
Nem mindennapi vendége volt az
elsõ alkalommal meghirdetett Sze-
rencsi Nõk Egészséghetének. Az
1972-ben tájfutó világbajnoki címet
szerzõ Monspart Sarolta (fotónkon)
örömmel látogatott el a programra,
mert úgy véli: az anyáknak külön-
leges szerepük van abban, hogy a
családtagokat egészséges életmód-
ra szoktassák.   

A „mellesleg” tizennégyszeres ma-
gyar tájfutó és hatszoros sífutó baj-
noki címet is begyûjtõ Monspart Sa-
rolta volt az elsõ nõ Európában, aki
három órán belül teljesítette a ma-
ratoni távot. Rendkívül sikeres sport-
pályafutását kullancscsípés okozta
agyhártyagyulladás szakította félbe.
A betegség túlélése közel két évébe
került. Az élsportba már nem térhe-
tett vissza, de a rendszeres mozgás
szerelmeseként a hazai népegész-
ségügy fejlesztése mellett kötelezte
el magát.  

– Ötszáz kilométert autózik azért,
hogy Szerencsen elõadást tartson,
majd a hallgatóságot alkotó lányok-
kal és asszonyokkal felgyalogoljon a
település határában lévõ hegyre. Mi-
ért ilyen fontos az Ön számára,
hogy a nõket rendszeres mozgásra
ösztönözze?  

– Azért, mert valójában a csalá-
dokban a nõk az egészséges életmód
karmesterei. Mindenki azt eszi, amit
fõznek, rajtuk múlnak a közös hét-
végi programok és valójában a gye-
rekek – hovatovább az apukák –
sportosságának is az asszonyok a le-
téteményesei. Éppen ezért nagyon
fontos, hogy a nõk tudatosan töre-
kedjenek az egészségre, függetlenül
attól, hogy 25, vagy 52 évesek. Pél-
dát kell mutatnunk! Már csak ezért
is fontos, hogy hetente legalább há-
rom alkalommal mozogjunk. Ez le-
het futás, gyaloglás, kerékpározás,
úszás, vagy esetleg néptánc, illetve
aerobic. A lényeg a rendszeresség!
Ha ezt betartjuk, akkor a csemeté-
ink sem tesznek majd másként.
Ugyanakkor az egészséges élet-
módhoz a mozgás önmagában fon-
tos, de nem elégséges feltétel. Fog-
juk fel úgy, hogy a testünk is egy tõke.
Nem mindegy ugyanis, hogy valaki
milyen külsõvel indul el állásinter-
júra, vagy éppen barátot keresni. A
sikerességhez a testünket is karban
kell tartani.  

– Mivel lehet a nõket a leginkább
rendszeres mozgásra serkenteni? 

– Erre nehéz válaszolni, hiszen a
hiúság legyezgetése ugyanúgy haté-
kony módszer lehet, mint a közös-
ségi élet hangsúlyozása. Ez utóbbira
talán az idõsebb korosztály a fogé-
konyabb. Én most az Országos Egész-
ségfejlesztési Intézet munkatársaként
az országot járva elsõsorban a 60
éven felülieket igyekszem rábeszél-
ni, hogy kezdjenek el – ha mást nem
– gyalogolni. Ennek az  elõ nye a
rendszeres mozgás mellett, hogy
közben lehet beszélgetni, aminek
mostanság – amikor az embe rek egy-
re inkább elszigetelõdnek egymástól

– nagy a jelentõsége. Napjainkban ál-
landóan versenyhelyzetbe kerülünk,
a helytálláshoz pedig elengedhetet-
len a jó közérzet, az edzettség. A fi-
atalokat – különösen a kisgyermekes
anyukákat – nehezebb hadra fogni,
mert szeretik elhagyni magukat. A
gond akkor jelentkezik, amikor a férj
elkezd a csinosabb nõk felé kacsin-
gatni… Én mindenesetre azt ajánlom
minden felnõttnek, hogy hetente há-
romszor, 180-ból az életkor kivoná-
sával kapott pulzusszámmal bármit,
de mozogjanak.  

– Manapság a fiatalok körében nem
divat a testedzés. 

– Ez súlyos gond. A gyerekek  éle -
tük elsõ hat évében otthon sajátítják
el az életmód szokásainak körülbe-
lül a felét. Ha úgy nevelkednek, hogy
a család hétvégeken nem megy ki-
rándulni és nem is sportolnak, ha-
nem a lakásban ülnek a tévé elõtt,
újságot olvasva, vagy éppen hu-
szadszor kiporszívózva a szobát, ak-
kor már nagy a baj! Amikor egy fia-
tal naponta órákat tölt a számítógép
és a videojáték, vagy éppen televí-
zió képernyõje elõtt, akkor nem ala-
kul ki benne a mozgásigény. Erre a
lexikális tudás átadásán alapuló is-
kolarendszer még rátesz egy lapát-
tal a heti kettõ és fél kötelezõ test-
nevelésórával, holott a gyereknek na-
ponta kellene egy órát játékosan, de
sportosan mozognia. 

