és monitort, vala-
mint 12 notebook-ot és 160 tanuló-
széket vásároltak. Vettek egy korszerû
fénymásoló-nyomtatót, digitális fény-
képezõgépet és folytatták a tantermek
klimatizálását. Statikailag megerõsítet-
ték a körfolyosókat, hiszen az épüle-
tet négyszáz fõre tervezték, ma pedig
több mint ezren tanulnak a Bocskai-
ban. Az udvaron 60 méteres futópá-
lya és aszfaltozott tollaslabdapálya
szolgálja a testnevelést. Az iskola hát-
só kapujának automatizálása a biz-
tonságot is szolgálja. A szakképzõ osz-
tálynak új tantermet építettek. A ven-
dégek megtekintették az elmúlt idõ -
szakban kialakított új számítástechni-
kai termeket, amelyek közül az egyi-
ket már olyan bútorokkal rendeztek be,
hogy több célra legyen hasznosítható.
Bár az országban csökken a középis-
kolás korú diákok száma, a Bocskai
képzései iránt évrõl évre növekszik az
érdeklõdés. Köszönhetõ ez az ered-
ményes oktató-nevelõ munkának, az
ezt segítõ korszerû eszközöknek és a
kiváló tárgyi feltételeknek.

A SZERKEZET-ÁTALAKÍTÁS PROGRAMJA

A Szerencsi Cukorgyár bezárását
elõidézõ eseményekrõl, a dolgozók
kártalanításáról és az üzem meg-
szûnésébõl adódó feladatokról tájé-
kozódott március 27-én a Szerencs
és Térsége Fejlõdéséért Egyesület
tagsága. A Rákóczi-várban megtar-
tott tanácskozáson Runda István, a
Mátra Cukor Zrt. Szerencsi Gyára
szakszervezeti bizottságának elnöke
szólt arról, hogy míg az ágazat eu-
rópai szerkezetátalakítási program-
ja konkrét összegeket határoz meg
a gyártóknak és az alapanyag-elõál-
lító mezõgazdasági termelõknek, ad-
dig nem rendelkezik az üzembezá-
rások legnagyobb veszteseinek szá-
mító élelmiszeripari munkások kár-
talanításáról. Az érdekvédelmi szer-
vezet vezetõje ugyanakkor hozzá-
tette: a cég menedzsmentjével közel
állnak a megegyezéshez a dolgo-
zóknak biztosított juttatásokról. 

Rónavölgyi Endréné polgármester
kiemelte, hogy a gyárbezárás komoly
veszteséget okoz nemcsak az alkal-
mazottaknak és a családtagjainak, ha-
nem az üzemhez kapcsolódó más cé-
gek által foglalkoztatottaknak és a vá-
rosnak is. A tulajdonos döntésével ne-
héz helyzetbe került Szerencs,

amibõl kivezetõ utat kell találni. Eb-
ben szerepe lehet az épülõ szalma-
tüzelésû erõmûnek és arra is lehe -
tõ ség nyílik, hogy a városban mun-
kahelyeket teremtõ beruházók je-
lentõs összegû, vissza nem térítendõ
támogatáshoz jussanak. 

Az egyesület tagsága nyilatkozat-
ban foglalt állást a helyi ipar fej-
lesztése mellett, aminek fontos része
a biomassza erõmû megvalósítása.
A civil szervezet a Szerencsi Vállal-
kozói Klub Egyesülettel és a cukor-
gyár szakszervezeti bizottságával kö-
zösen arra kéri a Tokaji Borvidék
Hegyközségi Tanácsát, hogy eddigi
hallgatását feladva foglaljon állást a
beruházással kapcsolatban. A véle-
ményük szerint mostanáig csak egyes
szélsõséges borász egyesületek nyil-
vánultak meg, ezért fontos volna,
hogy az elvitathatatlan szakmai hi-
telességgel rendelkezõ hegyközségi
testület is megszólaljon az erõmû
ügyében. A levél aláírói szerint a
hegyközségi tanácsnak el kell dön-
tenie, hogy hallgatásukkal cinkossá-
got vállalnak-e emberek sorsának
tönkretételében, vagy a tiltakozóktól
való elhatárolódásukkal elõsegítik-
e sorsuk jobbra fordulását. 

Magas állami kitüntetésben része-
sült a nemzeti ünnep alkalmából Kun-
der Gyuláné. A szerencsi Bocskai
gimnázium nyugalmazott gazdaság-
vezetõjének március 14-én Budapes-
ten Hiller István oktatási és kulturá-
lis miniszter adta át a Magyar Köz-
társaság Ezüst Érdemkeresztjét. 

– Nagyon örültem a kitüntetésnek,
mert úgy érzem, hogy ez a pénzügyi
pályán eltöltött negyven év méltó el-
ismerése és befejezése – emelte ki ér-
deklõdésünkre Kunder Gyuláné. 
– Köszönöm Gál András igazgatónak
és Rónavölgyi Endréné polgármester-
nek a felterjesztésemet. Négy évtized
hosszú idõ, amit tisztességgel és be-
csülettel töltöttem a közszolgálatban. 

A pályafutásom a mádi polgármes-
teri hivatalban, illetve községházán
kezdõdött, majd ez után kerültem át
a szerencsi Hunyadi János Általános
Iskolába. Nagyon jó munkatársaim,
fõnökeim voltak. Máig jó szívvel gon-
dolok Sári László igazgatóra és Somogyi
Lajosnéra, akivel huszonöt évig voltunk
kollégák és ez idõ alatt megtanított min-
denki megelégedésére dolgozni. Sok
átszervezést megéltünk együtt, mert
1980-ban megalakult a GAMESZ,
majd Kulturális Ellátó Szervezet lettünk.
1989-ben a gimnáziumban megüre-
sedõ gazdaságvezetõi állásra kért fel
az akkori igazgató, Lapis László. Õ
azonban nemsokára nyugdíjba vonult
és utána Jánosi József vezette a kö-
zépiskolát, akit 1996-ban Gál András
követett az igazgatói székben. Az el-
múlt tizenkét esztendõben nagyon so-

kat tettünk együtt a gimnázium fej-
lesztéséért. Fáradtságot nem kímélve
igyekeztük javítani a tárgyi feltételeket,
felújítani és bõvíteni az épületet, hogy
a diákoknak a legjobb körülményeket
biztosítsuk a tanuláshoz. Igazán öröm
volt Gál Andrással együttmûködni, hi-
szen menedzser típusú vezetõként
biztosította számunkra a feltételeket az
eredményes munkavégzéshez és elis-
merte a jó teljesítményt, legyen szó pe-
dagógusról, vagy más feladatkört ellá-
tó kollégáról. 

– Ugyan már nyugdíjas vagyok –
emelte ki Kunder Gyuláné –, de a gim-
náziumban mindig számíthatnak a se-
gítségemre. A napjaimat a családom
körében töltöm, a közelmúltban meg-
született két unokám köti le az idõmet,
akik bearanyozzák a mindennapjai-
mat. 

ÜZLETEMBEREK A BOCSKAI
FEJLESZTÉSÉÉRT

A gimnáziumot tavaly 26 millió forinttal támogatták egyéni és társas
vállalkozások. 

GYÁRBEZÁRÁS UTÁNI 
KIÚTKERESÉS  

ÉRDEMKERESZT A GAZDASÁGVEZETÕNEK 

Kunder Gyuláné: A pénzügyi pá-
lyán eltöltött negyven év méltó
elismerése ez a kitüntetés. 

Írásban fordult a napokban a szeren-
csi szalmatüzelésû erõmû ellen tiltako-
zó két borászati egyesület elnökeihez
Runda István, a Szerencsi Cukorgyár
szakszervezeti bizottságának elnöke.
Az érdekvédelmi szervezet vezetõje le-
velében az élelmiszeripari üzem bezá-
rása miatt a korábbi álláspontjuk meg-
változtatására kéri az érintetteket. In-
doklásában megfogalmazza, hogy ma
már nem az a kérdés, hogy megnövek-
szik-e a közúti forgalom a környéken a
szalmaszállító gépkocsik miatt, hiszen
évi 700 ezer tonna, õszi hónapokra kon-
centrálódó szállítás helyébe kevesebb

mint 300 ezer tonna szalma egész esz-
tendõben eloszló jármûforgalma lép. Az
sem lehet kérdés, hogy az erõmû meg-
változtatja-e az aszúsodás idõszakában
a borvidék klímáját, mert a hõt hason-
ló nagyságrendben kibocsátó cukorgyári
kazánokat az idei õsztõl már nem fog-
ják begyújtani. A szakszervezeti bizott-
ság szerint ma már az egyetlen kérdés,
hogy a két borászati egyesület vállalja-
e, hogy útjába áll annak a beruházás-
nak, amely a cukorgyárból elbocsátás-
ra kerülõ több mint száz dolgozó jelentõs
részének reményt nyújt a további sor-
sa tekintetében.

SZAKSZERVEZETI LEVÉL 



A bõr rosszindulatú elváltozásai-
ról tartott ismeretterjesztõ elõadást
március 27-én a Népházban Tarr
Tünde.

Az Egyesített Szociális és Egész ség -
ügyi Intézet Egészség és Életmód
Klubja által szervezett fórumon a
bõrgyógyász fõorvos kiemelte, hogy

évrõl évre emelkedik a szerencsi
szakrendelésen felfedezett bõrrákok
száma. Ma gyar országon évente több
mint 700 ember hal meg ilyen be-
tegségek miatt, pedig az idejében fel-
ismert bõrrák gyógyítható. A rossz-
indulatú elváltozások 75%-a fénynek
kitett, jól látható helyen – arcon, nya-
kon, ruhakivágás területén – talál-

ható. Kialakulhat teljesen épnek tûnõ
testrészen, de történhet a már meg-
lévõ anyajegyek átalakulása, vagy ko-
rábbi égések vagy fagyások helyén
is. A festékes anyajegyek nagyon gya-
koriak a fehér bõrû embereken, de
fontos, hogy éles szélû, pigmentel-
oszlása és felszíne egyenletes legyen.
A rosszindulatúvá válásukat jelzi,
amikor az éles szél elmosottá, az
addig egyenletes pigmentáltság egye-
netlenné válik, vagy netán a sima fel-
színbõl durva, érdes alakul ki. Ezeket
a változásokat gyakran a napfény in-
dítja el, ami ellen védekezni szük-
séges. Az elváltozások észlelésekor
pedig azonnal orvoshoz kell fordul-
ni – tanácsolta az elõadás résztve-
võinek Tarr Tünde fõorvos.
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Nyugdíjba vonult március 31-én
Jean-Christophe Meis (fotónkon). A
Nestlé Hungária Kft. Sze rencs/Diós -
gyõr gyárának francia származású
igazgatója 35 éven át volt a világ-
cég alkalmazottja, 2002 júliusában
Pápua Új-Guineából érkezett a vá-
rosunkba.

Irányítása alatt a csokoládékészítés
fokozatos megszûnése mellett lett az
üzem a Nestlé közép-európai instant
italporgyártó központja. Tevé keny -
ségében jelentõs szerephez jutott a
költségek csökkentése és a termelés
hatékonyságának növelése, aminek
köszönhetõen a világcégen belüli

versenyben megerõsödött a szeren-
csi gyár pozíciója. Irányítása alatt tel-
jesen átalakultak az egykori csokolá-
dégyár üzemcsarnokai, megnyílt az
üzem szomszédságában, az egykori
személyzeti bolt helyén 2006 febru-
árjában a kávétermékek vizsgálatára
és kóstolására szolgáló érzékszervi la-
boratórium. A Budapestrõl Szerencsre
költöztetett létesítmény 30 részfog-
lalkozású dolgozót alkalmaz és
Magyarországon kívül Lengyelország,
Csehország, Szlovákia és a balti ál-
lamok Nestlé gyárait is kiszolgálja.

Az igazgató a város kulturális  éle -
tének színesítésében is jelentõs sze-
repet vállalt.  Közremûködésével több

alkalommal
adott hangver-
senyt Sze ren -
csen Philippe
Villa francia
gitárvirtuóz. A fellépések sikerére ala-
pozva az igazgató kezdeményezõje,
alapítója és egyik fõ támogatója volt
a 2003 és 2006. között nyaranta meg-
rendezett Szerencsi Mûvészeti
Fesztiválnak. Ez irányú tevékenysé-
gének elismeréseként a helyi képvi-
selõ-testület 2005-ben Szerencs Város
Díszpolgára címet adományozott a
március 31-én nyugdíjba vonuló és
ezzel Magyarországról hazájába tá-
vozó Jean-Christophe Meisnek.

A dobogó második fokára állha-
tott fel a szerencsi Fazekas János a
Rendészeti Biztonsági Szolgálat (RE-
BISZ) szervezésében március 28-án
Budapesten megtartott XI. országos
meghívásos nyílt harcmûvészeti ver-
senyen. A Miskolci Rendészeti
Szakközépiskola végzõs tanulója a
full contact kategóriában a nyolcvan
kilogrammosok mezõnyében szer-
zett ezüstérmet. 

– Körülbelül hat éve foglalkozom
a muay thai box-szal, ami a fizikai
erõnlét biztosítása mellett hasznos
önvédelmi sportot is jelent – emel-
te ki érdeklõdésünkre Fazekas János.
– Az elmúlt idõszakban az edzések
beépültek az életembe és a miskol-
ci tréneremnek köszönhetõen több
hivatalos gálán és klubok közötti  via -
dalon sikerül eredményesen szere-
pelnem. Tavaly a REBISZ által meg-
hirdetett országos versenyen sérülé-
sek miatt a döntõkig jutottam, az idei
megmérettetésre igyekeztem jobban
felkészülni.

A színvonalas rendezvényen a küz-
delmek a muay thai box tradicioná-
lis szabályrendszere szerint történtek,
háromszor kétperces meccsekre bont-
va. A részvevõk több súlycsoportban
egyszerre két színtéren léptek a kö-
telek közé. A selejtezõket és az elõ -
döntõket követõen a címmérkõzésre
szólítottak, ahol a REBISZ-hez tarto-
zó versenyzõ volt az ellenfelem – idézi
fel Fazekas János. – A mérkõzés saj-

nálatomra nem tarthatott sokáig, mert
egy elszenvedett találat következté-
ben a szám és az ínyem erõsen vé-
rezni kezdett, amit hiába igyekeztem
leplezni, a bírák észrevették. A sza-
bályok szerint intenzíven vérzõ sé-
rüléssel nem lehet folytatni a küz-
delmet, így az eredményhirdetésen a
dobogó második fokára állhattam
fel. A versenyen a mentõszolgálatnak
is akadt dolga, hiszen több, könnyebb
és súlyosabb sérültet is el kellett lát-
niuk. Történt szemöldökszakadás,
csonttörés, több rándulás, egy részt-
vevõ pedig valószínûleg nyaki csi-
golyasérülést szenvedett.

Sorozatunkban olyan, korábban
Szerencsen élõket szólaltatunk meg,
akik idõközben más településeken
találták meg a boldogulásukat, de mint
az alábbi interjúból is kiderül, nem sza-
kadtak el teljesen egykori lakóhe-
lyüktõl. A velük készült beszélgetés a
bemutatkozás után elsõsorban tele-
pülésünkhöz fûzõdõ kapcsolataikra,
érzéseikre és véleményükre keres vá-
laszokat.

– Örömmel fogadtam a megkeresést,
ugyanakkor elgondolkodtam, vajon mi
lehet érdekes másoknak az életembõl
– idézte fel a kapcsolatfelvételünk
utáni pillanatokat Czinke István (fo-
tónkon). – Végül arra jutottam, hogy
talán a sok utazás, ami messzirõl ka-
landosnak tûnik, de akik közelebbrõl
figyelhetik a sorsomat, azok tudják,
hogy minden alkalom mögött komoly
munka áll. A csoportvezetés testileg-
lelkileg próbára tesz, minden erõfor-
rásomat megmozgatja. A nehéz hely-

zetek, izzasztó erõpróbák,
esetenként az utasokért ér-
zett felelõsség súlya nyo-
maszt, és csak mire haza-
érek és elmesélem, akkor
válik mindez izgalmas ka-
landdá. Természetesen
annak, aki választott hiva-
tásaként „világjáró”, bõven
kijut az ilyen élményekbõl.

– A világjárás szeretetét
édesanyámnak köszönhe-
tem, aki hétvégenként is úgy intézte
családunk életét, hogy kiránduljunk,
nyaranként pedig – három gyerekkel
a Skoda hátsó ülésén –  utaz zunk a ten-
gerhez, a Balatonhoz – idézi fel
Czinke István. – Bár a családi legen-
dák szerint a „menés” õseimnek sem
jelentett gondot. Sõt! Én gyermeki le-
hetõségeimhez képest ennek úgy
adtam korai jelét, hogy akár az abla-
kon is kiszöktem egy jónak ígérkezõ
kalandért. 

A gimnáziumban Klausz Zoltán
tanár úrral jártunk túrázni, hozzá és
az ilyen jellegû versenyekhez is sok
szép emlékem fûzõdik. Õ szerettette
meg velem az erdõt, a természetjárást.
Középiskolák közötti tájékozódási ver-
senyeken indultunk, de részt vettünk
tájfutó bajnokságokon is. Bejártuk
együtt a Bükk, a Zemplén, a Mátra leg-
szebb tájait. A gimnáziumi évekbõl szí-
vesen gondolok vissza az osztály-
fõnökömre, Nagyné Hoffmann Mária
tanárnõre is, aki bízott bennem, annak
ellenére, hogy õ már akkor tudta, késõn
érõ típus vagyok.

– Érettségi után már biztosan tudtam,
hogy az életemet a sport, a mozgás
köré akarom szervezni – folytatta
Czinke István. – Ezért tanultam föld-
rajz–testnevelés szakon a nyíregyhá-
zi fõiskolán, késõbb pedig a pécsi egye-
tem testnevelõ szakát is elvégeztem.
Felsõfokú tanulmányaim alatt ismer-
kedtem meg a sziklamászással, ennek

az új szenvedélyemnek kö-
szönhetõen jártam be a
Tátrát, az Alpokat, a Do -
lomitokat. Mellette – mivel
megszerettem a hosszútáv-
futást – többször indultam
például a Budapest és a
Bükk Ma ratonokon.

Már az egyetemi évek
alatt létrehoztam a saját cé-
gemet alpinmunkákra, out-
door-tréningek szervezésé-

re. Így kerültem kapcsolatba egy uta-
zási irodával, ahol évekig dolgoztam
túravezetõként, de foglalkoztam ka-
landtúrák szervezésével is. Ekkor in-
dult a „nagyüzemi” világjárás: Tö -
rökországtól Skóciáig szinte egész
Európát, Afrika déli részét, Kubát,
Perut, Nepált is megismerhettem.
Bevallom, Nepál és a Hi malája a szí-
vem csücske: imádom a hegyeket, az
ott élõ népeket, a kultúrájukat. Ha te-
hetem, visszajárok ottani barátaimhoz.
Európában Skócia áll hozzám a leg-
közelebb, oda is úgy érzem, szinte már
hazamegyek. 

– Jelenleg saját utazási irodám sor-
sát egyengetem – mesél mostani  életé -
rõl a szerencsi származású fiatalem-
ber. – Régi vágyamat szeretném meg-
valósítani azzal, hogy személyre sza-
bott kalandokat kínálunk, megmutat-
juk az ügyfeleknek a világ mosolygó
oldalát. Hiszek abban, hogy a Földnek
van egy türelmes, békés, nyugodt
arca, amely mindannyiunkra vár.
Érdemes megismerni, de nem mind-
egy, kivel vagy kikkel indul el az ember
az úton. Mi kis csoportokat utaztatunk,
színvonalas szervezéssel, egyéni ké-
réseket is teljesítve. Nemrég tértem
haza a Darjeeling–Bhután–Mustang
utunk „felderítésérõl”, ahová a közel-
jövõben már csoportokkal fogok visz-
szatérni. Bízom abban, hogy lesz le-
hetõségem a „földijeimet” is „világgá
vinni”. 

Rangos kiállításokon
találkozhatnak az ér-
deklõdõk Tóth Mik lós -
né (fotónkon) alkotása-
ival. Az Országos Kép -
zõ- és Ipar mû vé szeti
Társaság „Éltetõ víz”
címmel hirdetett tárla-
tot, amelyre a szakértõ
zsûri a szerencsi mû -
vésztanár ez alkalomra
készült „Az öreg halász
és a tenger” címû képét bemutatás-
ra választotta ki. A kiállítás április 21-
ig tekinthetõ meg Hévízen a Magyar
Csárda – Mecénás Galériában, majd
április 26. és június 15. között

Komáromban, a Mo nos -
tori Erõd Hadkultúra
Központban. 

A Borsod-Abaúj-Zemp -
lén Megyei Képzõ- és
Iparmûvészeti Egye sület
a miskolci Ady Endre
Kulturális és Sza bad idõ -
központ galériájában
rendezi meg éves kiállí-
tását. A civil szervezet
tagjainak hagyományos

bemutatkozásán Tóth Miklósné két
tollrajza (A kék madár, Akiért a ha-
rang szól) és két olajfestménye (Hor -
tenziák, Sárga virágok és mákgubók)
látható.

Történelmi
kávéházba
invitálta az
érdeklõdõket
március 14-

én délután a Fidelitas szerencsi szer-
vezete. A Rákóczi-várban elsõ alka-
lommal megtartott programra ér-
kezõket Ringer István tárogatómu-
zsikája köszöntötte. Az esemény

vendége volt az egykori bocskaista
diák, Kiss Ádám, a 2006. évi Hu mor -
fesztivál szerencsi származású gyõz -
tese, aki a budapesti Duma színház
egyik rendszeres fellépõjeként sajá-
tos produkciójával magával ragadta
a többségében helyi gimnazistákból
álló közönséget. Ádám mûsorában
mesélt az életérõl, a különbözõ fel-
lépéseken szerzett élményekrõl.

EZÜSTÉRMES SZERENCSI
HARCMÛVÉSZ

TÁVOZOTT A GYÁRIGAZGATÓ

Fazekas Jánosnak életformája
lett a küzdõsport. 

SZERENCSRÕL SZÁRMAZOTT: CZINKE ISTVÁN

KÖZÉPPONTBAN A BÕRRÁK

MÛVÉSZTANÁR KÉPEI
A TÁRLATOKON 

KISS ÁDÁMMAL
TALÁLKOZTAK

(Folytatás az 1. oldalról.)
A legnagyobb mennyiségben a

minõségi borok fogynak, döntõen
 fél édes kategóriában. Külön örven-
detes számunkra, hogy a késõi szü-
retelésû borokból tavaly már közel
félmillió palackot értékesítettünk. A
borkülönlegességeknél a legna-
gyobb a verseny, de az elmúlt
évben is tartani tudtuk a korábbi sza-
morodni- és aszúeladásunkat. A
legkeresettebbek továbbra is az édes
szamorodni és a háromputtonyos
aszú, ezt követi az ötputtonyos
aszú. Talán érdekességként érdemes
megemlíteni, hogy a négyputtonyos
aszút „mostohagyerekként” kezelik
bel- és külföldön egyaránt. Nekem
meggyõzõdésem, hogy a legszebb

aszúk ebben a kategóriában ké-
szülnek. 

– A közelmúltban újabb termék-
családot fejlesztettek ki. 

– Az elmúlt hetekben ért véget az
a folyamat, amelynek eredményeként
megszületett a Premium Selection el-
nevezésû borkülönlegesség-termék-
családunk. A válogatott alapanyag-
ból készülõ legmagasabb minõségû
nedûk kerülnek ezekbe a palackok-
ba a száraz szamorodnitól egészen
a tokaji aszúeszenciáig. A célcso-
portot a vastagabb pénztárcájú vá-
sárlók és a gasztronómia adják. 

– A cég integrátorként hosszú ideje
fontos szerepet tölt be a borvidéken,
jelentõs mennyiségû szõlõt vásárol-
nak fel a gazdáktól. Mire számíthat-

nak a jövõben az ültetvénytulajdo-
nosok?     

– Meggyõzõdésem, hogy ez egy
kölcsönös elõnyökkel járó  együtt -
mûködés. A társaságunknak kevés sa -
ját szõlõterülete van, ezért szüksé-
günk van a biztos termelõi háttérre.
A gazdáknak pedig arra, hogy évrõl
évre értékesíteni tudják a szõlõjüket.
Az elmúlt 4-5 évben kialakult a part-
ne reink köre Szerencstõl Sá tor alja -
újhelyig, akik elfogadták a piaci igé-
nyeken alapuló minõségi elvárása-
inkat. A számuk napjainkban mintegy
kétezer fõre tehetõ, akik mintegy ezer
hektáron gazdálkodnak. A megter-
melt szõlõre a Tokaj Keres kedõház
hosszú távon vevõként jelentkezik.      

Á. A.

PRÉMIUM TERMÉKCSALÁD A KERESKEDÕHÁZTÓL
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
A szerencsi önkormányzat március

20-án megtartott ülésének elsõ napi-
rendi pontjaként a Szerencsi Rend -
õrkapitányság elmúlt évi tevékenysé-
gérõl készített tájékoztatót vitatták meg
a képviselõk. 

Szabó Aladár megbízott rendõrkapi-
tány kiemelte, hogy az elõdjének, Lõcsei
Jánosnak az irányítása alatt a nehéz tár-
sadalmi körülmények ellenére is ered-
ményes volt a testület. Az alezredes szólt
arról, hogy Szerencs bûnügyi szem-
pontból nem számít  fer tõzött település-
nek, amit a korábbinál erõteljesebb
közterületi jelenléttel, a bûnözõkkel
szembeni határozott fellépéssel a jövõ -
ben is szeretnének megõrizni. A tér-
ségben tapasztalt  tendenciá val ellen-
tétben tavaly a városban jelentõsen –
negyven százalékkal – csökkent a be-
töréses lopások száma. A megbízott
rendõrkapitány kiemelte: a térségben hi-
vatalosan nincsenek bûnözõi csoportok,
azonban a kamatos pénzek szedése és
az azonos módszerrel elkövetett betö-
rések szervezettségre utalnak. Szabó
Aladár fontosnak tartotta a bûnözõkkel
szembeni határozott, szigorú és törvé-
nyes rendõri fellépést és a közterületi je-
lenlét fokozását. Ehhez a rendõrség és
a határõrség összeolvadásának ered-
ményeként rendelkezésre áll a megfe-
lelõ létszámú és tudású állomány. A gyer-
mek- és fiatalkorú bûnözés drasztikus
emelkedése a megelõzés területén je-
lentkezõ tennivalókra hívja fel a figyel-
met. A közlekedésbiztonság területén a
sebesség csökkentése hozhat számottevõ
eredményt. Szabó Aladár ismertette,
hogy április végével lejár a megbízatá-
sa, május elsejétõl már a pályázat útján
kiválasztott új rendõrkapitány, Bogyai
Ferenc alezredes veszi át a posztot, aki
különbözõ beosztásokban dolgozott a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-
fõkapitányságon. 

Gál András hozzászólásában a helyi
gimnázium és a rendõrkapitányság pél-
dás együttmûködésére hívta fel a fi-
gyelmet. Ennek is köszönhetõ, hogy a
középiskola rendészeti képzésben részt
vevõ tanulói eredményesen szerepelnek
az országos és nemzetközi versenyeken.
A partnerség a bûnmegelõzésre, az if-
júságvédelemre és a drogprevencióra is
kiterjed. 

Vaszily Miklós sajnálatosnak nevez-
te, hogy napjainkban Magyar or szágon
annak van félnivalója, aki védekezik,
nem pedig a bûnelkövetõknek. Ezen vál-
toztatni kellene, mert a jelenlegi álla-
potok a rendõröket is elbizonytalanít-
ják. Koncz Ferenc szerint a magyaror-
szági ítélkezési gyakorlat azokat hozza
nehéz helyzetbe, akik a világos olda-
lon állnak. A bûnözõk pedig visszaél-
nek a lehetõségeikkel. Amennyiben
ezen a területen nem kerülnek közelebb
a megoldáshoz, annak keserves követ-
kezményei lesznek. A képviselõ kifo-
gásolta a hazai keskeny és zúzalékos
padkával megvalósuló útépítési gya-
korlatot, amelyek mentén cserjék helyett
fákat ültetnek. Mindezek már sok em-
beréletet követeltek. Korondi Klára a
gyermekbûnözés visszaszorítására meg-
fogalmazott tervekrõl érdeklõdött. Sipos
Attila méltatta Lõcsei János rendõrkapi-
tányként végzett munkáját, aminek a ta-
valyi eredménye önmagáért beszél. A
képviselõ fontosnak tartotta a gyermek-
és fiatalkori bûnözés elleni eredményes
fellépést. Gondot jelent a szakképzõ is-
kolába járók egy részének utazás köz-
beni viselkedése. Ugyanakkor a sze-
rencsi szórakozóhelyeket is elözönlik a
vidékrõl beérkezõ fiatalok, akik „bal-
hézni” érkeznek a városba. Ennek ered-
ménye, hogy az ifjúság már kerüli a helyi
vendéglátóegységeket. Bíró István sze-
rint a lopások területén nem áll jól a
város, amire a személyes kára is bizo-

nyítékul szolgál. A gyorshajtók megfé-
kezése érdekében a Fecskésen is mér-
nie kellene a traffipaxnak. Hidegkúti
Ákos úgy vélte, hogy nincs minden rend-
ben a helyi rendõrkapitányságon és a
városban. A képviselõ megkérdezte a
megbízott rendõrkapitánytól, hogy mit
kívánnak tenni a szerencsieket rend-
szeresen megfélemlítõ csoportokkal
szemben? Hogyan kívánnak fellépni a
szórakozóhelyek biztonsága érdeké-
ben?  Tudomása szerint bizonyos körök
a rendõrség berkein belül is megfenye-
gettek már embereket.

Marosvölgyi János, a Szerencsi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke kie-
melte: tudomása szerint a vidékrõl be-
járó romák balhéznak Szerencsen, akik-
kel szemben valóban intézkedni kelle-
ne. Az elnök szerint jobban ki kellene
használni a rendõrség és kisebbségi ön-
kormányzatok közötti együttmûködési
megállapodásokat. Visi Ferenc a pol-
gárbarát rendõrség mellett tette le a vok-
sát. Szóvá tette, hogy a földhivatal elé
kihelyezett „Megállni tilos” tábla sok
bosszúságot okoz a környék lakóinak és
vállalkozásainak. Heves János szerint
nem kedvez a testület eredményessé-
gének, hogy a rendõrök viszonylag
rövid szolgálati idõ után nyugdíjba vo-
nulhatnak. Emiatt éppen a nagy ta-
pasztalatú kollégákat veszítik el.   

Szabó Aladár ismertette, hogy a  jövõ -
ben a közlekedési szabályok megsze-
gõi súlyos, esetenként több százezer fo-
rintos bírságra számíthatnak. Ennek vár-
hatóan meglesz a visszatartó hatása. A
korai nyugdíjazások valóban súlyos
gondokat okoztak a rendõrség mûkö-
désénél, ami tavaly mélypontra süllyedt.
A bûnözés visszaszorítása a törvény szi-
gorával történhet. A jelenlegi szabályo-
zás megfelelõ eszközöket ad a rend-
õröknek, csak alkalmazni kell azokat.
Ehhez azonban az ügyészségnek és a
bíróságnak is partnernek kell lenniük. 

A fiatalkorúak esetében pedig elsõ -
sorban a bûnmegelõzésre kell helyez-
ni a hangsúlyt. A tetteseket pedig el kell
fogni, így tud polgárbarát módon mûköd-
ni a rendõrség. Nem elég, ha a statisz-
tikai adatok alapján jó egy településen
a közbiztonság, fontos, hogy ezt az ott
lakók is így érezzék. A megbízott rendõr-
kapitány kiemelte: a hétvégeken rend-
szeres akciókat szerveznek a szerencsi
szórakozóhelyek nyugalma érdekében.  

Rónavölgyi Endréné szerint fontos,
hogy a képviselõ-testület évrõl évre
pontos képet kapjon a település köz-
biztonságáról. Örömmel hallotta, hogy
Szerencs e tekintetben más települé-
seknél kedvezõbb helyzetben van. A
város lakói többségükben törvénytisz-
telõ, fegyelmezett emberek. Az önkor-
mányzat jó kapcsolatot ápol a rendõr-
séggel és segíti a közbiztonság fenntar-
tásában fontos szerepet betöltõ pol-
gárõrséget. A polgármester elismerõen
szólt az év elején nyugdíjba vonult Lõcsei
János szerencsi rendõrkapitány mun-
kásságáról, remélve, hogy hasonlóan jó
szakember veszi majd át a testület irá-
nyítását.  

Gál András javasolta, hogy az ön-
kormányzat külön levélben köszönje
meg Lõcsei Jánosnak a városért végzett
munkáját. Ezzel, valamint az elõter-
jesztéssel egyhangúlag egyetértett a tes-
tület. 

A KRÓNIKUS BETEGEK
ELLÁTÁSÁRÓL TÁRGYALTAK 
Következõ napirendi pontként a kró-

nikus megbetegedésekben szenvedõ
betegek szerencsi ellátásáról tájékozó-
dott az önkormányzat. Borbély Zsu -
zsanna kistérségi tiszti fõorvos kiemel-
te, hogy a krónikus betegségek hosszú
távra jelentenek problémát az  emberek -
nek. Az egészségmegõrzés területén

szemléletváltásra volna szükség, amivel
sok baj elkerülhetõ lenne. Az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol -
gálat az egészségre neveléshez a vá-
rosban sok segítséget kap az önkor-
mányzattól és a helyi egészségügyi in-
tézményektõl. Borbély Zsuzsanna jó pél-
daként említette a felvilágosító elõadá-
soknak és a különbözõ szûrõvizsgála-
toknak a szervezését. A tiszti fõorvos is-
mertette, hogy az ÁNTSZ helyi  szintjei -
nek átszervezésével kibõvült a felada-
tuk, miközben létszámleépítés történt a
szolgálatnál. 

Sipos Attila a szociális és egészség -
ügyi bizottság nevében szólva a fiat-
alok körében végzett megelõzésben a
kortárs oktatók fontosságát hangsúly-
ozta. Korondi Klára szerint országosan
növekszik a krónikus megbete gedé -
sekben szenvedõk aránya. Szerencsen
nagyon jó kezdeményezések születtek
a kedvezõtlen tendencia visszaszorítása
érdekében, amelyeket folytatni kell.
Ugyanakkor az emberi lélek gyógyítása
is fontos feladat és törekedni kell a
stresszmentes életre. Koncz Ferenc a
létszámleépítés részleteirõl és ennek
hatásairól érdeklõdött. Heves János
 sze rint a város a megelõzésben és a
szûrõvizsgálatok szervezésében is élen-
jár, amelyeken a résztvevõkben sincs
hiány. Bíró István az egészséges
környezethez való alkotmányos jogra
hívta fel a figyelmet, ami a Fecskésen
és környékén lakókat is megilleti. A
gyakori bûz miatt sérül az alapjog.
Legutóbb a Szerencsi Mezõgazdasági
Zrt. állati trágyájának tárolása okozott
gondot, ami lehet hogy megfelel az
elõírásoknak, de szörnyû szagot áraszt.
Koncz Ferenc emlékeztetett, hogy az
Ondi út környékén a csatornából áradó
bûz okoz problémát. Visi Ferenc szerint
a szûrõvizsgálatokra azért mennek el
az emberek, mert ingyen vannak. 

Borbély Zsuzsanna kiemelte: a tiszti-
orvosi hivatalnál fokozatosan történtek
leépítések, az összevonás után több hul-
lámban. Ennek eredményeként meg-
szûnt a nyugdíjas kollégák foglalkozta-
tása. A jelenlegi létszám 22, a rájuk esõ
lakosságszám 130 ezer fõ. A bûz ügyé-
ben az intézkedés joga a környezetvé-
delmi hatóság feladatkörébe került át.
Hidegkúti Ákos szerint a nyugdíjtörvény
kedvezõtlen hatásai a rendõrség után az
ÁNTSZ-nél is lecsapódtak. Kérte a pol-
gármestert, hogy ezeket a hibás dönté-
sek miatti problémákat országgyûlési
képviselõként jelezze a kormány felé. 

Rónavölgyi Endréné arra hívta fel a
figyelmet, hogy az elmúlt idõszakban a
szerencsi egészségügyi ellátásban je-
lentõs változások történtek. Megújultak
a rendelõk, javult a mûszerezettség, ame-
lyek a lakosság magasabb szintû ellá-
tását teszik lehetõvé. Az ÁNTSZ szer-
vezeti változásait nem tudja megítélni,
az viszont biztos, hogy a legkisebb költ-
ség mellett hatékonyan mûködõ struk-
túra jelenti a jó megoldást. 

A tájékoztatót a képviselõk egyhan-
gúlag tudomásul vették.

Következõ napirendi pontként az eu-
rópai uniós támogatással „Képzés értük”
elnevezéssel megvalósított projektet ér-
tékelte az önkormányzat. Akácosiné
Nagy Ágnes, a kistérség településein szo-
ciális területen dolgozók továbbképzé-
sét biztosító program szakmai vezetõje
kiemelte: két év alatt sok hasznos, a min-
dennapi munkájukban jól alkalmazha-
tó ismeretet szereztek a szakemberek.
Sipos Attila, a szociális és egészségügyi
bizottság elnöke ismertette: a huszon-
kétmillió forintos projekt elsõsorban az
emberi tudásba jelentett beruházást.
Az ismeretnyújtó tanfolyamok mellett a
stresszoldó tréningeknek is nagy jelen -
tõsége van a szociális területen dolgo-
zók eredményesebb munkavégzésé-
hez. Kalina Lajos szerint a program al-

kalmat teremtett arra, hogy a környék
szociális szakemberei csapattá ková-
csolódjanak, és olyan képzésben ve-
gyenek részt, amely mindenki számára
hasznos. Korondi Klára arra volt kíván-
csi, hogy az átadott szellemi tõkét
mennyire fogják tudni hasznosítani a
szakemberek. Heves János szerint az em-
beri tudás gyarapítása legalább annyi-
ra fontos, mint a tárgyi beruházások meg-
valósítása. Sipos Attila ismertette: a
program keretében folytatták a Rákóczi
út 63. szám alatti épület akadálymen-
tesítését, bútorokat és irodai felszerelé-
seket vásároltak. Rónavölgyi Endréné
arra hívta fel a figyelmet, hogy pályázat
sikeres végrehajtásához komoly össze-
fogásra volt szükség, ami tizenöt tele-
pülést érintett.  

A tájékoztatót a képviselõk egyhan-
gúlag tudomásul vették. 

A KUKORICASZÁR-SZÁRÍTÓ
ÜZEMRÕL 

Következõ napirendi pontban arról az
együttmûködési megállapodásról vál-
tottak szót a képviselõk, amelyet egy, a
szalmatüzelésû erõmûhöz kapcsolódó
kukoricaszár-szárító létesítésére tett a kis-
térség településeinek a BHD Hõerõmû
Zrt. Csanádi Béla, a polgármesteri hi-
vatal építésügyi és városfejlesztési osz-
tályvezetõje ismertette: a pénzügyi és vá-
rosfejlesztési bizottság ülése után az  elõ -
terjesztés módosítására tesz javaslatot.
Eszerint az önkormányzati döntés elõtt
szükség van üzleti terv kidolgozására,
amely alapján a testület megalapozot-
tan határozhat a projektcégben való rész-
vételrõl. Takács István bizottsági elnök
ezt megerõsítette. Koncz Ferenc azt kér-
dezte a polgármestertõl, hogy miért nem
hívta fel korábban a képviselõ-testület
figyelmét arra, hogy a világörökségi egye-
sületben résztvevõ önkormányzatok-
nak a számukra kötelezõen elõírt ke-
zelési terv rendelkezéseit figyelembe kell
venniük. Az országban pedig készül egy
világörökségi törvény, amely az egész
ügyet más megvilágításba helyezte
volna. A képviselõ a beruházóktól arra
kért választ: látnak-e lehetõséget arra,
hogy az erõmû kapacitását kisebbre
csökkentsék annak érdekében, hogy azt
a térségben élõk minél szélesebb kör-
ben támogassák. Suskó Viktor egyetért
a kukoricaszárító megvalósíthatóságát
elemzõ üzleti terv elkészítésével. A
képviselõ szerint, amennyiben a kistér-
ség települései a projektcég létrehozá-
sa mellett döntenek, abban a városnak
is részt kell vennie. Ezért is világosan kell
látniuk, hogy mibe fektetik a pénzüket.
Heves János is fontosnak tartotta, hogy
alaposan megvizsgálják a befektetést, és
ez alapján határozzanak. Az alpolgár-
mester szerint mindenki részérõl vilá-
gos állásfoglalásra van szükség az erõmû
ügyében, mondvacsinált ürügyekkel
nem szabad akadályozni a létesítmény
megvalósítását. Az, hogy felépül-e az
erõmû, már eldõlt, amivel azoknak is
szembe kell nézniük, akik nem örülnek
ennek. Danyi László szerint a kukori-
caszár-szárító esetében a finanszírozás
és a mûködés vizsgálata közben a be-
szállítókkal kötendõ szerzõdésekre és a
létesítmény helyének meghatározására
is figyelmet kell fordítani. Kérdésként fo-
galmazta meg, hogy a tervezett 60 ezer
tonna kukoricaszár betakarítása mennyi
idõt vesz igénybe és kinek a feladata lesz
ennek az elvégeztetése? Vaszily Miklós
minden munkahelyteremtõ beruházást
fontosnak tartott. Véleménye szerint az
erõmû károsanyag-kibocsátása olyan
csekély lesz, ami nem jelent veszélyt a
környezetre. A kukoricaszár-szárító a lé-
tesítmény hõjére alapoz, ami a szûrõk
mellett tovább tisztítja majd a füstöt. Visi
Ferenc arra volt kíváncsi, hogy megéri-
e majd a termelõknek beszállítani a nö-

vényi szárat. Ellenkezõ esetben ugyan-
is nem térül meg a beruházás. Félõ, hogy
az önkormányzatoknak nem lesz elég
pénze arra, hogy beszálljanak az üzletbe.
Bíró István szerint már akkor érdemes
beszélni az új beruházásról, ha csak
egyetlen munkahelyet teremt. Itt azon-
ban ennél többrõl van szó. Minden vál-
lalkozásban van kockázat, de ha nem
próbálják meg, akkor bizonyosan nem
jutnak elõbbre. 

Koncz Ferenc arra volt kíváncsi, hogy
milyen technológiával kívánják ösz-
szegyûjteni a kukoricaszárakat, mert azo-
kat mostanság kombájnnal vágják le, ami
összezúzza a szóban forgó növényi ré-
szeket. Tudják-e, hogy a kistérségbõl
hány település kívánja aláírni a megál-
lapodást és miként állnak a beruházás-
hoz a termelõk? Nem sok értelme van
az egésznek, ha nincs rá megfelelõ fo-
gadókészség. Csanádi Béla kiemelte:
nincs érvényben lévõ világörökségi ke-
zelési terv a területre, mert azt a térség
egyetlen önkormányzata sem hagyta
jóvá. Erre a kötelezettségükre elfelejtet-
ték felhívni az érintett települések fi-
gyelmét. A jelenleg többek által meg-
hivatkozott dokumentumot maga a
helyi világörökségi egyesület sem fogadta
el, mert nem errõl, hanem egy korábbi
változatáról szavaztak. 

Berecz János, a BHD Hõerõmû Zrt.
felügyelõ bizottságának elnöke szerint
nem a szerencsi önkormányzatnak volt
a feladata, hogy a világörökségi szem-
pontokat figyelembe vegye. Az enge-
délyezés során ezt a Világörökségi
Tervtanács és a Kulturális Örök ség -
védelmi Hivatal vállalta magára. Emiatt
a képviselõ-testületnek nincs felelõssé-
ge az ügyben. Hujber Ottó, a BHD
Hõerõmû Zrt. igazgatóságának elnöke
kiemelte: a szerencsi testület ülését
megelõzõ nap a kistérség önkormány-
zatainak elküldték átdolgozott javasla-
tukat: ne projektcég létrehozásáról,
hanem egy megvalósíthatósági tanul-
mány elkészítésének szükségességérõl
hozzanak döntést. Az adatok ismereté-
ben minden település láthatja majd, hogy
résztulajdonosként milyen haszna lesz
a kukoricaszár-szárító üzembõl. Hujbert
Ottó kiemelte: a cukorgyár bezárásával
700 ezer tonna alapanyag beszállítása
szûnik meg, miközben az erõmû ez irá-
nyú igénye 270 ezer tonna. Aki kisebb
erõmûvet szorgalmaz Szerencsre, va-
lójában a létesítmény megvalósítása
ellen emeli fel a szavát. A kazánokat már
megrendelték és az engedélyük is 49,9
megawatt teljesítményre szól.  A kuko-
ricaszár-szárító más növényi maradvá-
nyok víztartalmának a csökkentésére is
alkalmas lesz. Ilyen lehet például a cu-
korcirok, aminek a termesztésére tár-
gyalásokat kezdtek a Magyar Gazda -
körök és Gazdaszövetkezet Szövetsége
képviselõivel, akik támogatják a kez-
deményezést. Erre a növényre alapoz-
va présüzemet is létesítenének, ahol
azoknak a volt cukorgyári dolgozóknak
is munkát kínálnának, akiket az  erõmû -
ben nem tudnak alkalmazni. Ez is mu-
tatja, hogy a nagyberuházáshoz számos
más fejlesztés is társul majd. A kukori-
caszár betakarítása technológiaváltást
igényel. Rónavölgyi Endréné leszögez-
te: nem a szerencsi polgármesteri hiva-
tal, hanem a Magyar Kereskedelmi Enge -
délyezési Hivatal Miskolci Mé résügyi és
Biztonsági Hatósága adta ki az erõmû
építési engedélyét. Ügyészségi vizsgálat
volt az engedélyeztetésrõl, ami nem ál-
lapított meg törvénytelenséget. Ezt az
Országgyûlés mellett mûködõ környe-
zetvédelmi bizottság is megállapította. A
város önkormányzata korábban a ren-
dezési terv módosításakor arról határo-
zott: amennyiben a beruházók az összes
szükséges engedélyt megszerzik, a város
befogadja a létesítményt.

Folytatás a 9. oldalon.



Az elsõdleges információink sze-
rint fékhiba okozott balesetet március
20-án a déli órákban Erdõbényén,
ahol teherautó rohant egy lakatlan
családi ház falának. A nehéz gép-
jármû a település lejtõs fõutcáján ha-
ladt, amikor a sofõr észrevette, hogy
a fék nem mûködik. A mûszaki hiba
miatt lassulásra képtelen teherautó
vezetõje a balra ívelõ kanyarban nem
tudta az úton tartani a monstrumot,
így a szemközti ház falának ütközött.
A balesetben személyi sérülés nem

történt, de mivel az épület teljes egé-
szében használhatatlanná vált, az
anyagi kár jelentõs. A falak közé szo-
rult Uralt a szerencsi tûzoltók von-
tatták ki az úttestre. A Szerencsi
Rendõrkapitányság Közleke dés ren -
dészeti Osztálya elrendelte a gép-
jármû szakértõi átvizsgálását, hogy
egyértelmûen megállapítható legyen,
mi okozta a balesetet.

ÖT NAPÉRT
HETVENEZER FORINT 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
Tállyai Rendõrõrsének járõrei február
25-én délelõtt tartottak közúti el-
lenõrzést Golop közelében. Meg -
állítottak egy WV Golfot, majd a tak-
taharkányi vezetõrõl kiderült: 2008.
február 29-éig a jármûvezetéstõl el
van tiltva. A szabálysértést észlelõ
rendõr közölte a sofõrrel, hogy el-
õállítja a Tállyai Rend õr õrsre, ahol
õrizetbe veszik és bíróság elõtt kell
felelnie tettéért. A Szerencsi Városi
Bíróság a még aznap kora délután
megtartott tárgyaláson 70 ezer forint
pénzbüntetést szabott ki az eltiltás
alatt volán mögé ülõ férfire.

CIGARETTÁÉRT ÜTÖTT 
Túltengett a nikotin utáni vágy

abban a taktaszadai fiatalkorúban, aki
húsvét hétfõjén a község vasútállo-
másán a gyermekei szeme láttára
bántalmazott egy szerencsi férfit,
hogy tõle cigarettát szerezzen. A be-
jelentést követõen a Taktaharkányi
Rend õrõrs munkatársai elfogták az el-
követõt, akit kihallgatása után elõbb
õrizetbe vettek, majd a bíróság el-
rendelte elõzetes letartóztatását.

KÉSSEL FENYEGETÕZÖTT 
A Szerencsi Rendõrkapitányság

Tállyai Rendõrõrse indított eljárást a
mádi férfi ellen, aki március 7-én este
késsel fenyegette meg a helybéli
sértettet: ha nem hívja fel az általa
megnevezett személyt, megszúrja. A.
G.  erõ sen ittas állapotban volt azon
az estén. A sértett félelmében eleget
tett a kérésnek és telefonált, majd azt
mondta A. G-nek, hogy az üzlettõl
nem messze lévõ presszó elõtt ta-
lálkozhat a keresett személlyel. Kis
idõ elteltével az elkövetõ visszatért
az üzletbe, elõbb az utcára nyíló rak-
tárajtót kezdte rugdosni, majd kés-
sel a kezében kényszerített egy höl-
gyet az elõbbihez hasonló telefon-
hívásra. Idõközben megérkeztek a
helyi polgárõrök, akiknek többszöri

felszólítására a támadó letette a nála
lévõ kést, majd kivezették az üz-
letbõl. A rendõrség kényszerítés
bûntettének, garázdaság vétségének
és személyes szabadság megsértése
bûntettének megalapozott gyanúja
miatt õrizetbe, majd a Szerencsi
Városi Bíróság elõzetes letartózta-
tásba helyezte a mádi férfit.

VASCSÕVEL TÁMADT
A KERÉKPÁROS 

Rablás és súlyos testi sértés miatt
indított eljárást a Szerencsi Rend õr -
kapitányság a mezõzombori F. Gy.
ellen, aki vascsõvel ütötte le áldo-
zatát, majd néhány használati tárg-
gyal elmenekült a sértett otthonából.
Március 10-én este csengetett be G.
I. mezõzombori lakásába az elkövetõ
azzal, hogy kerékpárja gumija
 leeresztett és egy pumpára lenne
szüksége. A  házi gazda látásból is-
merte a férfit, beengedte az udvará-
ra, majd hozta a kért eszközt. Nem
sokkal késõbb a hívatlan vendég egy
állítólagos tartozást kezdett követel-
ni, aminek nyomatékosítására egy
vascsõvel ütött a sértett felé, aki a há-
zába menekült, ám a támadó oda is
követte és a nála lévõ vascsõvel több
alkalommal lábon, illetve fejen ütöt-
te. A ház tulajdonosa a fejre mért ütés
miatt elvesztette az eszméletét és
késõ éjszaka tért magához, amikor
szétnézett a lakásban és látta, hogy
étkészlet, kerékpár, valamint egy
gázpalack hiányzik a leltárból. Az
okozott kár elérte a 30 ezer forintot.
A feljelentés után a Szerencsi Rendõr -
ka pi tányság bûnügyi nyomozói el-
fogták F. Gy. mezõzombori lakost,
ellene rablás és súlyos testi sértés kí-
sérlete miatt indítottak eljárást.

IDÕS EMBERT
FOSZTOGATTAK 

Csoportos rablókat fogott el a ti-
szalúci körzeti megbízott. A Sze -
rencsi Rendõrkapitányság szolgála-
ton kívüli munkatársát március 28-
án este telefonján hívták, hogy egy

helyi családi házba két férfi erõ -
szakkal behatolt és pénzt követelve
bántalmazzák az ott lakó idõskorú
személyt, míg egy harmadik  figyelõ -
ként a házon kívül maradt. A körzeti
megbízott a bejelentést követõen a
saját autójába pattanva azonnal a
helyszínre indult, miközben értesí-
tette a rendõrkapitányság ügyeletét.
Az igyekezet nem volt hiába való,
mivel a jelzett lakásban tetten érte a
két elkövetõt, míg harmadik társukat
késõbb, annak lakásán fogták el a
rendõrök. A házba erõszakkal beju-
tott két tettes egyébként megpróbál-
ta eltüntetni a nyomokat, ennek ér-
dekében hypót és cukrot szórtak szét
a helyiségben. A tetten ért páros el-
számoltatásakor elõkerült a már el-
rakott zsákmány is. A tulajdonos
pedig nyolc napon belül gyógyuló
sérülést szenvedett. A gyanúsítottak
kihallgatásakor kiderült, hogy néhány
nappal korábban egyszer már jártak
az áldozatuknál. Az akkori eset si-
kerén felbuzdulva döntöttek úgy,
hogy visszatérnek a helyszínre. A
Sze rencsi Rendõrkapitányság cso-
portosan elkövetett rablás bûntette
miatt õrizetbe vette a nagykorúság
határán lévõ fiatalokat, a bíróság
pedig elrendelte elõzetes letartózta-
tásukat. A tiszalúci, csoportosan el-
követett rablás elkövetõinek elfogá-
sa is mutatja a bûn megelõzés érde-
kében szükséges társadalmi össze-
fogás fontosságát. Az idõskorú sze-
mélyek áldozattá válásának elkerü-
lése érdekében az egymásra figyelõ
szomszédok nagy segítséget jelent-
hetnek a bûnelkövetõk elleni haté-
kony védekezésben.

RENDÔRKÉZEN
A ZSAROLÓ

Tarcali zsarolókat helyezett elõ -
zetes letartóztatásba a közelmúltban
a bíróság. A Tokaji Rendõrõrs a sér-
tett bejelentése alapján még márci-
us közepén zsarolás miatt indított el-
járást. Az elkövetõk azzal fenyeget-
tek meg egy férfit és közvetve a csa-
ládját, hogy amennyiben március 20-
ig nem ad át számukra kétmillió fo-
rintot egy általuk meghatározott  idõ -
ben és helyen, akkor „kikészítik” õt,
illetve hozzátartozóit. A nagy erõk-
kel megindított nyomozás során a
rendõrök pontosan, a biztonsági  elõ -
írások figyelembevételével megter-
vezték a még ismeretlen elkövetõk
elfogását. A zsarolók ugyanis az ak-
ciójuk idõ pontjául március 19-ét,
helyszínéül pedig Tarcalt nevezték
meg. A rendõrök felkészülésének kö-
szönhetõen a 25 éves Z. T.-nek és a
28 éves E. L.-nek ideje sem maradt
a menekülésre. A Tokaji Rend õrõrsön
elõállított kazincbarcikai és ormos-
bányai elkövetõk beismerõ vallomást
tettek és elõzetes letartóztatásban vár-
ják ügyük további alakulását.

Sorozatos bûncselekményeknek
vetettek véget a Tállyai Rendõrõrs
nyomozói. Az elkövetõk boltok és
kocsmák feltörésével kezdték, majd
egy mádi templomba törtek be. A
Tállyai Rendõrõrs ügyeletét március
28-án a délelõtti órákban értesítet-

ték, miszerint betörtek egy mádi, mú-
zeumként is funkcionáló templom-
ba. Az elkövetõk gyakorlatilag min-
dent szétvertek az épületben kész-
pénz és értékek után kutatva. Sõt, az
imaterem belsõ falait is megrongál-
ták és a hecc kedvéért lábnyomai-
kat is otthagyták. Végül alig húsze-
zer forintot és egy nagy értékû ima-
könyvet vittek magukkal.

A bejelentést követõ három órán
belül a rendõrség beazonosította és
elfogta a 26 éves Cs. L. mezõzom-
bori és a 22 éves Cs. K. mádi férfia-
kat. A páros beismerte a bûncselek-
mény elkövetését, miután egyikük la-
kásán tartott házkutatás során sér-
tetlenül megtalálták a muzeális ér-
téket képviselõ imakönyvet. A gya-
núsítottakat a rendõrség õrizetbe
vette és az eljárás során kiderült még,
hogy a két férfi számlájára írható a
néhány nappal korábban Mád köz-
ségben történt bolti és kocsmabetö-
rés és a két alkalommal elkövetett
elektromoskábel-lopás is.

RAJTAVESZTETTEK
A TEMPLOMBETÖRÉSEN
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RENDÔRSÉGI HÍREK
Símaszkos, a kezé-

ben fegyvert tartó
férfi jelent meg már-
cius 18-án este fél ki-
lenckor a bekecsi
benzinkúton.

A töltõállomáson
egyedül tartózkodó
nõi alkalmazottat
elõbb gázspray-vel
lefújta, majd a fegy-
verrel a bevétel át-
adására kényszerítet-
te. A rabló gyalogo-
san menekült el a
helyszínrõl. 

A megyei rendõr-
fõkapitány 200 ezer forintos díjat
tûzött ki, amit az kaphat meg, aki a
tettes személyének felderítését, vagy
elfogását közvetlenül elõsegíti. A
bejelentõ személyét a hatóság bi-
zalmasan kezeli. A rendõrség kéri:
aki a bûncselekményrõl, vagy annak

elkövetõjérõl bármilyen informáci-
óval rendelkezik, jelentkezzen a
B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság (Miskolc, Zsolcai kapu 32.)
46/514-506-os ügyeleti telefonszá-
mán, illetve a 112-es és 107-es se-
gélyhívó számokon.

FEGYVERES RABLÁS
A BEKECSI BENZINKÚTON

A rablást a töltõállomás biztonsági kamerája
rögzítette.

Négyen sérültek meg a március 3-
án, délután történt balesetben Tarcalon.
Az Opel Tokaj felé igyekezett a tele-
pülésen átvezetõ útszakaszon, amikor

a szembõl érkezõ Hyundai egy
enyhe ívelésû kanyarban áttért a me-
netirány szerinti bal oldalra és ösz-
szeütközött a szembõl szabályosan
érkezõ személygépkocsival. A mik-
robusz az út szélén álló autóba is
belecsapódott. A helyszínre érkezõ
mentõk négy sérültet láttak el, egyi-
küket a közeli sportpályáról heli-
kopter szállította el a megyei kór-

ház baleseti sebészeti ambulanciájá-
ra. A baleset körülményeit a Szerencsi
Rendõrkapitányság közlekedésrendé-
szeti osztálya vizsgálja.

Teljes körû ellenõrzést tartottak
március 25-én az M3-as autópályán
a rendõrök, a pénzügyõrök, a köz-
lekedés-felügyelet és az autópálya-
kezelõ társaság munkatársai.

A húsvét utáni akcióban számos ki-
sebb szabálysértésre derült fény, sú-
lyosabb bûncselekményre ez alka-
lommal nem bukkantak a hatóságok,
azonban több esetben derítettek fényt
szabálytalanságokra. Volt, aki a  jármû -
vezetéstõl való eltiltás idõ szakában ült

a volán mö gé, egy másik
esetben a személyautó
rendszámát eltakarták a
csomagtartóra rögzített
kerékpárok.

Az egész napos  ak -
ció ban az elõírások ki-
sebb megszegése miatt
további kilenc esetben
szabtak ki helyszíni bír-
ságot a rendõrök, ame-
lyek összege kis híján
elérte a százezer forin-
tot. Sza bálysértési eljá-
rást tizenhat fõvel szem-
ben kezdeményeztek,
többek között jövedéki
visszaélés, zöldkártya-
és kötelezõ felelõsség-

biztosítás hiánya miatt, de volt, aki
jogosítvány nélkül vezette jármûvét.
Az autópálya jogosulatlan haszná-
latáért 71 esetben történt intézkedés.
Az egynapos akciót eredményesnek
minõsítették az együttmûködõ ható-
ságok és partner szervezetek, így a
jövõben több, ilyen típusú átfogó el-
lenõrzésre számíthatnak a jármûve-
zetõk az M3-as autópályán.

ÖSSZEHANGOLT AKCIÓ
AZ AUTÓPÁLYÁN

Az ellenõrzés során a vámosok jövedéki ter-
mékek után kutattak. 

FRONTÁLIS ÜTKÖZÉS TARCALON

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

HÁZBA HAJTOTT AZ URAL

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



Valószínû sokan nem tudják, hogy
a fákon, épületeken, különbözõ osz-
lopokon, köveken mit jelent a két fehér
sáv között a kék szín. Ez az országos
kéktúra útvonalának jelzése, melynek
jelentõs része csak gyalogosan járha-
tó és végigvezet hazánk Északi- és
Dunántúli-középhegységen.

Tapasztalt túrázók minden más se-
gédeszköz nélkül képesek a több mint
1000 kilométert bejárni. Helyesbítek.
Képesek lennének, ha sok helyen nem
meszelnék, festenék, kaparnák, farag-
nák le a jelzéseket vagy nem vágnák
ki a fákat, melyeken a jelek találhatók.
Tudom, hogy ezt mások, máshol és sok-
szor szóvá tették, de ez olyan, mint a
régi vicc. Ismételni kell, mert az új-
szülötteknek minden új, de vannak
még… A továbbiakban településeket
sorolok fel, melyek sorrendje fontos:
Regéc – Mogyoróska – Arka –
Boldogkõváralja – Hernádcéce – Gibárt
– Encs – Abaújdevecser – Fancsal –
Baktakék – Abaújszolnok – Nyésta –
Felsõvadász. 

No, ezen én is meglepõdtem, hogy
egészen annyi – pontosan 13 – tele-
pülést érint a kék jelzés közelünkben.
Összeköt bennünket. Ez Encs város
vonzáskörzete, a Cserehát jelentõs
része, amit régen encsi járásnak ne-
veztünk. Mást is mondok: megyénk 9-
es számú választókerületébe tartozik
a kicsivel több, mint 50 kilométert ki-
tevõ szakasz. Ugye, milyen érdekes?
Nekem legalábbis az. Jó lenne, ha még
sok mindenkinek az lenne. 

Az én fejemben egészen fiatal korom
óta motoszkálnak ezek a gondolatok.
Egy levél váltotta ki, majd egy késõb-
bi dolog megerõ sítette véleménye-
met. A tizenhat évvel ezelõtt meg-
szerzett elsõ kéktúra-füzetben még
benne volt szüleim lakáscíme is, mint
turisták részére lehetséges szálláshely.
Az újabb kiadású füzetekben már
nincs ilyen. 

Még az 1960-as évek elején kaptunk
egy levelet Székesfehérvárról. Egy tú-
ravezetõ szállás kért és most tessék fi-
gyelni: „… túrát szervezek a szépsé-
ges Cserehátra.” Ha nekünk szürke,
megszokott is, szerencsére másoknak
szép. Válaszoltam a levelére és meg is
érkeztek a bakancsosok: öten. Alig vol-
tunk túl a bemutatkozáson, mindjárt va-

csorát rendeltek. Elõre
nem jelezték igényü-
ket, így édesanyám ki-
csit zavarban volt. 

– Édesmama – így
hívtam anyámat – olyan
finoman tetszik csinál-
ni a tejfeles nyulat és
hamar meg is van. –A
vendégeknek tetszett az
ötlet. Én „nyakon csap-
tam” egy süldõ nyulat,
megnyúztam és máris a
lábasban rotyogott a hús. Tehenünk is
volt, így tejfölért sem kellett a boltba
menni. Az amúgy is zárva volt már. A
vacsora elkészült. A turisták szinte ki-
nyalták a tányért és újra zavarba hoz-
ták anyámat. Meg kér dezték, hogy
mennyivel tartoznak? Egy nyúl, ami ott
szaladgált az istállóban a tehenek lába
elõtt, egy falusi embernek nem jelen-
tett különösebb értéket. Hirtelen ötle-
tem támadt. Mondtam édesanyámnak,
hogy ezek városi emberek. Õk más-

ként értékelik ezt, mint
mi. Tessék mondani
nekik, hogy amit rá-
szántak. Ebbõl újabb
meglepetés lett, mert
annyit fizettek, ameny-
nyire nem számítottunk. 

Itt térnék vissza a már
említett „… késõbbi dol-
gok”-ra. Amikor Rock en -
bauer Pál rendezõi irá-
nyításával a „Másfél mil-
lió lépés Ma gyar or -

szágon” címû film készült, elhangzott
benne egy megjegyzés. Sinkó László
színmûvész, a film narrátora többek kö-
zött azt mondta Cserehátról: „… ele-
settségében is szép…”

Hogy mennyire elesett és akkor
volt-e elesettebb vagy most, errõl itt és
most nem nyitnék vitát. Maradjunk
annyiban, hogy szép és becsüljük
meg. E nélkül elképzelhetetlen a fa-
lusi turizmus. (Folytatjuk) 

Szádváry Gyula 

Boldogság, hála és büszkeség érzé-
sei keverednek bennem, ezért úgy dön-
töttem, hogy tollat ragadok és ezeket
másokkal is megosztom. 

A Sze ren csi Általános Iskola Rá -
kóczi-épü le tének, kéttannyelvû osz-
tályának hetedikes tanulója vagyok.

Tamás Mária tanárnõ bátorítására –
aki elsõ osztályos koromtól a nyelvta-
nárom – elindultam az American Inter -
national School of Buda pest nevû in-
tézmény angol nyelvû novellaíró ver-
senyén. Té ma válasz tásom nem volt
nehéz döntés, ugyanis imádom a lo-
vakat. A kedvenc jószágaimról kezd-
tem írni, õszintén és nagy lelkesedés-
sel. A történet megismerkedésünk pil-
lanatától kezdõdött és összeszokott vág-
tázásunkkal folytatódott. No vel lám
legmeghatóbb része egy kiscsikó szü-
letése volt.

A napok ólomlassúsággal teltek, míg-
nem egy este megcsörrent a telefonunk.
Egy amerikai tanár, Doug Rudnicki mu-
tatkozott be. Meghívott a díjkiosztóra,
és azt is elárulta, hogy szép eredmény-
re számíthatok. Azt hittem, álmodom!
Együtt utaztunk Bú za Blanka, Ördög
Evelin, Pocsai Melinda osztálytársaim-

mal, akik szin tén részt vettek a verse-
nyen. Kö szö nöm nekik, hogy elkísértek
és velem örültek. A Junior kategória 2.
helyezettje lettem. Nyereményemet
April H. Foley, amerikai nagykövet adta
át. Fan tasztikus érzés volt. Megcsillant
elõttem a tanulmányi ösztöndíj lehet-

õsége Amerikába. Ehhez másfél év és a
szüleim beleegyezése hiányzik.

Köszönöm Tamás Mária tanárnõnek
hétéves lelkes, kitartó munkáját, és azt,
hogy az angol nyelvet ennyire meg-
szerettette velem.

Bárány Dorottya 7. c

Kéktúra II. 

A KÉK JELZÉS ÉS AZ IDEGENFORGALOM

Ilyen jelvényt viseltek a
túra résztvevõi. 

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt te-
szünk közzé lapunkban. Vállal kozó
kedvû olvasóinktól most arra ké-
rünk választ, melyik közterület lát-
ható a fényképen? A megfejtéseket
április 18-ig várjuk postai  levelezõ -
lapon (3901 Szerencs, pf.: 85)
vagy SMS-ben a 20/940-2066-os
számra. A helyes választ beküldõk
között kettõ darab 2000 forintos vá-
sárlási utalványt sorsolunk ki. 

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: Rákóczi út. A szerencse ez

alkalommal Benkó István, Sze -
rencs, Fürst S. út 12. szám alatti ol-
vasónknak és a 30/267-4166-os te-
lefonszámról érkezett játékosnak
kedvezett. Nyereményüket április
15–18-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! 

A fotón balról: Ördög Evelin, Tamás Mária felkészítô tanár, Bárány
Dorottya, Búza Blanka és Pocsai Melinda.

NOVELLA A KISCSIKÓ SZÜLETÉSÉRÔL
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TUDÁSPRÓBA NÉMETÜL

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás keretein belül március 12-én
rendeztek német nyelvi versenyt a rát-
kai német nemzetiségi, kéttannyelvû
általános iskolában.

A helyi diákok német dallal és  ver-
sekkel fogadták a társaikat, s az õket
kísérõ pedagógusokat. Endrész
Árpádné igazgató üdvözlõ szavai után
Hajdú Józsefné, a szerencsi polgár-
mesteri hivatal osztályvezetõje nyitotta
meg a programot, hangsúlyozva a
német nyelv fontosságát, hasznossá-
gát a felnövekvõ generáció számára.

A szellemi viadalon nyolc település
hatvanöt diákja mérhette össze tudását
két kategóriában. A versenyzõknek  elõ -
ször egy feladatsort kellett megolda-
niuk, erre egy óra állt rendelkezésre.
Jól esett a frissítõ tízórai a nagy izgal-
mak után. A 7–8. osztályosok számá-
ra még ekkor sem érkezett el a pihe-
nés ideje, õk egy szóbeli fordulóval
folytatták. A kisebbek eközben dalo-
kat tanulhattak, sétát tehettek a tele-
pülésen, a kísérõ pedagógusok ke-
ményen dolgoztak, javították az írás-

beli munkákat. Bizony, hamar elröpült
az idõ, s a gyermekek izgalommal vár-
ták az eredményeket. Akik helyezést
értek el, a Goethe Intézet gyönyörû
könyveivel térhettek haza, de a töb-
biek sem maradtak ajándék nélkül. 

Eredmények: 
Nem tagozatos kategória, 5. osztály:

I. Nagy Viktor (Taktaharkány). II. Tóth
Boglárka (Taktaharkány), III. Berta Ré -
ka (Taktaszada). 6. osztály: I. Tálas Péter
(Tiszalúc), II. Borbély Balázs (Tak ta -
harkány), III. Kerekes Krisztina Réka
(Le gyesbénye). 7. osztály: I. Buzellák
Elõd (Taktaszada), II. Bárány Péter (Sze -
rencs), III. Varga Norbert (Legyes -
bénye). 8. osztály: I. Horváth Virág
(Taktaszada), II. Balogh Lilla (Szerencs),
III. Zagyi Rita (Legyes bé nye). 

Tagozatos kategória, 5. osztály: I.
Bodnár Patrícia (Rátka), II. Ács Adrienn
(Rátka). 6. osztály: I. Tóth Cintia (Rát -
ka), II. Bárdi Balázs (Rátka), III. Soltész
Angéla (Rátka), 7. osztály: I. Maier Bo -
róka (Rátka), II. Tirk Gábor Rátka. III.
Hubay Csanád (Szerencs). 8. osztály:
I. Bogár Daniella (Rátka), II. Bárdi Béla
(Rátka), III. Endrész Péter István  (Rátka). 

A taktaszadai Horváth Virág átveszi az elsõ helyezésért járó elis-
merést.

Folytatás a 7. oldalról.
Az idõ a képviselõ-testületet igazol-

ta. A polgármester szerint a világörök-
ség kezelési terve körül problémák van-
nak, annak rendelkezései is többféle-
képpen értelmezhetõk. A világöröksé-
gi törvény átgondolása többek között
ennek kapcsán merült fel, a jogsza-
bályalkotás azonban nem lehet vissza-
menõleges érvényû.   

Koncz Ferenc szerint szükség van
Szerencsen a biomassza-erõmûre, de
olyanra, amit a környéken élõk is elfo-
gadnak. Ez pedig meglátása szerint a ter-
vezettnél kisebb méretû létesítmény
lehet, amit õ a kezdetektõl szorgalmaz.
Fontos, hogy a városban élõk és a
szõlõtermelõk érdekeit egyaránt figye-
lembe vegyék az ügyben. 

Rónavölgyi Endréné szavazásra bo-
csátotta az elõterjesztést. Eszerint a sze-
rencsi önkormányzat elvileg egyetért a
kukoricaszár-szárító üzem létesítésé-
ben való részvételben.   

Az errõl szóló megállapodás aláírá-
sáról azonban csak a beruházásról ké-
szítendõ üzleti terv ismeretében hoznak
majd döntést. Ezzel a testület Hidegkúti
Ákos, Koncz Ferenc, Korondi Klára,
Takács István és Visi Ferenc tartózko-
dása mellett egyetértett. 

NORVÉG ALAPBÓL
FEJLESZTENÉK A BELVÁROST 
Döntött az önkormányzat arról is,

hogy a belváros rekonstrukciójának
folytatásával részt vesz Szerencs a
Norvég Alap elnevezésû pályázat má-
sodik fordulójában. 

Takács István elnök kiemelte, hogy
a cukorgyár bezárása után a pénzügyi
és városfejlesztési bizottság nem látja
tisztán, hogy milyen anyagi források áll-
nak a rendelkezésükre. Emiatt át kell
gondolniuk, hogy a lehetõségeket fi-
gyelembe véve milyen pályázatokhoz
biztosítják a saját erõt. A bizottság az
adott kérdésben nem foglalt állást.
Heves János hangsúlyozta, hogy a köt-
vénykibocsátásból különítettek el pénzt
pályázatok önerejéhez, ami rendelke-
zésükre áll. Bíró László jegyzõ kiemel-
te: a cukorgyár az építmények és a telek
után továbbra is fizeti a helyi adót. A
Norvég Alap esetében amennyiben a
város pályázatát kedvezõen bírálják el
és gondot látnak a finanszírozásban,
még mindig lemondhatják a támoga-
tást. Kalina Lajos szerint a város fej-
lesztésének egyetlen lehetséges módja,
ha pályázatokon szerepelnek. Jelen
esetben 100 millió forint saját erõhöz
700 millió forintot nyerhetnek, ami te-
kintélyes összeg.  Az összességében 800
millió forintos projektben teljesen meg-
újulhatnak a belvárosban a református
és katolikus templomok, és a Rákóczi-
várban is komoly fejlesztések történ-
hetnek. Visi Ferenc szerint nem szabad
csodálkozni azon, ha aggodalmuknak
adnak hangot a város pénzügyi hely-
zete miatt. Az elõterjesztést a testület
Hidegkúti Ákos tartózkodásával elfo-
gadta. 

Döntés született az önkormányzati
ülésen az elsõ lakáshoz jutók pályá-
zatának kiírásáról és az idei évben igé-
nyelhetõ szemétdíj-kompenzációról. 

Á. A.–S. L.

A VÁROSHÁZÁRÓL
JELENTJÜK
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Az önkormányzat legutóbbi ülé-
sén is számos olyan hozzászólás
hangzott el a „különfélék” elneve-
zésû napirend tárgyalása során,
amelyek méltán tartanak számot a
közérdeklõdésre. 

Elsõként a képviselõialap-felaján-
lásokról született döntés. Egeli Zsolt
a március havi 50 ezer forintot fele-
fele arányban a Sziget- és a Kiss Attila
Alapítványoknak, Danyi László a
januári, februári és márciusi képvi-
selõi alapját az ondi Idõsek Klubja
tatarozására, Hidegkúti Ákos a ja-
nuári és februári összeget a római ka-
tolikus, a márciusit a görög katoli-
kus, míg az áprilisit a református egy-
házaknak ajánlotta fel. Sipos Attila
kéthavi képviselõi alapját az ESZEI
Gondozóházának javára, míg Vaszily
Miklós a februári összeget a görög
katolikus egyháznak ajánlotta fel, a
Rákóczi és a Magyar utca keresz-
tezõdésében viharkárt szenvedett
kereszt és feszület helyreállítására.
Heves János alpolgármester a 2007.
évi második féléves tiszteletdíját,
valamint a 2008. évi tiszteletdíját és
képviselõi alapját a Bakó utcai te-
metõkerítésre fordítja. 

Koncz Ferenc felidézte, hogy a ta-
valyi képviselõi alapjából kéthavi
részt felajánlott a valamikori Törp
ABC melletti futballpályán kerítés-
építésre. Most a tavasz beköszönté-
vel neki lehetne kezdeni a megva-
lósításnak. Véleménye szerint a cu-
korgyár bezárása után Szerencsen a
csokoládégyártás marad az egyetlen
terület, ami elõremutató lehet. Ezt a
tevékenységet a Szerencsi Bonbon
Kft. mentette át a jelenkorba, ami az
egykori termékek hatvan százaléká-
nak és a termelési volumen mintegy
harminc százalékának a megõrzését
jelenti. Fontos, hogy a városmarke-
tingben kellõ hangsúlyt kapjon a
helyi édesipar. Ennek érdekében
szeretnék megszervezni az elsõ sze-
rencsi csokoládéfesztivált, amely-
nek a sikeres megvalósításához a vá-
rosvezetés segítségét is kérik. 

Rónavölgyi Endréné szerint a cu-
korgyár bezárásának a bejelentése
után az a legfontosabb kérdés, hogy
miként lehet a munkahelyüket el-
vesztõ embereket   kártalanítani és
a várost ért kárt pótolni. A csokolá-
défesztiválnak örül, sõt azt ki kelle-
ne bõvíteni, hiszen a helyi mûvelõ -
dési intézmény idei programtervében
Szerencsi Édes Napok címmel sze-
repel egy esemény, amelyet az év vé-
géhez közeledve, karácsony kör-
nyékén tartanának meg. A két ese-
mény, akár egymást is erõsítve le-
hetne olyan nevezetessége a város-
nak, mint Miskolcnak a kocsonya-
fesztivál.   

Visi Ferenc azt javasolta, hogy az
idén a körzetek közötti labdarúgó-
bajnokság költségét a képviselõi
alapból biztosítsák. A Kossuth utcai
bérlakásoknál két kocsi zúzalékot
kellene leszórni. A betegszállítás
akadozik a városban. Kár volt tönk-
retenni azt, ami a mentõszolgálatnál
jól mûködött. Bíró István szóvá tette,
hogy a Rákóczi úton a Nestlé-gyár
környékén ismét nagy számú kami-
on parkol, ami zavarja a közlekedést.
Ugyanakkor a városi közintézmé-
nyeknél mozgáskorlátozottaknak
külön kellene biztosítani a megállás
és várakozás lehetõségét. A Gyári
kertben lévõ orvosi rendelõnél tiltó
tábla akadályozza a jármûközleke-
dést azok esetében is, akik rászo-
rulnának a behajtásra. Mi lesz a cu-
korgyári hûtõ- és ülepítõ tavak sorsa?
– érdeklõdött a képviselõ. A mentõ -
állomás az idén pályázati pénz fel-

használásával kerülne felújításra.
Uray Attiláné arra hívta fel a figyel-
met, hogy az Ondi út 10. szám alat-
ti bérlakások közé vitt zúzalék meg-
süllyedt, ezt pótolni kell, mert sár van
a területen. A Szabadság úton lévõ
szennyvízaknák pedig folyamatosan
beszakadnak. Az igazi megoldást egy
új aszfaltréteg jelentené. Koncz
Ferenc kifogásolta, hogy a Csalogány
utcában elhelyezett fekvõrendõrök
szétszaggatják az autókat. Meg -
jegyezte, hogy a cukorgyár meg-
mentése ügyében kudarcot vallottak,
pedig a megyébõl tizennyolc kor-
mánypárti képviselõ nagy erõt je-
lentett volna, ha együtt megmoz-
dultak volna az ügyben. Most az  elõ -
remutató kérdés, hogy mi történik az
üzemmel a jövõben. Fog-e kárpót-
lást kapni a város, ha igen, mekko-
ra összeget és azt miként fogják fel-
használni? A cukorgyár bezárása
mintegy négyszáz fõt érint, a szal-
matüzelésû erõmûnél 133 fõ foglal-
koztatásáról beszélnek. Ugyanakkor
információi szerint további százöt-
ven ember munkája is veszélybe
kerül, mert a Nestlé korszerû cso-
magológéppel váltja ki a kézi mun-
kát, amit jelenleg a Szerencsi Bonbon
Kft. végez a cég számára. Idõben
szól, hogy a városvezetés léphessen
az ügyben.    

KÉRDEZZ-FELELEK 
Koncz Ferenc kérdésként fogal-

mazta meg a polgármesterhez, hogy
tudott-e az ÁNTSZ folyamatos lét-
számcsökkentésérõl, és ha igen, tett-
e valami azért, hogy ez ne követ-
kezzen be? Mennyire látta azt, hogy
Nestlé üzemben lassan meg fog
szûnni a csokoládégyártás, és pró-
bált-e eljárni azért, hogy ez ne kö-
vetkezzen be? Volt-e információja a
gázszolgáltató központ nagymér-
tékû szûkítésérõl, a mentõállomás le-
építésérõl és ha igen, akkor fellépett-
e ezek ellen. Tudott-e lejárató szó-
rólapokról, ha nem, hajlandó-e azok-
tól elhatárolódni?    

Rónavölgyi Endréné ismertette: a
politikai számonkérésre nyugodt
szívvel adja meg a válaszokat.
Amikor az ÁNTSZ átszervezésének
a gondolata felmerült, akkor talán
éppen Koncz Ferenc volt ország-
gyûlési képviselõ. Erre az idõszak-
ra esett, amikor a tisztiorvosi szol-
gálat központját más településre
akarták vinni és polgármesterként
személyesen járt el annak érdeké-
ben, hogy ez ne történjen meg.
Gazdasági társaságok belsõ életébe
az önkormányzatnak nincs lehetõ -
sége beleszólni. Módjuk van azon-
ban a folyamatos kapcsolattartásra,

tájékozódásra, amit a gázszolgálta-
tó és a Nestlé vezetõivel rendszere-
sen meg is tett. A világcég azon dön-
tését, hogy a csokoládé gyártását
Csehországba összpontosítja, nem
tudta befolyásolni, míg ahogy egy-
kor az akkori polgármester sem tu-
dott beleszólni a cukorgyár- és a cso-
koládégyár privatizációjába. Ugyan -
akkor nagy szerencse, hogy a Nestlé
ma is jelentõs számú dolgozót fog-
lalkoztat és jó adófizetõje a város-
nak. A mentõállomás fejlesztésére
éppen Koncz Ferenc országgyûlési
képviselõsége idején nyújtott be si-
keres pályázatot az önkormányzat,
azonban az Országos Mentõ -
szolgálat részérõl nem volt meg a
szakmai akarat ahhoz, hogy a város
által elnyert összeget kiegészítsék. Így
ez a beruházás az önkormányzat ön-
hibáján kívül meghiúsult, ugyanak-
kor a város az elmúlt idõszakban fel-
újította az orvosi ügyeletet és a ren-
delõket, ultrahangos berendezést és
életmentõ készülékeket szereztek
be és bõvítették a házi segítség-
nyújtást.

Koncz Ferenc megjegyezte, hogy
a mentõállomás tervezett fejleszté-
se idején az ellenzék soraiban ült a
parlamentben, így érdemben nem
tudta elõsegíteni az ügyet. Ugyan -
akkor országgyûlési képviselõként
sem szavazott meg soha olyan ja-
vaslatokat, amelyek az egészségügy
visszafejlesztését célozták.

Bemutató órát rendeztek a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár -
sulás pedagógusainak március 31-én
a helyi általános iskola Bolyai-épü-
letében.

A szakmai délutánon Mezõ Ferenc,
a Debreceni Egyetem tanára tartott
tanulásmódszertani foglalkozást az
intézmény ötödikeseinek. A részt-
vevõk a 45 perces tanóra keretében
megismerhették azokat az új gya-
korlatokat, melyek segítségével a
gyermek nem csak megtanulja a
számára kijelölt szöveget, de rövid
idõ alatt képes értelmezni is azt.

Mezõ Ferenc felhívta a figyelmet arra,
hogy a korábbi idõszakban végzett
felmérések szerint 11 éves kortól ér-
demes a diákokat megismertetni a ta-
nulás legújabb módszereivel. Erre
azért is szükség van, mert annak a
gyermeknek, aki az általános isko-
lában nehezen sajátítja el a tan-
anyagot, késõbbi tanulmányaiban is
nehézségei lehetnek. Az egyetemi
tanár szerint ezért is fontos, hogy a
fiatalok 5–6. osztályos koruktól, szer-
vezett formában vegyenek részt olyan
felkészítésben, ahol a tanulás haté-
kony módszereivel ismerkedhetnek
meg.

Három alkotással mutatkozott be
a Kanadában március 6–9. között
megrendezett Toronto Art Expón a
Szerencsen élõ Suhaj Zoltán. A har-
mincnégy esztendõs autodidakta
festõmûvész 1983 óta él a városban. 

– Már kisgyermekkoromban kitûn-
tem rajztudásban a társaim közül,
bár ennek sokáig nem szenteltem
nagy figyelmet, mivel azt hittem,
hogy ez természetes dolog, vele-
született adottság – idézi fel Suhaj
Zoltán. A helyi általános iskolában
egymást követték a rajzversenyek,
pályázatok, díjak. Szép lassan belém
szivárgott az anatómia, a perspektí-
va és a kompozíció alapjainak elsõ
tudatos felismerése.

Az elsõ megrendelésem szerencsi
zenész barátaim, a napjainkban
Hooligans együttes névre hallgató –
akkor Dance zenekar – felkérésére
történt. Tetszett nekik a munkám, le-
mezborító lett belõle. Aztán a kato-
nai szolgálat ideje alatt jöttek a le-
szerelõ zászlók, melynek gyártását
már-már mûvészi szintre emeltem.

Híre ment az egész laktanyában.
Odáig jutott, hogy az ezredpa-
rancsnok kéretett, és a különbözõ,

akkor divatos propaganda-
képek megalkotásával bízott
meg. 

1992-ben, a leszerelés
után találkoztam igazán  elõ -
ször a festészet gyakorlati ol-
dalával. Egy ismerõsöm bárt
nyitott, és felkért, hogy de-
koráljam ki festményeimmel
a vendéglátóhely falait. A
munka sikert hozott, meg-
rendelés megrendelést kö-
vetett. Körülbelül 3-4 évig
gyártottam a Boris Valejo
reprodukciókat a falakra.
Bár anyagi haszna több volt,
mint mûvészi mondanivaló-
ja, mégis sokat köszönhetek
ezeknek az éveknek. Meg -
tanultam az emberi test ana-
tómiáját, a festés technikai
alapjait és a kompozíció,
perspektíva szabályait. Min -
denesetre az egy idõ után
monotonná váló témák, is-

mételt motívumok fejlõdést hoztak
és lassan araszolva haladtam elõre
egy tudatosan meg nem fogalmazott
cél felé.

Ma már bõvelkedem a komoly
megrendelésekben – teszi hozzá
Suhaj Zoltán. – Festményeimet a
nemzetközi piacon is értékesítem. Az
emberek keresnek, igénylik munká-
imat, ezáltal megtisztelnek.

Az idei Toronto Art Expóra három
alkotásom került ki az ottani ügyin-
tézõm, menedzserem, a szerencsi
származású Bárdosi László által.
Megtiszteltetésnek érzem, hogy az
ottani bizottság érdemesnek találta
kiállítani a képeimet, ráadásul –
mint utólag kiderült–, a bemutatko-
zó háromszázhúsz mûvészbõl tízet
– köztük engem is – kiválasztottak
az expó fõgalériájába. Az egyik fest-
ményemet a helyszínen személye-
sen dedikálta Sundin kanadai jég-
korongjátékos, akit a kép ábrázol. A
kiállítás osztatlan sikert aratott, sok
biztató visszajelzést kapok – emel-
te ki a mûvész.

A huszadik alkalommal meghir-
detett Hegyalja Matematika Verseny
körzeti fordulói után március 19-én
a Szerencsi Általános Iskola Bolyai-
épületében rendezték meg az évti-
zedes hagyományokkal rendelkezõ
vetélkedõ döntõjét.

Februárban közel háromszáz gyer-
mek ült be az iskolapadokba, hogy
számot adjon matematikatudásáról. A
korábbi nevezõk közül, a megye
nyolc kistérségébõl 54-en jutottak be
a vetélkedõ fináléjába. A diákoknak
évfolyamoktól függõen 60, illetve 90
perc állt rendelkezésükre, hogy meg-
birkózzanak a logikai, számítási,
problémamegoldó, geometriai fel-
adatokkal. A több órás fejtörés, majd
a dolgozatok értékelése után a ver-

seny legjobbjai az intézmény aulájá-
ban vették át díjaikat. A szerencsi di-
ákok közül Salétros Vivien és Kövér

Vanda második helyezést értek el, Kiss
Viktória pedig az ötödikesek mezõ -
nyében a harmadik helyen végzett.

VÉLEMÉNYEK, JAVASLATOK TANULJUNK MEG TANULNI!

A tanulás-módszertani foglalkozáson a gyerekek is hasznos is-
mereteket szereztek.

Ötvennégy diák versenyzett az elsõ helyezésekért.

SZERENCSI FESTÕ KÉPEI TORONTÓBAN

Suhaj Zoltán festményei Kanadában is
sikert arattak.

DÖNTÕBEN A KIS MATEMATIKUSOK
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Tizedik alkalommal szervezett köz-
oktatási szakmai napot a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás. A kör-
zet öt településének kilenc intézmé-
nyében március 20-án megtartott be-
mutató foglalkozások után a pedagó-
gusok a Rákóczi-várban plenáris ülé-
sen összegezték tapasztalataikat.

Az idén „Tanuljunk egymástól” mot-
tóval megtartott programon a mód-
szertanra helyezték a hangsúlyt a szer-
vezõk. A délelõtti tizenöt bemutató órán
és elõadáson több mint négyszáz szak-
ember vett részt a városban és a kör-
nyezõ településekrôl. A Rákóczi-vár-
ban megtartott plenáris ülés elõtt a
Taktaharkányi Mazsorett, Modern és
Formációs Tánccsoport mûsorát te-
kinthették meg a résztvevõk. A ta-
nácskozás résztvevõit Ró na völgyi
Endréné, Szerencs polgármestere kö-
szöntötte, fontosnak tartva, hogy a kis-
térségben immár egy évtizede szerve-
zett formában is együttmûködnek a te-
lepüléseken dolgozó pedagógusok. 

A tanácskozáson Dienes Renáta, az
Oktatási Minisztérium vezetõ fõtaná-
csosa a kistérségeknek a közoktatásban
betöltött szerepérõl szólva kiemelte,
hogy a többcélú szervezetek napja-
inkban elsõsorban a tanügyi igazgatás
szervezésében és az intézményfenn-
tartásban mûködnek közre. Ez utóbbi
területen a gyermeklétszám folyama-
tos csökkenése miatt egyre nagyobb
szerephez jutnak a társulások, hiszen
a kisebb települések kevés tanulóval
nem tudják önállóan fenntartani az is-
koláikat.      

Ragályiné Hajdú Zsuzsanna, az ok-
tatási hivatal regionális igazgatója az
országos kompetenciamérések ta-
pasztalatairól szólva arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy összefüggés mutatható
ki az adott kistérségek fejlettsége, va-
lamint az ott tanuló diákok teljesítmé-
nye között. 

A szakmai nap keretében átadták a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
díját azoknak a pedagógusoknak, akik
kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak a
közös feladatok ellátásában. Az idén
Nagy Lászlóné, a taktaharkányi óvoda
nyugalmazott vezetõje, Tiszlavicz
Csaba, az igazgatói munkaközösség ve-
zetõje és az alsó tagozatos munkakö-
zösséget irányító Varkoly Erika vette át
az elismerést. A program utolsó ese-

ményeként az országos Simonyi
Zsigmond Helyesírási Verseny körze-
ti fordulójában kiváló teljesítményt
elért diákokat  jutalmazták a szervezõk.
Szerencsrõl Deák Orsolya (I. hely), Fe -
kete Fatime ((I. hely, Nánási Alex (II.
hely), Harsányi Csilla (I. hely), Szabó
Ádám (II. hely) és Salétros Vivien (III.
hely), Bekecsrõl Körömi János (II. hely),
Rátkáról Maier Boróka (III. hely, Tak -
ta har kányból Koleszár Klaudia ((III.
hely), Orosz Fruzsina (III. hely), Tisza -
lúcról Osváth Petra (II. hely) és Juhász
Emese (I. hely) kapott elismerést. A prog-
ram végén a szakmai napot életre hívó
Hajdú Józsefné, a szerencsi polgármes -
teri hivatal osztályvezetõje mondott kö-
szönetet az eseményen résztvevõ pe-
dagógusoknak és az elõadóknak. 

„Borok és korok” címmel ren-
deztek hagyományteremtõ szán-
dékkal iskolai mûveltségi vetélkedõt
március 26-án Legyes bényén.

Az esemény megnyitójának és
eredményhirdetésének a helyszíne
a község Borháza volt, mely méltó
otthont biztosított a rendezvénynek.
Magyar irodalom és történelem ka-
tegóriában hirdették meg 7. és 8. osz-
tályos tanulók részére a versenyt,
amelyre hat iskolából kilenc csapat
nevezett. Az irodalmi megmérette-
tésre nevezõknek változatos felada-
tokat kellett megoldaniuk, melyek a
bordalokhoz és borral kapcsolatos
szólásokhoz fûzõdtek. A történelmi
verseny résztvevõinek elsõsorban a
logikai feladatok megoldásában kel-
lett helytállniuk, ideértve egy törté-
nelmi levél megfogalmazását és egy
memóriai képfeladat megoldását. A
gyerekek nagy lelkesedéssel teljesítet-
ték a próbatételeket. Magyar irodalom
kategóriában Büstyei Andrea, történe-
lem kategóriában Szegedi László szer-
vezte és vezette a vetélkedõt. A zsûri
elnökei: Czinkné Ronyecz Ildikó és
Falussy Józsefné értékelték a feladat-
megoldásokat. A rendezvényt Sági
Zoltán, a Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás munkatársa értékelte. 

Versenyeredmények:
Történelem: I. Orosz László

(Legyesbénye), felkészítõ: Szegedi
László. II.. Preg Alexandra és Kovács
Anett (Taktakenéz), felkészítõ: Gulyás
Istvánné. III. helyezett: Szadai Márk és
Balogh Mónika (Prügy), felkészítõ:
Szilágyi Péter.

Magyar irodalom: I. helyezett: Bálint
Edina és Dányi József (Legyesbénye),
felkészítõ: Büstyei Andrea. II. helyezett:

Sándor Judit és Kovács Luca (Szerencs),
felkészítõ: Lakatos Marianna. III. he-
lyezett: Szendrei Judit és Csörsz
Alexandra (Prügy), felkészítõ: Szilágyi
Péter. IV. helyezett: Bárány Dorottya
és Miklós Petra (Szerencs), felkészítõ:
Aranyosi Edit. V. helyezett: Juhász
Tímea és Tóth Klaudia (Taktakenéz),
felkészítõ: Zsigmond Etelka és Barcsáné
Varga Zsuzsanna. VI. helyezett: Tóth
Dominika és Horváth Dávid (Monok),
felkészítõ: Rudolf Ilona.

A versenyzõk értékes könyvjuta-
lomban és egyedi tervezésû oklevél-
ben, emléklapban részesültek. Kö -
szönjük a Legyesbényei Önkor -
mányzatnak és a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulásnak, hogy támoga-
tásukkal hozzájárultak a sikeres prog-
ramhoz.                Szepesi Nándor

iskolaigazgató

Felújított épületben, korszerû kö-
rülmények között jól felkészült peda-
gógusok oktatják a diákokat a rátkai
német nemzetiségi, kéttannyelvû ál-
talános iskolában.

Nem véletlen, hogy miközben az or-
szágos tendenciáknak megfelelõen a
kistelepülések többségében évrõl évre
egyre kevesebb a diák, ebben a zemp-
léni faluban nincs hiány a tanulókban.
A titok nyitja, hogy egyre több környezõ
településrõl járatják a szülõk gyerme-
keiket Rátka színvonalas iskolájába –
tájékoztatta lapunkat Endrész Árpádné
igazgató. – Lehetõségünk van  két -
tannyelvû osztályok indítására, ahol a
fiatalok alsó tagozaton az idegen nyel-
vi órákon kívül a természetismeretet,

éneket, rajzot és a technikát, felsõben
pedig a földrajzot és a történelmet is
német nyelven tanulják. Ismereteik el-
mélyítését németországi és lengyel
testvériskolákkal megvalósított csere-
látogatások, az ingyenes nyári táboro-
zások szolgálják. Mindezeknek kö-
szönhetõen tanulóink közül sokan
tesznek államilag elismert alapfokú
nyelvvizsgát.

A tantestület kivétel nélkül jól fel-
készült, többségükben többdiplomás
pedagógusból áll, a szakos ellátottsá-
gunk közel száz százalékos. A német
nyelv mellett kiemelt figyelmet fordí-
tunk a számítástechnikai ismeretekre.
Az ötödik évfolyamtól heti négy órá-
ban szakkör keretében ECDL nem-
zetközi számítógép-kezelõi vizsgára

készítjük fel diákjainkat. Ehhez kor-
szerû géppark és internet-hozzáférés
áll rendelkezésre. Az intézmény 2003-
tól mûvészeti alapiskolaként is mûkö-
dik, amelynek keretében zene- és
táncoktatást, valamint drámajátszást vá-
laszthatnak a fiatalok.

– Ebben az évben az iskolánk a
kompetencia alapú oktatás egyik
hálózati központja lett – emelte ki
Endrész Árpádné. – Kollégáim új, a
korábban megszokottnál változato-
sabb, játékosabb módszerek alkal-
mazásával végzik munkájukat, ami-
tôl az eredmények további javulását
várjuk. A következô tanévtôl ezek-
kel a módszerekkel a környezô tan-
intézmények pedagógusai is megis-
merkedhetnek nálunk.

A közelmúltban tudtuk meg, hogy
a Szerenccsel szomszédos Mezõ -
zombor legidõsebb polgára a napok-
ban ünnepelte 100. születésnapját.

Varga János néhány éve már fiával
él miskolci otthonában. Idõs kora nem
engedi, hogy egyedül maradjon az õsi
családi fészekben, de gondolatai ma is
egykori szülõfalujában, a régi, Kossuth
utcai házikó kertjében járnak…

Amikor meglátogattam a megye-
székhely Martin-Kert váro sában, egy
nagyon kedves öreg bácsi fogadott: –
Isten hozta! – szólt köszöntése, majd
elsõ kérdése volt: Mi újság azon a vi-
déken? – Válaszoltam, de mint kide-
rült, sok újdonságot nem mondhattam
idõs beszélgetõtársamnak, hiszen na-
ponta figyeli a híradásokat és szinte min-
den érdekli, ami a világban történik. 

Varga János 1908. március 14-én szü-
letett Mezõzomboron. Miután gyer-
mekként átélte az elsõ világháborút,
1935-ben megházasodott, amit hama-
rosan újabb háborús évek követtek. Tíz

holdas családi birtokán gazdálkodott 51
éves koráig, ez után jött a téesz-szer-
vezés, ami után a szövetkezet tagjaként
folytatta tovább a mezõgazdasági mun-
kát. 

Az ifjabb Varga János szerint
édesapja, hála istennek, jó egész-
ségnek örvend. Nincs nagyobb
betegsége, gyógyszert az alkal-
mi fájdalomcsillapítón kívül nem
is kell szednie. Sokat pihen mos-
tanában, nézi a televíziót és ha
jobb az idõ, az udvaron és a kert-
ben üldögél.

Hogy mi lehet a hosszú élet
titka? János bácsi szerint sokat kell
dolgozni és akkor kellõen meg-
edzõdik az ember, de egy bizo-
nyos: még ma is jól esik egy-két
pohár borocska, amit naponta el-
fogyasztok – mondta. Az elmúlt
hetekben közel ötven látogató-
ja volt a 100 éves születésnap-
ját ünneplõ Varga Já nosnak, aki-
nek köszöntésére két fiú unoká-
ja mellett egy dédunokája és szá-

mos unokatestvér, rokon is érkezett.
Talán a mezõzomboriak nevében is

mondhatom, mi sem kívánunk mást:
Isten éltesse, János bácsi!

M. Z.

Az elmúlt hónapban állított szolgá-
latba Tarcalon a BHD Hõerõmû Zrt.
egy meteorológiai állomást. Az ada-
tok összehasonlításul szolgálnak majd
a szalmatüzelésû erõmû mûködésekor
rögzített értékekkel.

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a
cég a szerencsi elsõ szalmatüzelésû
erõmû építésére megkapta az enge-
délyt, borászok fejezték ki aggályaikat,
hogy a létesítmény befolyásolhatja
majd Tokaj-Hegyalja mikroklímáját.
Bár az egységes környezethasználati en-
gedély nem erõsítette meg a feltétele-
zést, de a beruházó úgy döntött: meg-
elõzi az esetleges késõbbi vitákat,
ezért mûszereket helyezett el a borvi-
dék egyik központjába, Tarcalra.

– Ez az idén január közepén üzem-
be állított berendezés folyamatosan
szolgáltatja a meteorológiai adatokat
– tájékoztatta lapunkat Voltay Géza, a
BHD Hõerõmû Zrt. mûszaki igazga-
tója. Rögzítésre kerül többek között a
szél iránya és ereje, a hõmérséklet és
a csapadékállapot, amibõl az is kide-
rül, hogy a nap melyik szakában mi-
lyen mértékû páralecsapódás történt.    

Elsõsorban az a célunk, hogy olyan
alapadatokat gyûjtsünk, amelyeket a kö-
vetkezõ két évben folyamatosan érté-
kelve és feldolgozva össze tudunk
majd vetni az erõmû üzemelése köz-
ben mért értékekkel annak megállapí-
tására, hogy az új létesítmény mûkö-
dése okozott-e a környék klimatikus vi-
szonyaiban változást. A tarcali önkor-
mányzattal kötött szerzõdés alapján az

adatokat folyamatosan nyilvánosságra
hozzuk, a közeljövõben a település
honlapján is figyelemmel kísérhetõk
lesznek – tette hozzá Voltay Géza. 

A Tarcal határában már mûködõ,
másfél millió forintos berendezés al-
kalmas arra is, hogy megfelelõ szak-
értelemmel meteorológiai elõrejel-
zéseket készítsen, ami fontos infor-
mációkat jelenthet a szõlõtermelõk-
nek és a mezõgazdasági vállalkozá-
soknak.

KÖZOKTATÁSI SZAKMAI NAP

A bemutató foglalkozások sok tanulsággal szolgáltak a résztvevõknek. 

Legyesbénye 

MÛVELTSÉGI VETÉLKEDÕ
A KÖZSÉGI BORHÁZBAN

A gyerekek felkészültségükrõl tet-
tek tanúbizonyságot.

Rátka 

VERSENYKÉPES NEMZETISÉGI ISKOLA 

SZÁZ ESZTENDÕ JÓ EGÉSZSÉGBEN

Varga János bácsi fiával és menyével
szülõfalujától távol éli mindennapjait.

METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS
A TOKAJI BORVIDÉKNEK

Az új eszköz segítségével többek
között a szél iránya és ereje, a
hõmérséklet és a csapadékál-
lapot is mérhetõ.
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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

Április 11.: IV. körzet (Spák László). Tel.: 47/361-203. 
Április 18.: II. körzet (Móré László). Tel.: 47/362-225. 
Április 25.: III. (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.

PÉN TEK DÉL UTÁ NI
OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb május 7-én 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legkö-
zelebb április 16-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
április 23-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 pénz-
tár csütörtökön 8–15 óráig, a hét
többi munkanapján 9–11 óráig. 

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb május 5-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Palik
Zsuzsanna fõhadnagy – minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb
május 5-én 9–12 óráig tart fogadó-
napot. 

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

Április 7–13.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombat 8–12
óráig. Centrum (ügyeletes): hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat–
vasárnap 7.30–15 óráig.

Április 14–20.: 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.

Április 21–27.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14
óráig. Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs,

Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-
530. Centrum gyógyszertár:
Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.:
47/362-054. Oroszlán gyógy-
szertár: 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 hamvasztás-
sal, valamint a gyógyszer-engedé-
lyezéssel kapcsolatos ügyintézés:
hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig.
Családvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–
15 óráig, kedd: 13–15.30 óráig,
szerda és csütörtök: 9–13 óráig,
péntek: 10–12 óráig.

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
ÁPRILIS

16. (szerda): Mád
22. (kedd): Szerencs – Nestlé

29. (kedd): Tokaj

A téli hónapok végére a szerveze-
tünk kimerül, az esetleges influenzás
megbetegedés, a megfázások nagy
megterhelést jelentenek.

A szürkeség, a kevés napsütés, a ke-
vesebb friss gyümölcs és zöldség fo-
gyasztása miatt a vitaminraktárak kiü-
rülnek, gyengébbnek, levertnek érez-
zük magunkat. Tavasszal igyekezni kell
pótolni a hiányt, kiegészítve a test-
mozgással, hogy jókedvûen, egészsé-
gesen élvezhessük a kora tavaszi na-
pokat! A vitaminok a szervezetünk
egészséges mûködéséhez nélkülöz-
hetetlenek, hiányukban bágyadtság, le-
vertség, a tavaszi fáradtság jelentkez-
het. A rossz közérzet másik kiváltó oka
lehet a szeszélyes tavaszi idõjárás, a
frontok váltakozása, melyek komolyan
igénybe vehetik szervezetünket. 

A tavaszi fáradtság elkerülésére nincs
csodaszer, de odafigyeléssel, a táplál-
kozásunk megfelelõ módosításával,
egy kis testmozgás beiktatásával, ké-
nyeztetõ fürdõvel, masszással segíteni
tudunk szervezetünknek a „teher” el-
viselésében!

A táplálkozásunkban érdemes oda-
figyelni arra, hogy zöldséget, gyümöl-
csöt minden nap elegendõ mennyi-
ségben fogyasszunk! Ügyeljünk arra is,
hogy a csodaszép primõrök helyett a
mélyhûtött gyümölcsök, zöldségek kö-
zött válogassunk. A lefagyasztott ter-
mékek sok tápanyagot megõriznek, míg
a primõr áruk a napfény helyett az üveg-
házak mesterséges fényében nõnek, a
tápanyagtartalmuk ezért sokkal cseké-
lyebb. Gyakran a permetszereket is na-
gyobb mennyiségben alkalmazzák az
ilyen körülmények között termesztett
zöldségeknél. Ezért érdemes õket meg-
hámozni és nyersen, vagy enyhén pá-
rolva fogyasztani.

A fagyasztott termékek levesként,
fõzelékként, esetleg párolva, a gyü-
mölcsök pedig salátában vagy tur-
mixként is fogyaszthatóak.

A tél végi, kora tavaszi idõszakban
minden nap szerepeljen a táplálko-
zásunk részeként a gyümölcs és a zöld-
ség valamilyen formában! Természetes
vitaminbombák: a citrusfélék, az alma,
kivi. Egy angol mondás szerint:
„Naponta egy alma, az orvost távol
tartja!” Az almát reszelve, naranccsal,
citrommal ízesítve, esetleg joghurtba
keverve mindenki fogyaszthatja, és
ezzel a védekezõ képességét, az im-
munrendszerét erõsíti! A banán a B6

vitamintartalma és a káliumtartalma
miatt elõnyös a szervezetünknek. A
zöldségek közül a káposztafélék gya-
koriak legyenek az étrendünkben!
Ezeknek a C-vitamin mellett az anti-
oxidáns tartalmuk is jelentõs, és jó ha-
tású a daganatos betegségek megel-
õzésére.

Téli salátarecept: savanyú káposz-
ta, (igazi C-vitamin bomba), néhány
karika fõtt burgonya, szeletelt vagy csí-
kokra vágott sárgarépa, egy kevés pó-
réhagyma vagy lilahagyma, kevés olí-
vaolajjal meglocsolva vagy diétás ma-
jonézzel megcsurgatva igazi cseme-
ge és egészségmegõrzõ is! 

A dió, az olajos magvak módjával
fogyasztva az omega-3 zsírsavtartal-
muk miatt védelmet nyújtanak a szív-
nek és az érrendszernek.

A méz értékes vitamin- és ásványi-
anyag-tartalma miatt a tea, a limoná-
dé elmaradhatatlan összetevõje le-
gyen! Baktérium-, gomba- és vírusölõ
vegyületeket is tartalmaz, védelmet
nyújt a szervezetnek.

Gazdag vitaminforrás lehet a teljes
értékû, könnyen emészthetõ csíra. A
friss, zsenge hajtásokat elfogyasztva

egészségesebbé tehetjük az étren-
dünket, megelõzhetjük a tavaszi fá-
radtságot. A csírákat nemcsak bio-
boltokban vásárolhatjuk meg, de az
ablakpárkányon magunk is nevelhe-
tünk. A magot érdemes hozzá bio-
boltban beszerezni, mert ezek nem
csávázottak. Föld sem kell hozzá, csak
egy lapos tál, vízzel. A boltban út-
mutatót is kaphatunk a csíra elkészí-
téséhez, ennek alapján olcsóbban is
hozzájutunk az egészség forrásához.
Többféle mag alkalmas arra, hogy csí-
ráztassuk, és a friss hajtásokat elfo-
gyasszuk. Például búza, árpa, rozs, de
a lencse, szója, a csicseriborsó, retek,
zsázsa, napraforgó is. 

Immunrendszerünk karbantartásá-
hoz segítséget nyújthat a szaunázás,
de ha erre nincs mód, a váltott hideg-
meleg zuhany is jó hatású!

Naponta fokozatosan emelve az
idõt, a séta, a kocogás, esetleg a futás
az erõnlét fokozásához, javításához
járul hozzá.

A megfelelõ táplálkozás, a mozgás
az egészség megõrzésének záloga!

Váradi Ferencné, dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb április 21-én) a szerencsi ren-
delõintézetben Váradi Ferencné se-
gítséget nyújt a személyre szabott diéta
kiválasztásában, lehetõség van a fel-
vetõdõ problémák egyéni megbeszé-
lésére. A rendelés beutaló nélkül is
igénybe vehetõ, társadalombiztosítá-
si igazolványra azonban szükség van,
és a várakozás elkerülése érdekében
célszerû idõpontot egyeztetni.

Egészségünkért 

VÉDEKEZZÜNK
A TAVASZI FÁRADTSÁG ELLEN!

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

Az éghajlatváltozás, valamint a
természetben jelenleg rendelkezés-
re álló energiaforrások fokozatos
csökkenése miatt az utóbbi években
fokozottan elõtérbe került a meg-
újuló energiaforrások felhasználá-
sának lehetõsége.

A megújuló – nap, víz, szél, geo-
termikus, valamint a biomasszára és
más mezõgazdasági termékekre ala-
pozott – energiaforrások felhaszná-
lását emiatt az Európai Unió is fo-
kozottan támogatja, sõt direktíváiban
egyre nagyobb mértékû felhaszná-
lását írja elõ. 

Ezért az Európai Unió elõtt álló egy
másik nagy kihívás az új energiapo-
litika megalkotása, amely kiemelt

célja az energiafüggõség és a szén-
dioxid- (CO2) kibocsátás mérséklé-
se. Így az EU-stratégia egyik fontos
pillére a megújuló energiaforrások al-
kalmazásának elterjesztése, ennek
okán a kapcsolódó új EU-jogszabály-
tervezet minden tagállamtól konkrét
célkitûzések teljesítését várja el.
Ezért a megújuló energiaforrások el-
terjesztésében az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) is
jelentõs szerepet vállal.

Az ÚMVP egyik támogatandó cél-
kitûzése Magyarországon is a fás és
lágyszárú energianövények telepí-
tése. A szóban forgó projekt kereté-
ben  támogatást lehet kérni a sar-
jaztatásos fás szárú energiaültetvé-
nyek telepítésére, termõre fordulá-

sukig ápolásukra, továbbá az évelõ
lágyszárú energiaültetvények tele-
pítését ugyancsak támogatja a prog-
ram.

Igazodva hazánk adottságaihoz, a
biomassza kiemelt szerepéhez, az
ÚMVP feladata az alapanyag-terme-
lés és a kisléptékû helyi megoldások,
vagyis az elsõdleges feldolgozás  elõ -
segítése. Ennek keretében az ÚMVP
– többek között – támogatást nyújt:
a versenyképes termelést elõsegítõ
eszközök beszerzéséhez; az állattar-
tó telepeknek – a trágyakezelés ré-
szeként – biogáz-üzemek létesítésé-
re, a fás- és lágyszárú energiaültet-
vények telepítéséhez, a mezõgazda-
sági tevékenységhez szükséges bio-
massza-kazánok beszerzéséhez, to-
vábbá a kisléptékû – maximum 10
kilotonna éves kapacitású – nyers-
szesz, olajsajtoló üzemek létesítésé-
hez. A támogatás igénybevételi le-
hetõségeit meghatározó jogszabály
várhatóan még ez év elsõ felében
megjelenik. 

A gazdálkodók maximum 735
ezer eurót, azaz mintegy 180-185
millió forintot igényelhetnek.
Támogatás minimálisan egy hektá-
ros területre kérhetõ. Az agrártárca
azonban azt külön szabályozza,
hogy egy-egy növényi kultúrára mek-
kora fajlagos költség számolható el.
A gazdálkodók a különbözõ körül-
mények figyelembe vétele után tá-
mogatásként a költségek 40-60 szá-
zalékára számíthatnak. 

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK
TÁMOGATÁSA

Lágyszárú energianövények telepítéséhez is igényelhetô támogatás.
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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

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.

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.

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. 

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

� 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.

KINCSES TÜZÉP

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

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

FÜRDÕSZOBASZALON FÜRDÕSZOBASZALON 
ÉS CSEMPEBOLTÉS CSEMPEBOLT

Építkezôknek és kivitelezôknek 
egyéni kedvezmények, ajánlatkészítés.
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IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
RÁKÓCZI U. 128. IV. ép., I. em., Park: Az állomásnál, õspar-
kos környezetben 1,5 szoba, konyha, fürdõszoba helyisé-
gekbõl álló, gázkonvektoros fûtésû, galériázható, komfortos
komfortfokozatú 46,38 m2 hasznos alapterületû társasházi
öröklakás a hozzá tartozó udvari tároló kamrával. Alacsony
rezsi- és társasházi költségek. Eladó, vagy hosszú távra bér-
beadó. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 3 500 000 Ft. Tel.:
20/429-29-05.
HUNYADI U. 12., Csadó ingatlan: mintegy 90 m2 hasznos
alapterületû, komfortos családi ház a hozzá tartozó  pince,
illetõleg borház és gazdasági épületek helyiségekkel. A bo-
rászatban használatos eszközök külön térítés ellenében meg-
vásárolhatók. Tovább bõvíthetõ. Rövid határidõvel
beköltözhetõ. Irányár: 11 900 000 Ft. Tel.: 47/362-625,
30/271-90-53. 
ALSÓPINCESOR: 60 hl tárolókapacitású pince, elõtérrel, fel-
dolgozóval, felszereléssel, 20 fõ vendéglátására alkalmas lak-
résszel, 800 négyszögöl szõlõvel, gazdasági épülettel
kizárólag együttesen eladó. Irányár: 6 200 000 Ft. Tel:
20/343-10-38. 
BUDAPEST, XIV. KERÜLET (ZUGLÓ): Zárt udvarral rendel-
kezõ, háromemeletes, tízlakásos téglaépítésû társasház alag-
sorában 22 m2 felújítandó társasházi lakás közvetlenül a
tulajdonostól. A lakás területe tovább bõvíthetõ. Azonnal be-
költözhetõ. Egyedülállók vagy diákok részére ideális. Meg-
felelõség esetén értékegyeztetéssel szerencsi társasházi
lakásra is cserélhetõ. Irányár: 6 500 000 Ft. Tel.: 47/561-
555.
MISKOLC, PETNEHÁZY U. 8., 3. emelet 3. ajtó:  4 emeletes,
rendezett, parkos  környezetben lévõ  társasházban, déli fek-
vésû, 60 m2, teljesen felújított, 4 gázkonvektoros  társasházi
lakás. Alacsony rezsi- és társasházi közös költség. Jó közle-
kedési és parkolási lehetõség. Befektetõk figyelmébe is ajánl-
juk. Irányár: 9 000 000 Ft. Tel.: 20/429-29-05. 
DANKÓ PISTA U. 25., 1. emelet, 2. ajtó: a Népkert mellett,
rendezett társasházban, déli fekvésû, 37 m2, teljesen felújí-
tott távfûtéses társasházi lakás. Alacsony rezsi-, és társasházi
közös költség. Óvoda, iskola a közelben, jó közlekedési és
parkolási lehetõség. Befektetõk figyelmébe is ajánljuk. Irány -
ár: 7 500 000 Ft. Tel.: 70/362-27-04. 
TISZALÚC, BÉKE U. 68.: A község központi részén 1029 m2

(286 négyszögöl) teljesen bekerített telken, mintegy 90 m2

hasznos alapterületû, 2,5 szoba,  konyha, fürdõszoba, kamra
helyiségekbõl álló, központi fûtéses (szén-gáz), komfortos
családi ház a hozzá tartozó kazánházzal, 2 részes mellék-
épülettel (alatta zöldséges pince). Az ingatlan hasznos alap-
területe 90 m2 beépíthetõ padlástérrel tovább bõvíthetõ.
Rendkívül jó benapozottságú helyiségek. 50 méterre busz-
megálló. Megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi vagy
Szerencs környékén lévõ kertes családi házat maximum 5-6
M Ft értékben. Irányár: 7 700 000 Ft. Tel.: 47/561-555.

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

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.

Honda és Maruyama gépek 
forgalmazása!

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.    

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!

TAVASZI AJÁNLATAINK:
ARANY PRÁGA – szerencsi indulással 2008. május 9-11. 34 400 Ft/fõ

(utazás, 2 éj szállás, félpanzió, idegenvezetés)

NYARALÓPROGRAMOK: 
ISZTRIA, ROVINJ 04. 30-tól 3 éj, egyénileg, apartman, félpanzió 28 900 Ft/fõ

BULGÁRIA, NAPOSPART 06. 04-tõl 1 hét apartman, autóbusszal 
29 000 Ft/fõ

GÖRÖGORSZÁG, PARALIA 05. 30-tól 1 hét, autóbusszal, apartmanban 
45 500 Ft/fõ

GÖRÖGORSZÁG, KORFU 06. 11-tõl 1 hét repülõvel, apartmanban 
82 900 Ft/fõ

KRÉTA 05. 31-tõl 11 éj, repülõvel, apartman, önellátás, 99 400 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.huEng.sz.: R-1787/1998

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



TELJES KÖRÛ 
VILLANYSZERELÉS 

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

PORKOLÁB ANDRÁS

VILLANYSZERELÕ
MESTER
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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.

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. 

Belovecz
és Társa

Kft. 
Szerencs, 

fecskési húsboltja

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

Naponta friss hússzállítás!

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

Sertéskaraj (egész) 950 Ft/kg

Sertéscomb 920 Ft/kg

Sertéslapocka 870 Ft/kg

Sertéstarja (csontos) 820 Ft/kg

Sertésoldalas 780 Ft/kg

Sertéscsülök (hátsó) 540 Ft/kg

Csontnélküli karaj 1260 Ft/kg

70%-os apró sertéshús
(kolbászhús) 
(kérésre ledaráljuk) 580 Ft/kg 

Bõrnélküli csülökhús 660 Ft/kg  

Lehúzott félsertés 
(fej nélkül) 775 Ft/kg

Bõrös süldõhús 
(15–60 kg élõsúly) 690 Ft/kg 

Kocsonyacsomag 450 Ft/kg

Füstölt bordaporc 760 Ft/kg

Füstölt sertéscsülök 830 Ft/kg

Egész csirke 610 Ft/kg

Csirkecomb 610 Ft/kg

Csirkemell filé 1320 Ft/kg

Csirkeszárny 490 Ft/kg

Csirkefarhát 140 Ft/kg 

Csirkemáj 660 Ft/kg 

Lángolt 
parasztkolbász 765 Ft/kg

Parasztkolbász 765 Ft/kg

Lecsókolbász (Be–Va) 399 Ft/kg

Ungvári szalámi 560 Ft/kg

Római csülök 840 Ft/kg

Virsli (Heves) 390 Ft/kg

Nádudvari virsli 990 Ft/kg

Müncheni pálcika 930 Ft/kg

Poharas zsír 280 Ft/kg

Vödrös zsír 5 kg-os 
(Dobhús) 1450 Ft/vödör

Vödrös zsír 5 kg-os 
(Pápa) 1950 Ft/vödör

Csak egy szavába kerül!
Próbálja ki újdonságainkat minden kötelezettség nélkül!

Idõpont-egyeztetés miatt visszahívjuk önt!

BAKSY ZSUZSA
független Oriflame-direktor

Nálunk minden nap nõnap!

Teljes körû kényeztetõ arcápolással ajándékozzuk meg,
ha elküldi SMS-ben az Oriflame szót a 06-70/314-48-35-ös
vagy a 06-70/311-94-39-es (nem emelt díjas) telefonszámra.

Ágnes Lakástextil – 
Villamossági Szaküzlet

AJÁNLATUNK:
� 30 cm-es vitrázsfüggönyök 190 Ft/m-tõl 
� 3 m-es muszlinfüggönyök 710 Ft/m-tõl

� 180 cm-es függönyök 480 Ft/m-tõl � Paplanok 3300 Ft-tól
� Gyapjú párnák-paplanok 30% árengedménnyel
� Csillárok 2850 Ft-tól � UFO lámpák 790 Ft-tól

� Kültéri állólámpák 1280 Ft-tól
Amíg a készlet tart! 

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Függöny-, drapéria-, terítõvarrás helyszíni felméréssel is! 

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 a Posta utca felôl az udvarban!

TELJES KÖRÛ VILLANYSZERELÉS

Meleg- és hidegétel-
utalványokat 
beváltunk!

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

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

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

Akkumulátorok ingyenes bevizsgálása. Gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása! 

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

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû, motorkerékpár, elektromos targonca 

E-mail: qakku@freemail.hu. Honlap: www.qakku.hu
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– Szerencsen a Szabadság úton kétszobás, erkélyes lakás eladó.
Csere is érdekel! Érd.: 20/393-4510. (7-8)

– Családi házak, társas lakások eladók Szerencsen és környé-
kén. Néhány áron alul. Érd.: 20/801-6920. (7-8)

– Szerencs, Bocskai út 3. szám alatt 50 m2-es társasházi lakás
eladó. Érd.: 47/363-157. (7-8)

– Szerencs központjában kétszobás, 55 m2-es, erkélyes, elsõ
emeleti, felújított lakás eladó. Érd.: 30/393-0720, 30/468-
7692. (7-8)

– Szerencs-Ondon háromszobás, konyhás, spájzos, fürdõszobás,
központi fûtéses és vegyes tüzelésû gázfûtéses családi ház eladó,
kút és pince van. Érd.: 47/364-536, 70/504-2024. (7-8)

– Bekecs, Marx K. u. 9/A. szám alatt felújított családi ház, köl-
tözés miatt eladó. Ár: megegyezés szerint. Érd.: 47/368-160,
20/933-9910. (7-8)

– Szerencsen a Bartók Béla u. 41. szám alatt, 2 szobás, össz-
komfortos családi ház eladó. 

– Bekecsen háromszobás, nappalis, étkezõs, gáz-központi és
vegyes tüzelésû szintes családi ház ipari árammal eladó (vállal-
kozásra alkalmas.) Érd.: 47/360-019, Lõtér u. 22. (7-8)

– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10 x 10 m),
garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó. Részben alápincézett,
beépíthetõ padlástérrel, fedett terasszal, ipari árammal, az ud-
varon ásott kúttal. Irányár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167,
47/363-041. (7-8-9)

– Bekecsen 70 m2-es, felújított parasztház eladó. Ár: 7 M Ft.
Érd.: 70/615-5867. (7)

– Szerencs, Ondi út 15/C szám alatt két szoba, összkomfortos
családi ház garázzsal, kis kerttel eladó. Érd.: 47/361-822. (7)

– Szerencs központjában háromszobás, összkomfortos családi
ház nagy kerttel eladó, amely vállalkozásra is alkalmas. Irány -
ár: 12 M Ft. Érd.: 47/362-565. (7)

– Miskolcon a Kuruc utcán 51 m2-es, panelprogramban részt
vett, teljesen felújított, egyedi leolvasókkal rendelkezõ lakás
eladó, vagy szerencsi családi házra cserélhetõ. Irányár: 9 M Ft.
Érd.: 20/936-2071. (7)

– Szerencsen a földhivatal mögött lévõ Lajos közben – költözés
miatt – garázs eladó. Érd.: 47/363-617. (7)

– 59 m2-es, kétszobás, étkezõs, 2. emeleti, teljeskörûen felújí-
tott, gázkonvektoros társasházi lakás csendes helyen eladó. Érd.:
30/438-4360. (7)

– Szerencsen háromszobás, gázfûtéses, garázsos, társasházi
(kulcslyukas) lakás eladó. Érd.: 47/363-288, 70/341-7110. (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. (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 kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (7)

– Csobaj, Zrínyi út 6. szám alatti felújított, kétszobás, összkom-
fortos, 64 m2-es, gázkonvektoros, 400 négyszögöl kerttel, közel
a Tiszához eladó. Érd.: 47/386-194. (7)

– Szerencsen lakó-pihenõ övezetben, rendezett családi ház
eladó. Érd.: 20/483-9999 18 óra után. (7)

– Szerencs, Petrikovits út 79. szám alatt vegyes tüzelésû csa-
ládi ház eladó. Irányár: 15 500 000 Ft. Érd.: 70/703-4195. (7)

– Budapest XI. kerület, Fehérvári u. 38/a, 1. emeleti téglaépü-
letben garzonlakás – közel a mûegyetemhez – eladó. Érd.:
30/481-3267. (7)

– Bekecs, Honvéd út 182. szám alatt, két szoba, konyhás, fel-
újításra szoruló családi ház. Érd.: 20/522-0110. (7)

– Taktaharkányban tetõtér-beépítéses családi ház eladó. Érd.:
20/365-2479. (7)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

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

INGATLAN
– Szerencsen a Gyár út 15/A/6-ban mûanyag ablakos, felújí-
tott, háromszobás (123 m2) sorházi lakás eladó. Érd.: 47/361-
384 17 óra után, vagy 20/434-7408. (7-8)
– Bekecsen régi típusú családi ház olcsón eladó. Érd.: 46/359-
860, 20/994-1172. (7-8)
– Rátkán családi ház eladó. Érd.: 70/934-6970. (7-8)
– Budapesten a Városligetnél téglaházban, 2. emeleti, 46 m2-es,
1,5 szobás világos lakás eladó. Irányár: 12,8 M Ft. Érd.: 70/374-
1734. (7-8)

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. 

JUHÁSZ JÓZSEF 
halálának elsõ évfordulójára emlékezünk. 

„Küzdöttem értetek szívvel és erõvel,
Mint a büszke fák, végül ledõltem. 

Most szívbõl kérem Tõletek,
Szeressétek egymást, mert én már nem leszek!”

A család

„Amikor megszületett egy új csillag
Kigyúl, üzen az égi jel, egy élet elindul.

De mert az égen kevés a hely, 
Ezért egy másiknak menni kell.

S hullnak a csillagok.” 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

SZABÓ ANDRÁS 
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család 

EMLÉKEZÉS 

„Eltelt egy fájó év, már nem látunk soha, 
könnyes szemmel az égre nézünk, hiányzol APA!

Tudjuk, nem jössz, de olyan jó várni, 
Hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.”
„Amíg köztünk voltál, egyszerû volt minden,

Hogy elmentél, oly üres lett minden.
Értünk éltél, szíved értünk dobogott,
Emléked bennünk örökké élni fog,

Te sosem leszel halott.”

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb
napjára, amikor 

TÓTH JÁNOS, 
szeretett édesapa, férj és nagyapa 

1987. április 6-án elhunyt. 
A gyászoló család 

– Szerencs, Nagyvárad u. 21. szám alatti ház belülrõl felújítva,
sürgõsen eladó. Érd.: 30/694-6879 vagy a helyszínen. (7)

– Mádon 1840 m2-es, terméskõbõl épült, összkomfortos családi
ház parkosított udvarral eladó. Érd.: 47/348-558. (7)

– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt garázs eladó. Érd.:
47/361-370, 47/362-612. (7)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencs-Ondon a Jókai út lakóházainak közvetlen szom-
szédságában 800 négyszögöl beállt vegyes gyümölcsös, málna,
valamint termõ csemege és vörös szõlõ eladó. Érd.: 30/278-
5650, 20/973-8912. (7)

– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-2255.
(7)

– Legyesbényén pince feldolgozóval, felszereléssel, 6000 m2

szõlõvel együtt eladó. Érd. 30/466-0594. (7)

JÁRMÛ
–1994. évjáratú, 1500 cm3-es piros színû 2107 Lada személy-
gépkocsi 2008. 07. 12-ig érvényes mûszakival, vonóhoroggal,
tetõcsomagtartóval (stb.) eladó. Érd.: 20/428-5186. (7-8)

– 1988. évjáratú, bordó színû, Aro–320 4 x 4 zárt, 3118 cm3,
2009. 09. 07. érvényes mûszakival, vonóhoroggal eladó. Érd.:
20/428-5186. (7-8) 

– 1200 cm3 Skoda Fabia Combi, 2003-as évjáratú, ezüstmetál
színû, 2009. 10. 04.-ig érvényes mûszakival eladó. Extrák: ABS,
CD rádió, 2 légzsák, ködlámpa, téli gumi, vonóhorog. Érd.:
20/428-5186. (7-8)

GÉP, SZERSZÁM
– Mosógép, gáztûzhely, fagyasztószekrény eladó. Érd.:
20/934-7639. (7-8)

– Zanussi hûtõszekrény, 230 l-es fagyasztóláda és varrógép
eladó. Érd.: 47/361-384 17 óra után. (7-8)

– Színes tévé 10 000 forintért, alig használt, automata mosó-
gép 50 000 forintért eladó. Érd.: 47/363-820. (7)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Ülõgarnitúra kihúzható kanapéval eladó. Érd.: 20/9347639.
(7-8)

– 2 ajtós szekrény, 3 ajtós szekrény, vitrines szekrény, kétsze-
mélyes ágynemûtartós rekamié, félkör alakú ülõgarnitúra fo-
tellel eladó. Érd.: 47/361-384 17 óra után. (7-8)

– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, kárpitozott garnitúra (re-
kamié, 2 fotel, 4 szék), felnõtt- és gyermekheverõ, 2 x 3-as
szõnyeg. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (7-8-9)

– Ülõgarnitúra mûbõr huzattal 10 000 forintért eladó. Érd.:
47/363-820. (7)

– Ülõgarnitúra eladó. Érd.: 20/9347-639. (7)

VÁLLAL
– Szerencsen és környékén két mûszakban nõi munkát, moso-
gatást, takarítást vállalok. Tel.: 20/344-4661. (7-8)

– Németországban tanult, diplomás nyelvtanár németbõl érett-
ségire, nyelvvizsgára felkészítést vállal. Érd.: 70/203-4015, 16
óra után. (7-8)

VEGYES
– Hévíz – Dobogómajor üdülõfaluban minden év 36. hetére
(szeptember elsõ hete) szóló üdülõjogomat eladnám vagy el-
cserélném. Érd.: 30/278-5650, 20/973-8912. (7)

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 18-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Április 25, május 9.

500 forint

�

�

Rendkívüli hétvégi akció 
2008. április 13-ig szerencsi 

és tarcali COOP üzleteinkben!
Minna tejföl 18% 175 g 79 Ft

Egységára: 451,43 Ft/kg

Minna trappista sajt 1 kg 1149 Ft
Erdélyi szalonna natúr, paprikás 
1 kg Szerencsi Mg. Zrt. 699 Ft
Lángolt kolbász 1 kg Szerencsi Mg. Zrt. 799 Ft
Wiener Extra vák. kávé 250 g 329 Ft

Egységára: 1316 Ft/kg

Sajó löncshús 1 kg Sajóhús Kft. 699 Ft
Tõkehúst árusító üzleteinkben:
Sertésdagadó, -oldalas 1 kg 
Debreceni Hús Zrt. 799  Ft

AK CIÓ!

Vásároljon 3000 forint felett április 28-ig 
és a sorsoláson megnyerhesse az 1 millió forintos
bankkártyák, a Sony digitális fényképezõgépek,

illetve a Sony Ericsson mp3 mobiltelefonok egyikét. 

A BIZTONSÁG OLCSÓBB, 
MINT GONDOLNÁ!!!

RIASZTÓRENDSZEREK MÁR 49 900 FT-tól 
24 ÓRÁS TÁVFELÜGYELET 2500 Ft/hó-tól

VIDEOKAMERÁS 
MEGFIGYELÕ RENDSZEREK

KLÍMABERENDEZÉSEK
INGYENES FELMÉRÉS, SZAKTANÁCSADÁS

Muskátlivásár!
Cserepes virágok és kerti növények 

30-50%-kal olcsóbban!
* Tiroli futó 10 db 999 Ft
* Cserepes álló 250 Ft
* Francia tulipánfa 

6 színben 600 Ft-tól

Április 16-án, szerdán 
Szerencsen, a Népházban.

Alarm Sensor Miskolc Kft.
Farmosi Imre

20/388-8467
farmosi@alarmsensor.hu



Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 12. Krumpli

sülhet benne. 13. Iskolában is lehet.
14. Kiejtett Z! 15. Üres TÉL! 16.
Húros hangszer. 18. Madzag. 20.
Becézett nõi név. 23. Keverve FEN!
24. Szintén ne! 25. Palacsinta jelz-
õje lehet. 28. 365 nap. 29. Percepció.
33. Középen MENNE! 34. Kálium,
oxigén, jód. 35. Vegyjele: Ni. 37.
Ebbõl az idõbõl való. 40. Izgága,
fürge. 42. Páratlanul NEKI! 43. Téli

sport. 46. Drog. 47. Tamás Zoltán.
48. Hírnév. 50. Készpénz röviden.
52. Az egyik olimpiai ünnepség. 55.
Nem sztereó! 56. Középen LEAD! 57.
Fólia belseje! 59. Gyõztes. 60. Nem
régi! 61. Holland légitársaság. 63.
Kisebb egységekre oszló. 65. Darab.
67. Ragadozó madár.

Függõleges:
2. Elektromos feszültség mérték-

egysége. 3. Rangjelzõ. 4. Be cézett

Lajos. 5. Fogak elõtt
van. 6. Helyben. 7. Rag,
a -ra párja. 8. Középen
perzsel! 9. Pénzért cse-
rél. 10. Kö tõszavunk.
11. Lég köri pajzs. 15.
Az idézet második, be-
fejezõ ré sze. 17. Hi -
székeny. 19. Ta ná rok,
szülõk feladata. 21.
Táplálkozik. 22. Kémiai
gyök. 26. For dítva:
NÉZ! 27. Csekk-darab!
30. Életveszélyes álla-
pot. 31. Bikavér jelzõje
lehet. 32. Kevert LÉK!
36. Bliccelõk ré me! 38.
Pókerben õ nem ját-
szik. 39. Jód, erbium.
41. NSZK párja volt! 44.
Talál. 45. ... galuska,
desszertféle. 47. Te meg
õ. 49. Ruhát tisztít. 51.
Harcos védõfelszerelé-
se. 53. Neves amerikai
egyetem. 54. Az elején
ólálkodik! 58. Cse lek -
vést kifejezõ szó. 59.
E.Z.N. 60. Világ hata lom. 62. Emel!
64. Fordítva: nátrium. 66. Gyakori
kötõszó.

Sz. A. 
A március 21-ei keresztrejtvény

helyes megfejtése: Soha nem gon-
dolok a jövõre, úgyis mindjárt itt
van. A helyes megfejtést beküldõk
közül a szerencsések jutalma: 2000
Ft-os vásárlási utalvány: Zavodnyik
Virág, Szerencs-Ond, Kossuth u.
5., 1500 Ft-os vásárlási utalvány:
Török Béla, Szerencs, Tatay Z. út 2.,

1000 Ft-os vásárlási utalvány:
Putnoki Józsefné, Legyesbénye,
Rákóczi út 107. A helyes megfejtést
SMS-ben beküldõk közül a 70/612-
0411-es telefonszám tulajdonosa
1500 forintos vásárlási utalványt
nyert. A vásárlási utalványok a Jé-
Ex Ker. Bt. boltjában vásárolhatók
le. A nyertesek a nyereményeket a
Szerencsi Hírek szerkesztõségében
(Szerencs, Népház) 2008. április 15–
18-ig vehetik át. Az április 11-ei ke-
resztrejtvény megfejtésének bekül-

dési határideje: április 18. Meg -
fejtésüket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra.

2008. ÁPRILIS 11.SZABADIDÔ 17

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. április 11.

Két he ten te megjelenô köz éle ti lap

Fôszerkesztô: Sár kány Lász ló

Felelôs szerkesztô: Árvay At ti la

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi tit kár: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

Pos ta cím: 3901 Sze rencs. Pf.: 85

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

Skype: szerencsihirek

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén

Sze dés, tör de lés:

Miskolci Kommunikációs Kht.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Ké szült:

a  Né met Nyom dá ban

3527 Mis kolc, Ba ross Gá bor út 17.

Áru sít ja:

Észak hír Zrt.

3527 Mis kolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bár mely hírlapkézbesítô

pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítôknél.

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

írá so kat új ra kö zöl ni 

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

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

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066

A FÉRFIAKRÓL

ACCELERATE

A hírek szerint március 31-én je-
lenik meg az R.E.M. együttes im már
tizennegyedik stúdióalbuma. Az
„Accelerate” címre hallgató kiad-
vánnyal – saját bevallásuk szerint –
valami nagyon gyorsat és ütõset sze-
rettek volna készíteni a zenészek, ami
minden jel szerint sikerült. A 11 dalt
tartalmazó korong teljes anyaga vib-
ráló és lényegre törõ. A dalokon érez-
hetõ, hogy a korszak egyik legelis-
mertebb, kedvelt és kreatív csapata
új magasságokba kíván törni. 

Az R.E.M. új lemeze több részlet-
ben, Vancouverben, Dublinban és a
georgiai Athensban, a csapat törzs-
helyén készült. 

V. BUDAPEST BLUES
FESZTIVÁL 

Április 5-én a blues legrangosabb
hazai rendezvényét tartják a fõvárosi
Petõfi csarnokban. Az ötödik Bu -
dapest Blues Fesztiválon olyan fel-
lépõk várják a közönséget, mint pél-
dául Duke Robillard, Sugar Blue,
Mike Andersen, Póka Angéla, Little
G Weevil, Happy Bluesday. A fesz-

tivál legnagyobb sztárja, Amerika
talán legjobb blues gitárosa, Duke
Robillard immár másodszor koncer-
tezik hazánkban, hiszen 2002. feb-
ruár 27-én már járt Budapesten. 

Duke Robillard 1948. október 4-
én született, elsõ zenekarát 19 éve-
sen Roomful Of Blues néven ala-
pította, melynek 12 évig a vezetõ-
je volt. Ezt követõen Robert Gordon
rockabilly zenekarához csatlako-
zott, majd két lemezt készített a
„The Legendary Blues Band”-del,
amely zenekart Muddy Waters ze-
nészei alkották. 1990-ben Jimmy
Vaughan-t váltja a Fabulous
Thunderbirds-ben. Mi közben foly-
tatja szólókarrierjét, sorban jelen-
nek meg a jobbnál jobb lemezei,
közös felvételeket készít kiváló
blues- és jazz-zenészekkel, mint
például Bob Dylan, Tom Waits,
Maria Muldaur, John Hammond,
Jimmy Withersponn, vagy Long
John Baldry, de ezek mellett más le-
mezek producereként is dolgozik.

Duke Robillard napjainkban is fo-
lyamatosan koncertezik, évente  mint -
egy 250 fellépése van szerte a vi-
lágban.

VIVA MEGAMIX 2008

Ezzel a címmel március közepétõl
kapható az idei év egyik legjobban
várt válogatás-albuma. A lemezen 20
olyan friss magyar nyelvû sláger ka-
pott helyet, melyek jelenleg is a rá-
diók, a hazai zene-televízió és a há-
zibulik kihagyhatatlan kedvencei. A
kiadvány igazi különlegessége, hogy
a magyar felvételek különbözõ remix
változatokban hallhatóak. A VIVA
Megamix 2008 számtalan érdekes-

séget, meglepetést tartogat a zene
kedvelõinek, hiszen a remixeket
eddig fõleg csak klubokban lehetett
hallani, ezek a verziók eddig nem ke-
rültek kereskedelmi forgalomba. Az
exkluzív felvételekbõl idén sincs
hiány, az album igazi különlegessé-
gei közé tartozik az „Élünk, ahogy
bárki!” címû szerzemény, amit az
azonos címmel futó, nagysikerû
VIVA valóságshow szereplõi adnak
elõ. Szintén csak a VIVA Megamix
2008-on hallható Lányi Lala vado-
natúj felvétele, a „Szeress”, mely a
tavasz egyik legnagyobb hazai slá-
gerének ígérkezik. 

MÁS LESZ A HOLNAP
Mahó Andrea 2003-ban üstökös-

ként robbant be a színházi világba.
Még abban az évben megkapta az
Év musical énekese-díjat, majd azóta
számtalan zenés darabot vitt siker-
re. Az elmúlt évben valóra vált Mahó
Andrea álma, amelynek keretében
egy Webber-albumot adhat ki. A Más
lesz a holnap címû lemezen szinte
minden nagy sláger helyett kapott a
Macskáktól az Evitáig, az Operaház
fantomjától az itthon még be sem

mutatott Show & Game dalokig,
melyek magyar szövegét Bródy János
írta.

JÁTÉK:

Az elõzõ játékunk helyes megfej-
tése: Greatest Hit & 21 other pretty
cool tracks. A helyes választ bekül-
dõk közül Aranyosi Gyuláné,
Legyesbénye, Táncsics u. 14. szám
alatti olvasónk ajándék utalványt
nyert, amely a Szerencs, Rákóczi út
56. szám alatti Music & Book hang-
lemezboltban levásárolható. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõ 70/953-
6724-es telefonszám tulajdonosa
1500 forintos vásárlási utalvánnyal
lett gazdagabb. A nyeremények a
szerkesztõségben, munkaidõben ve-
hetõk át. Játékunk új kérdése: Mi a
címe az R.E.M. most megjelenõ ti-
zennegyedik stúdióalbumának? A
válaszokat postai borítékban vagy le-
velezõlapon juttassák el szerkeszt-
õségünk címére, és arra írják rá: ZE-
NEALATTJÁRÓ. Az SMS-ben vála-
szolók továbbra is vásárlási utalványt
nyerhetnek. SMS-t a 06-20/940-2066
számra küldhetnek.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

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

NAGYSZÍNHÁZ
11. (péntek) 17 óra: A DENEVÉR Laborfalvi ifj. bérlet
12. (szombat) 19 óra: A DENEVÉR Bérletszünet
15. (kedd) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK

Bérletszünet
16. (szerda) 17 óra: PILLANGÓKISASSZONY Latabár ifj. bérlet 
17. (csütörtök) 19 óra: PILLANGÓKISASSZONY Schiller ifj. bérlet
18. (péntek) 15 óra: A DENEVÉR Kazinczy ifj. bérlet
19. (szombat) 19 óra: A DENEVÉR Bérletszünet
20. (vasárnap) 15 óra: A DENEVÉR Bérletszünet  
22. (kedd) 19 óra: MOLIÉRE (KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE)

Bérletszünet 
23. (szerda) 17 óra: A DENEVÉR Kossuth ifj. bérlet
24. (csütörtök) 18 óra: PILLANGÓKISASSZONY Herman ifj. bérlet 
25. (péntek) 19 óra: PILLANGÓKISASSZONY Földes ifj. bérlet 

A KÖLTÉSZET NAPJA
Április 11-én 16 óra. Köszöntõt mond Rónavölgyi Endréné polgármester.

József Attila költészetét méltatja dr. Gaál Ernõ, a Hegyaljai Alkotók Társulása
elnöke. Ünnepi mûsor: „Fények földi mása” – Ötvös Éva színmûvésznõ elõ-
adása Szerencsen, a Rákóczi-vár lovagtermében.



SÚLYOS HAZAI VERESÉG
Kiesett a Magyar Kupa elsõ fordu-

lójában a város labdarúgócsapata. A
szerencsi együttes március 19-én a
Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen
Karcsa gárdájától szenvedett 5–1
arányú súlyos vereséget. Már a ta-
lálkozó elején hátrányba kerültek a
helybéliek, amikor a húzódással baj-
lódó Tóth László hibáját kihasznál-
va a 3. percben vezetéshez jutottak
a vendégek. Nem sokkal késõbb az
újonnan visszaigazolt Kazsik Sán dor -
nak nyílt alkalma a szépítésre, a csa-
tár azonban a 16-oson belülrõl a ka-
pusba lõtte a labdát. A 10. percben
a karcsaiak a szerencsi középhátvéd
sérülését kihasználva kétgólosra nö-
velték az elõnyüket. Kényszerû cse-
reként Tóth helyébe Eperjesi Pétert
küldte pályára Osváth László edzõ. 

A változtatás ellenére ezen a  mér -
kõ zésen nem túl sok babér termett
a helybélieknek. A karcsai csatárok
könnyedén fûzték át magukat a
 védõ kön, a félidõben már 4–0-ra ve-
zettek. A második negyvenöt perc-
ben kiegyenlítettebb volt a játék, de
Kazsik Sándor szépítõ találata, egy
újabb vendéggól és a szerencsi kaput
õrzõ Homonnai Norbert néhány
szép védése mellett mindössze né-
hány kihagyott szerencsi ziccer bor-
zolta a nézõk kedélyét, a házigaz-
dák teljesítményében jelentõsebb
változás már nem történt. A házi -
gazdák közül a mérkõzésen védõként
Cseppely János nyújtott jó teljesít-
ményt.

KÉZILABDA-BRAVÚR 
Parádés gyõzelmet aratott a megyei

kézilabda-bajnokság elsõ tavaszi
mérkõzésén az SZVSE nõi kézilab-
dacsapata. A Mályiban élõ román
származású Marius Breauso által

felkészített együttes március 30-án a
nyolc éve veretlen Sajószentpéter ott-
honában vendégszerepelt. Az elsõ
félidõ után még 14–13 arányban a
házigazdák vezettek. A találkozó
végére azonban a nagy lelkesedés-
sel játszó szerencsiek fordítottak és
22–28 arányban megnyerték a ta-
lálkozót. A bravúrhoz a legtöbb gól-
lal Gere Judit és Katona Krisztina já-
rultak hozzá.

KÉT GYÔZELEM, EGY VERESÉG
Felemásan nyitotta a 2007/ 2008-

as megyei III. osztályú bajnokság sze-
rencsi csoportjának tavaszi idényét a
város labdarúgócsapata. 

* A helyi együttes március 22-én
Erdõbénye ellen lépett pályára a
Tatay Zoltán sporttelepen. A szom-
bat délutáni találkozón zuhogó esõ
és kellemetlen, hûvös idõjárás fo-
gadta a két csapatot és a fociked-
velõ szurkolókat. A sok fiatal játé-
kost felvonultató vendégek eleinte
megszorongatták a szerencsi vé-
delmet, ám az egyre jobban magá-
ra találó helybeliek hamarosan már
át sem engedték a labdát a saját tér-
felükre. A találkozón Kazsik Sándor
két góljával és Orosz Márton egy ta-
lálatával 3–1 arányú szerencsi siker
született.

* Egy hét múlva a szomszédos
Bekecsen vendégszerepeltek Osváth
László edzõ játékosai. A március 29-
ei találkozón a házigazdák jutottak
vezetéshez, azonban Király Ottó és
Kazsik Sándor révén rövidesen for-
dítottak a szerencsiek, akik végül szá-
mos gólhelyzetet elpuskázva 1–2
arányban nyerték meg a találkozót. 

* A szerencsi Tatay Zoltán
Sporttelepen április 5-én Monok
együttesét fogadta az SZVSE labda-
rúgócsapata. A megyei harmadosz-
tályú bajnokság soron következô

mérkôzésén a szerencsi csapat hazai
környezetben sem tudott felülkere-
kedni ellenfelén.

A szemerkélô esô és a hûvös dél-
utáni szél ellenére jó körülmények
fogadták a játékosokat a helyi fut-
ballpályán. A játék elsô perceiben a
vendégek több alkalommal is közel
kerültek a szerencsi kapuhoz, de gólt
nem sikerült szerezniük. Már-már for-
dulni látszott a kocka, amikor egy-
egy hirtelen ellentámadás végén
többször akadt dolga a monoki ka-
pusnak, Osváth László játékosai
azonban sorra hagyták ki a helyze-
teket. Annak ellenére, hogy a sze-
rencsi csapat láthatóan több fiatal,
jobb erôben lévô játékost vonulta-
tott fel, idô közben a vendégek vet-
ték át a meccs irányítását.

Mindezt a végeredmény is tükrö-
zi, hiszen a második félidôben meg-
született a mérkôzés elsô és egyben
egyetlen gólja is, ami a Monok ja-
vára döntötte el a találkozót.

DIÁKOLIMPIÁN A BIRKÓZÓK 
Újabb négy tehetséges szerencsi fi-

atal jutott be március 15-én a birkózó
diákolimpiai országos döntõjébe. A
nemzeti ünnep napján Miskolcon
megtartott területi versenyen Tokár
Beáta és Tóth Gergõ nem talált le -
gyõzõre. Az ugyancsak jó formát mu-
tató Varga István második helyezett
lett, míg Nagy Ákos bronzérmet
szerzett a viadalon. Illésy László ta-
nítványai májusban az ország leg-
jobbjai között Pécsett bizonyíthatnak. 

Nemzetközi ifjúsági válogató ver-
senyen szerepelt március 21–22-én
a szakosztály négy reménysége
Szombathelyen. A szerencsi fiatalok
közül Kertész Attila bronzérmet
szerzett, Illési Lóránt és Vinnai
Dávid pedig ötödik lett a népes
mezõnyben.

Kos: III. 21. – IV. 20.
A Mars és az Uránusz hatására

vonzódik a radikálisan új megoldá-
sokhoz, de a két bolygó közti ked-
vezõ kapcsolat a hónap második
felében akkor is a kezére játszik, ha

ingatlannal kapcsolatos tervei vannak. A Szaturnusz,
a Nagy Tanító ezúttal a Vénusszal kerül szövet-
ségbe, jelezve, hogy a következõ hetekben elsõ-
sorban a kolléganõire, nõi segítõtársaira számíthat
hosszú távon. Izgalmas idõszak kezdõdik a hónap
közepétõl, és jó ideig még arra sem lesz ideje, hogy
végiggondolja, mi is történik ön körül, annyira
magukkal ragadják az események. A Vénusz egy
régi ismerõst sodor az útjába, aki segít megérteni
néhány korábbi eseményt, és rádöbben, hogy
annak idején milyen rosszul ítélte meg egy barátját.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A Kos jegybe lépõ Nap és a

Jupiter között kialakuló feszült kap -
csolat arra ösztönzi, hogy újra
felmérje a karrierjét segítõ té -
nyezõket, és megszabaduljon min-

den fékezõ erõtõl. Most könnyen felismeri, a
környezetében kik azok, akik koloncként a nyakára
telepedtek, és segítõ szándékát kihasználva élõsköd-
nek. A szakítás sokkal viharosabb lesz, mint gon-
dolná, mert lesz, aki perrel fenyegetõzik, esetleg
rossz hírét próbálja kelteni. Most jön igazán jól,
hogy sosem volt hajlandó kétes ügybe keveredni.
Fárasztó – és sajnos nem az elképzelései szerint
sikert hozó – munkával telik a hónap elsõ fele. Nem
annyira a feladatok nehézsége csapolja le az ere-
jét, sokkal inkább az a bizonytalanság, ami kör-
beveszi a munkahelyén. Ha már párkapcsolatban
él, könnyen boldogul, de ha csak keresi az igazit,
most nem jut ideje randevúkra.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
A következõ hetekre egyfajta

belsõ feszültség lesz jellemzõ. Ezer
dologba belekezd, de semmi nem
tudja lekötni igazán a figyelmét.
Mindig valami mást szeretne, mint

ami éppen van. Amíg az volt a cél, hogy magára
terelje a fõnöke, a barátai vagy a kedvese figyelmét,
elemében volt. Csakhogy amint eléri a célját, hirte-
len nem tud mit kezdeni a kialakuló békés nyu-
galommal. Ha közéleti ambíciókat dédelget,
elérkezett a pillanat, hogy porondra lépjen. Aki mer,
az nyer! – hajtogatja a következõ hetekben. Mintha
ezzel önmagát is meg akarná gyõzni, hogy helye-
sen cselekszik, amikor mindent felborogat maga
körül, és fejest ugrik az ismeretlenbe. Ha az új
helyen legalább egy szövetségest sikerül találnia,
nyert ügye van. Ha teljesen idegenek közé kerül,
nem tud gyökeret ereszteni.

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Kitûnõen megállja a helyét a

munkában, de csak ha van, aki meg-
mondja, hogy mit kell tennie. Ha
nincs, aki irányítsa, bizony össze -
zavarodik. 21-éig a munka, az

egzisztenciája megszilárdítása köti le a figyelmét.
Semmit ne erõltessen, hagyja, hogy a körülmények
ragadják magukkal. Próbálja meg visszafogni
kötekedõ kedvét, mielõtt magára haragítja a család-
ját és a kollégáit, akiknek a segítségére pedig nagy
szüksége lesz. A hónap második fele sikeres
utazást, eredményes tanulmányokat tartogat. A Rák
jegyben járó Mars meglehetõsen türelmetlenné teszi.
Pedig jobb volna, ha nem siettetné az eseményeket.
Az elhamarkodott lépést egy életre bánhatná. A
körülmények és néhány jól értesült barát hatására
nemcsak a karrierjével kapcsolatos elképzelései vál-
toznak gyökeresen a hónap végére, hanem a pár-
jához fûzõdõ kapcsolata is.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23. 
Elsõsorban a közös munkák és

a vidám baráti összejövetelek
megszervezésében érhet el jelentõs
eredményeket. Ha viszont vizsgára
vagy egy fontos elõadásra, prezen-

tációra kell koncentrálnia, most nem tud annyira
koncentrálni, hogy a kívánt eredményt érhesse el.
Nem szabad olyasmit erõltetnie, ami meghaladja
a lehetõségeit, teljesítõ képességét. A párkapcso-
latban érdemes volna kompromisszumot kötni, a
boldogságot ugyanis csak akkor teheti tartóssá, ha
napról napra tesz valamit azért, hogy megtartsa a
kedvesét. A következõ hetekben módja nyílik arra,
hogy elmélyítse a kapcsolatot, esetleg korrigáljon
egy korábbi tévedést, jóvá tegye régebbi hibáját.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Növekvõ vállalkozó kedvet és

 sze rencsés ötleteket ígér a 6-i
újhold. Nyakig merül a munkába,
és örömmel zsebeli be az elis-
meréseket. De ha túlhajtja magát,

akkor könnyen érheti baleset a közlekedésben, sõt,
az emberi kapcsolatok terén is, mivel épp azokkal
türelmetlen, akik pedig a javát akarják. Bár a baráti
kapcsolatait a Mars uralja egész hónapban, azért
némi önfegyelemmel megelõzhetõk a veszekedések.
Nyelje le csipkelõdõ megjegyzéseit! Ön ezúttal úgy
érzi: bármikor bármit hajlandó megtenni a párja
kedvéért, és ezt komolyan is gondolja, de már a
hónap közepétõl egyre terhesebbnek érzi az
elkötelezettségét, és minden adandó alkalommal
fel is emlegeti, hogy mennyi áldozatot hozott a
közös jövõért. Ezzel pedig többet ront a helyzeten,
mint ha eleve nemet mond a kéréseire.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Tegye félre személyes problémáit,

munkahelyi sérelmeit, és minden
erejét vesse latba boldogulása
érdekében. A bolygók most nem csak
hasznos szövetségeket kínálnak,

hanem arra is lehetõséget teremtenek, hogy teljesen
önállóvá váljon. De ahhoz, hogy egyedül is megáll-
ja a helyét a világban, gyorsabb döntésekre lesz szük-
sége. A Mérleggel szemben járó Vénusz és a Nap
arra utal, hogy megélénkül a társasági élete, és az
egzisztenciális kérdések mellett egyre több idõt szán-
hat önmagára és a barátaira, partnerére. A hónap ele-
jén végre utolérheti magát, bepótolhatja a lemaradá-
sokat. A 20-i telihold után viszont megint egyszerre
szakad a nyakába minden, és a párja nem igazán fog
segíteni a problémák megoldásában. Lehet, hogy még
egy fontos szakmai tárgyalást, utazást is el kell ha-
lasztani egy kellemetlen családi esemény miatt.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Az idegei látják kárát annak az

 iszo nyú nyomásnak, amit a sûrûsödõ
határidõk jelentenek. Ráadásul most
a magánéletében is több lesz a  fe -
szültség, mint amennyi mellett biz-

tonságosan terhelhetõ. Mivel az uralkodó bolygója
a labilis Rák jegyen vonul át, sokkal érzékenyebb,
sértõdékenyebb, mint máskor. Nem érdemes pat-
tanásig feszíteni a húrt! Most ugyanis alighanem a
párja is hasonlóan túlterhelt. Nem tanácsos gyökeres
változtatásba kezdenie, mert a körülmények egyelõre
nem kedveznek az új ötleteknek, és a partnere folya -
matos akadékoskodása miatt zátonyra futhatnak a ter-
vei. A fontos döntéseit halassza 21-e utánra. Ezúttal
nem a körülményektõl, hanem saját higgadtságától
függ, hogyan jut át ezen az idõszakon.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Szeszélyes az évszak, akárcsak az

önt támogató barátai vagy a karri-
erjére ható körülmények. Ami a
hónap elején még bomba-ajánlat,
azt a hónap végére elfújja a szél

(vagy egy központi rendelet, esetleg a fõnökei új kon-
cepciója). Kár volna úgy belevágni valamibe, hogy
közben sejti-tudja, ebbõl baj lehet. Bár ön hajla mos
a hazardírozásra, most akkor jár jobban, ha betart-
ja a törvényt és a lassúbb, kevésbé látványos, de biz-
tonságos úton halad. A bolygók – és fõleg a
Szaturnusz–Jupiter közötti kapcsolat jelentõs változást
hoznak a kapcsolataiban, de még a szerelmi életében
is. Új kalandra, új élményekre vágyik. Nyár elejéig
szinte teljesen átalakul az élete. Még a barátai is ki -
cserélõdnek. Aki viszont megmarad, arra hosszú
távon számíthat, nemcsak a jóban, de a bajban is.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Szívós kitartását irigyli a világ, s jog-

gal. Most is ennek köszönheti, hogy
reménytelennek látszó ügye végül is
jóra fordul. Igaz, rengeteget segít a
partnere is, aki újabb és újabb

lépésekre sarkallja (vagy noszogatja). A közös vál-
lalkozás szép pénzt hoz, de alaposan ki is meríti.
Érdemes volna egy kicsit elvonulni a világtól (ha lehet,
egyedül!), akkor ugyanis nemcsak az energiatar-
talékait tölthetné fel, hanem tisztázhatná magában az
érzelmeit, a párjához fûzõdõ kapcsolatának mélységét
is. Mielõtt elkötelezné magát, gondolja végig még
egyszer: vajon mi az, amit a párjában szeret, és mi
az, amit mindenképpen meg akarna változtatni benne.
Ha az utóbbi van túlsúlyban, akkor jobb, ha nem erõl-
teti az összeköltözést, ugyanis biztos lehet benne, hogy
nem fogja tudni saját képére formázni õt.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Még akkor is túljárhat valaki az

eszén, ha ön rendkívül találékony. Az
illetõ ugyanis olyan információval ren-
delkezik, ami lépéselõnyhöz juttatja.
Tehát akkor jár jól, ha nem rivalizál,

hanem ügyes és gyümölcsözõ kompromisszumot köt
vele. Ez az egyetlen módja, hogy anyagilag jól
kerüljön ki az ügybõl. De ha most is csak a saját feje
után hajlandó menni, és inkább betöreti a fejét, mint
hogy engedjen az elképzeléseibõl, akkor ezt a
lehetõséget is elszalasztja, és hasonlóan kedvezõ majd
csak a nyár derekán adódik újra. Ha változtatni akar
az életén, akkor 6-i újhold új lehetõségeket kínál a
munkában is, de a magánéletben is. Ez az idõszak
még csak a lehetõségek felderítésének kedvez, az
igazán fontos lépéseket majd a hónap utolsó napjaiban
tegye meg. És minden tervét beszélje meg az érintet-
tel is (fõleg, ha az mindkettõjüket érintõ).

Halak: II. 20. – III. 20.
Alaptermészetébõl adódik, hogy

segítõkész, de vannak helyzetek,
amikor jobb a háttérben maradva
kivárni az események alakulását,
mint kéretlenül beleavatkozni mások

dolgába. Ráadásul lehet, hogy a legjobb szándéka el-
lenére balul üt ki a próbálkozása. És az e miatti lelki-
ismeret-furdalás rengeteg energiáját emészti fel. Talán
még a saját dolgaira sem tud úgy koncentrálni, mint
kellene. És a végén még ön szorul majd segítségre! A
hónap elején inkább a múltba menekül, mert úgy érzi,
akkor minden sokkal egyszerûbben volt. Az eltelt idõ
ugyanis megszépíti az akkori eseményeket. Ha nem
használta ki a Vénusz átvonulását, akkor most már
nem is nagyon szeretne változtatni a sorsán, inkább
hagyja, hogy az események sodorják. Jobb a rosszal,
mint egyedül – vallja, és marad. Vagy ha egyedül él,
akkor csak álmodozik egy új kapcsolatról, de egyelõre
nem tesz érte semmit. 
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SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Rónavölgyi Autóház Kupa néven
rendeztek nõi kézilabda tornát már-
cius 22-én Szerencsen. A Városi
Sportcsarnokban Rónavölgyi End -
réné köszöntötte a résztvevõ csa-
patokat, hangsúlyozva: a települé-
sen mûködõ szakosztályok, közöt-
tük a kézilabdacsapat, nagyban hoz-
zájárulnak a város hírnevének öreg-
bítéséhez.

Az elsõ találkozón a szerencsi
sportegyesület kézilabdás lányai
Tiszalök együttese ellen léptek pá-
lyára. A házigazdák nem igazán en-
gedték kibontakozni a Tisza-partia-
kat, mindvégig irányítva a játékot,
magabiztosan szerezték meg a
gyõzelmet. A következõ mérkõzésen
a két vendég csapott össze egymás-
sal. A fej-fej melletti küzdelem során
végül ugyan csak egy góllal, de a ti-
szalökiek kerekedtek felül a Me -
zõnagymihályról érkezett gárda fe-
lett. Az utolsó meccs ismét nagy küz-
delmet hozott. A szerencsi lányok
Mezõnagymihály együttese ellen ját-
szottak, ahol a lelkes fiatalokból álló
vendégek sokáig vezették a találko-
zót. Végül azonban a házigazdák is
magukra találtak és 23–22 arányban
megnyerték a meccset.

A helyi együttesben remek telje-
sítményt nyújtott Katona Krisztina és
Szabó Csilla, akik góljaikkal nagy-
mértékben hozzájárultak a sikerhez.
Mellettük meg kell említeni a kivá-
lóan játszó Czagány Nikolettet is, aki
kapusteljesítményével szintén kie-
melkedett a mezõnybõl.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen
Kormos Sándor, az SZVSE elnöke ad ta
át a csapatoknak járó díjakat. Mint ki-
 derült, a küzdelmek során elsõ helye -
zést ért el a szerencsi nõi csapat, a má-
so dik legjobb együttesnek járó díjat a
ti szalökiek vehették át, a harmadik he-
lyen Mezõnagymihály gárdája végzett.

KÉZILABDÁS LÁNYOK KUPÁJA

A tornát a házigazda együttes nyerte meg.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2008. április 25-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.

E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁ ROS BAN SÉTÁLVA
TISZTÍTOTTÁK

A KEGYELETI HELYEKET 
Temetõtakarítást hirdetett március

29-re a Szerencsi Városüzemeltetõ
Kht. A szombaton reggel hét órától
kezdõdõ akció nem talált vissz-
hangra a lakosság körében. A ke-
gyeleti helyre a cég 15 fõvel vonult
fel. A gazos részeket fûkaszával és
kézi munkával tisztították meg, ti-
zenöt új sírhelynek szabadítva fel te-
rületet. Az egész napos munka során
egy elhanyagolt árokrészt is sikerült
rendbe tenniük a városüzemeltetõ
társaság dolgozóinak. 

EZ MÁR NEM SZEMÉTTELEP!

A település határában sétálók
ugyancsak meglepõdnek azon a lát-
ványon, amely a régi szerencsi sze-
méttelep környékén fogadja õket. A
létesítmény hivatalosan már régen
bezárt és rekultivációra vár, azonban
a terület másról árulkodik. Az egy-
kori kõbányát és annak környékét
egyesek újra és újra hulladéklera-
kóként használják. Idõrõl idõre meg-
jelennek a gépkocsik és egy-egy ki-
dobott zsák, vagy szétszórt háztar-
tási szemétkupac jelzi: sajnos, nap-
jainkban is sokan vannak, akik mit
sem törõdnek az elõírásokkal és a
környezet védelmével. Akad itt épí-
tési törmelék, autógumi és meg-
annyi kidobott kacat, és a szemét
egyre csak több lesz. 

NYITVA: NAPKELTÉTÕL
NAPNYUGTÁIG

A húsvéti ünnepek alatt többen ta-
lálták zárva a közelmúltban elkészült
szerencsi várkert kapuit. A 42 mil-
lió forintos pályázati támogatással
felújított terület védelmére a jövõben
kiemelt figyelmet kíván fordítani a
városüzemeltetõ, ezért gondoskod-

nak a park 24 órás õrzésérõl, éj-
szakára pedig bezárják a kapukat. A
nyári idõszakban hajnali öt órától
este kilenc óráig látogatható a sze-
rencsi várkert.

MUNKÁBAN A KERTÉSZET 
A tavasz beköszöntével gyarapodik

az elvégzendõ munka a Szerencsi
Városüzemeltetõ Kht. kertészetében. A
cég alkalmazottai az Eperjes utcai te-
lephelyén tûzdelik és mûanyag poha-
rakba ültetik a saját nevelésû növé-
nyeket. A színpompás egynyári virág-
okból közel kétszázezret nevelnek az
üvegházakban és négy fólia sátorban.
Az összesen 10 ezer balkonnövénybõl
a tervek szerint ebben az évben Ond
településrészre is jut majd. A kertészeti
dolgozók megkezdték az ágyások gaz-
talanítását, melyet májusban még egy-
szer elvégeznek. Szerencs és Ond kö-
zött pedig már most pótolták az elmúlt

idõszakban kitördelt vagy elszáradt ju-
harfákat, amelyekbõl reményeik sze-
rint a jövõben kevesebb esik majd a
garázdák áldozatául.

ELLOPTÁK
A KERTI BÚTOROKAT 

Tolvajok jártak március 29-ére vir-
radóra a Kandó Kálmán társasház ud-
varán. Az elkövetõk az ingatlanról több
mint nyolcvanezer forint értékben
vittek el kerti bútorokat. A három padot
és a hozzájuk tartozó asztalt az elmúlt
év nyarán pályázati pénzbõl vásárol-
ta a lakóközösség. A biztosítótársa-
ságtól elnyert összegbõl akkor a kerti
bútorok mellett gyermekjátékokat és
növényeket is vásároltak. A rönkfából
készült ülõ alkalmatosságra valószín-
ûleg napvilágnál figyeltek fel a tolva-
jok, akik a drótkerítést kivágva jutot-
tak be az ingatlanra és feltehetõen te-
herautóval szállították el az asztalt és
a padokat. A tettesek felderítésére a
Szerencsi Rendõrkapitányság rendelt
el nyomozást.

Két országos bajnoki címmel,
valamint egy ezüst- és egy
bronzéremmel tértek haza a
szerencsi versenyzõk a márci-
us 20. és 22. között Kecs ke -
méten megrendezett súlyemelõ
diákolimpiai döntõrõl.

Fekete László szakedzõ hat
tehetséges tanítványa vívta ki a
jogot az országos fináléban
való szereplésre. A serdülõ kor-
csoport plusz 85 kilogrammos
súlycsoportjában Barkóczy
Balázs a negyedik, Dudás
Balázs pedig újoncként az
ugyancsak pontszerzõ hatodik
helyen végzett. A 77 kilog-
rammos fiúk között Balla Dávid
korábbi egyéni legjobbját ja-
vítva 137 kilogrammos össz-
teljesítménnyel a dobogó har-
madik fokára állhatott fel. Az
ugyancsak az elsõ országos
versenyén a 45 kilogrammosok
között dobogóra lépõ Zsebesi Bálint
90 kilogrammos összeredménnyel
ezüstérmet szerzett. Ugyancsak a ser-
dülõk mezõnyében, de a 85 kilog-
rammos súlycsoportban szerepelt
Czibik Tamás, aki újoncként össze-
tettben 155 kilogrammot teljesítve
szerzett diákolimpiai bajnoki címet.         

A szerencsi versenyzõk teljesít-
ményére az ifjúsági korcsoportú
Árvay Balázs helyezte fel a koronát.
A 94 kilogrammos súlycsoportban in-
duló fiatal lökésben új országos csú-
csot felállítva, összesítésben 219 ki-
logrammot teljesítve lett országos di-
ákolimpiai bajnok. 

A fiatalok kiváló eredményeinek
köszönhetõen a város sportegyesü-
lete a nyolcadik helyen végzett a hu-
szonöt egyesületet felvonultató
mezõnyben.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
által a „Tokaji Történelmi Borvidék
Kultúrtáj” világörökségi helyszín meg-
õrzési állapotáról készített és idén feb-
ruárban az UNESCO-hoz eljuttatott
részletes jelentés több olyan megál-
lapítást is tartalmazott, amelyek ked-
vezõtlen színben tüntetik fel a sze-
rencsi önkormányzatot.

Ezeknek az – álláspontja szerint –
minden alapot nélkülözô közléseknek
a korrekcióját Rónavölgyi Endréné
polgármester írásban kérte a doku-
mentumot oktatási és kulturális mi-
niszterként aláíró Hiller Istvántól, majd
március 20-án a közigazgatási ható-
sági eljárás és szolgáltatás általános sza-
bályairól szóló törvény alapján fel-
ügyeleti eljárást kezdeményezett a
minisztériumnál a Kulturális Örök -
ségvédelmi Hivatallal szemben.     

Ilyen elõzmények után érkezett Sze -
rencsre március 27-én Mezõ Tamás, a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal el-
nöke és általános helyettese, Fejérdy
Tamás – tájékoztatta lapunkat Csanádi
Béla, a polgármesteri hivatal építésügyi
és városfejlesztési osztályvezetõje. – A
tárgyalások során a vendégek és a város
polgármestere egyeztették a kifogásolt
részeket. Ezek között szerepelt a  világ -
örökségi egyesület által megalkotott ke-
zelési tervnek –, mint hatályos doku-
mentumnak a beállítása, a Keleti ipar-
telep nek az önkormányzat által az or-
szágos rendezési tervvel ellentétes lét-
rehozása és az iparterületen az építési
ma gasság harminc méterre történõ
meg emelése, amelyek véleményünk
szerint nem felelnek meg a valóságnak.
Az örökségvédelmi hivatal vezetõi ígé-
retet tettek arra, hogy a jelentés általunk
kifogásolt részeit ismételten áttekintik.     

– Idõközben a minisztérium is
vizsgálatot indított az ügyben, ami-
nek keretében március 28-án Buda -
pesten tartottunk megbeszélést a
szaktárca képviselõivel és az örök-
ségvédelmi hivatal már említett ve-

zetõ tisztségviselõivel – ismertette
Csanádi Béla. – Itt újra átbeszéltük
a dokumentum általunk sérelmezett
megállapításait. Abban egyeztünk
meg, hogy a jelentést a tényeknek
megfelelõen kijavítják és azt újra el-
küldik az UNESCO-nak. Megálla -
podásra jutottunk abban is, hogy a
magyar állam a szalmatüzelésû
erõmûvel kapcsolatban világörökségi
hatástanulmányt készíttet, amely ki-
zárólag szakmai megállapításokat
tartalmazhat. Erre a munkára olyan
pártatlan szaktekintélyeket kérnek
fel, akik az elmúlt idõszakban nem
foglaltak állást ebben a témában. 

Lapunk érdeklõdésére Fejérdy Ta -
más, a Kulturális Örökségvédelmi Hi -
va tal helyettes vezetõje kiemelte, hogy
megkezdték a Magyar Köztár saság ré-
szérõl az UNESCO-nak megküldött je-
lentésben vállaltak megvalósítását.
Ezek között a legfontosabb a szalma-
tüzelésû erõmûvel kapcsolatos komp-

lex világörökségi hatástanulmány el-
készítése. A másik fontos terület a vi-
lágörökségi jogszabályi környezet át-
tekintése és kiegészítése, ami ugyan-
csak folyamatban van az Oktatási és
Közmûvelõdési Minisz térium irányí-
tásával. Fejérdy Tamás kiemelte: az
UNESCO-nak megküldött jelentésnek
a szerencsi polgármester által – a sze-
rencsi közremûködés vonatkozásában
– kifogásolt részeit felülvizsgálják, a tár-
gyi tévedéseket korrigálják és a javított
változatot a világszervezethez is eljut-
tatják. – Az egész ügyre olyan megol-
dást szeretnének találni, amely minden
érdekelt résztvevõ számára elfogadható
mértékben biztosítja a saját céljaik el-
érését, ugyanakkor a világörökségi ér-
tékek megõrzése sem kerül veszélybe
– tette hozzá Fejérdy Tamás. – Hogy
erre konkrétan milyen lehetõségek kí-
nálkoznak, arra a hatástanulmány
meg állapításai adnak majd választ és
iránymutatást.

Szerencs nemcsak az el-
múlt idõszakban felújított
régi épületeivel, parkjaival,
intézményeivel, új létesít-
ményeivel büszkélkedhet,
hanem napjainkra számos
köztéri alkotás, emlékhely
és látványosság díszíti köz-
területeinket.

Március elsõ felében lázas
munka kezdõdött a Kossuth
és Béke utcák találkozásá-
nál. Két esztendõvel ezelõtt
született meg az ötlet, hogy
az 1848-as forradalom és
szabadságharc százhatva-
nadik évfordulója tisztele-
tére új szobor gazdagítja
majd Szerencset. 

A területrendezés után
hamarosan helyére került

az Ekker Róbert által készí-
tett új köztéri alkotás. A
klasszikus stílusban megva-
lósult bronz mellszobor a fi-
atal Kossuth Lajost ábrázolja.
A szerencsi szobrász hosszú
tanulmánymunka eredmé-
nyeként egyedi, az 1848-as
események után készült
mûvek alapján alkotta meg
településünk új büszkesé-
gét. A körülötte lévõ teret
szintén Ekker Róbert elkép-
zelései alapján alakította ki
a Szerencsi Város üze meltetõ
Kht. A monoki születésû,
nagy államférfit ábrázoló
bronz mellszobor, valamint
a körülötte lévõ, pihenõpa-
dokkal ellátott kis zöldöve-
zet újabb látványossága vá-
rosunknak.

ORSZÁGOS BAJNOK SÚLYEMELÕK

A fotón balról: Barkóczy Balázs, Zsebesi Bálint, Czibik Tamás, Fekete
László (szakedzõ), Dudás Balázs, Árvay Balázs és Balla Dávid.

FELÜLVIZSGÁLJÁK
A VILÁGÖRÖKSÉGI JELENTÉST

A mellszobrot
Ekker Róbert
készítette.

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

SZERENCS ÚJABB LÁTVÁNYOSSÁGA
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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 25-én jelenik meg. 
Lapzárta: április 18., 10 óra.

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

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

MAGYAR 
ASZFALT

CONSTRUMA AKCIÓ!
április 1-jétôl április 30-ig

DOR-NEX Kft.
3900 Szerencs, Ipari Park (37-es fôút mellett)

Tel./fax: 47/361-508, 30/9581-484. E-mail: postmaster@dornex.t-online.hu

cserepeslemez-rendszer
ereszcsatorna-rendszer

15% 
kedvezménnyel

és                               tetôcserepek

horganyzott és alumínium ereszcsatornák

és                       hôszigetelôk

polikarbonát és PVC bevilágítók

garázskapuk

NAGY KEDVEZMÉNNYEL!
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