– Ön ma is példakép. 
– Sajnos, a kullancscsípés óta az

egyik lábam nem az igazi már. Több
mint húsz évig a másik cipelte he-
lyette is a terhet, de két-három éve
ez is rakoncátlankodik. Ennek elle-
nére lejárok a nõi futóklubunkba.
Igaz, napjainkban csak a gyaloglás-
nál tudom az iramot tartani az él-
mezõnnyel, a futásnál már lemara-
dok. 

– A távot mindig teljesíti? 
– Azt még sántán sem szabad fel-

adni… 
Árvay Attila
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www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

Hagyományosan a magyar írásbelivel kezdõdött az idei próbatétel.

Az idei magyar írásbeli érettségi ne-
hézségérõl megoszlottak a vélemé-
nyek. A vizsgán a diákok közül kö-
zépszinten sokan választották az ér-
velési feladatot, kevesen döntöttek a
versek összehasonlítása mellett. Ko-
vács Tünde szerint az idei évben már
érzékelhetõ a szemléletváltás a fel-

adatok összeállításában. A Bocskai
gimnázium magyartanára úgy vélte,
hogy az idei próbatétel  könnyû nek
és nehéznek is bizonyult. Az elég-
séges osztályzatra törekvõ szeré-
nyebb képességû diákok a szüksé-
ges pontokat hamar összegyûjthették
a feladatsorból és az érvelésbõl. –

Szégyen lenne, ha valaki a minimá-
lis követelményeket sem tudta vol-
na teljesíteni! Ugyanakkor, ha arra
gondolok, hogy az osztályomból
sok gyereknek a magyar egyben a fel-
vételi tárgya is, akiknek emiatt a je-
les osztályzat mellett 90 százalék fe-
letti teljesítményre kellett töreked-
niük, akkor már nehezebbnek ítélem
meg az idei követelményeket – hang-
súlyozta a szaktanár. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 
A SZERENCSI KÖZÉPISKOLÁKBAN

Az elmúlt idõszakban több nagy-
szabású, egészségmegõrzést szolgá-
ló rendezvényt tartottak Szerencsen.
Márciusban a „Szûréssel az életért” or-
szágos program helyi eseményén kö-
zel négyszázan vettek részt, május ele-
jén pedig gyermekegészségügyi kér-
désekrõl tartottak tanácskozást a Rá-
kóczi-várban. A pünkösd utáni hétre
„Válassz új szenvedélyt, válaszd az
egészséget!” címmel nõknek meghir-
detett programsorozat kínálatában a
fiatalabb és az idõsebb korosztályok
egyaránt megtalálhatták a kedvükre
valót. Az elsõ sportesemény kedden
a lányok és anyukák úszóversenye
volt, akik gyors-, mell- és hátúszásban,

ötvenméteres távokon mérték össze a
gyorsaságukat. A polgármesteri hiva-
tal, a városban mûködõ egészségügyi
és sportintézmények által szervezett
eseménysorozat keretében a fürdõ és
wellnessház aerobic termében babák

és mamák mozogtak együtt és az
ugyanitt tartott intimtornának is sok
résztvevõje volt. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

VILÁGBAJNOK AZ EGÉSZSÉG
SZOLGÁLATÁBAN    

NÉGY NAP A MOZGÁS JEGYÉBEN 
A nõk számára rendeztek

egészséghetet május 13–16. kö-
zött Szerencsen. Négy nap alatt
számos szabadidõs program,
tájékoztató elõadás és szû rõ -
vizsgálat várta az érdeklõd-
õket, amelyeken több mint ezer
résztvevõt regisztráltak a szer-
vezõk.

Rendben megkezdõdtek május 5-étõl az írásbeli érettségi vizsgák Sze-
rencs két középfokú oktatási intézményében. A magyar, matematika és
történelem feladatok megoldása után a hét második felében az idegen
nyelvekbõl megszerzett tudásukról adtak számot a végzõs diákok.    

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

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

Szinte minden program helyszínén vérnyomásmérés, vércukorszint-
ellenõrzés várta a résztvevõket. 



„Jövõnk záloga gyermekeink
egészsége” címmel rendezett nyílt
napot május 7-én az Egyesített Szo-
ciális és Egészségügyi Intézet és az
ÁNTSZ térségi intézete. A Rákóczi-
vár színháztermében megtartott ta-
nácskozáson a fiatalok betegség-
megelõzésének fontosságáról és le-
hetõségeirõl tájékozódtak az ér-
deklõdõk.  

Rónavölgyi Endréné polgármester
megnyitó beszédében arra hívta fel
a figyelmet, hogy a felnõtt társada-
lom felelõsséggel tartozik a gyer-
mekek egészségéért. Szerencsen az
önkormányzat komolyan veszi ezt
a sokrétû feladatot, amelyhez szín-
vonalas intézményeket és jól felké-
szült szakembereket biztosítanak.
Sólyom Enikõ, a B.-A.-Z. Megyei
Kórház Gyermekegészségügyi Köz-
pont vezetõ fõorvosa elõadásában
arra hívta fel a figyelmet, hogy az
elmúlt harminc esztendõben évi 15
ezerrõl alig több mint 7 ezerre csök-
kent a szülések száma Borsod-Aba-
új-Zemp lénben. A visszaesés az
1990-es évek elejéig volt drasztikus
mértékû, de a tendencia azóta is fo-

lyamatosan érvényesül. Emellett az
is sajnálatos körülmény, hogy az egy-
re kevesebb újszülött között vi-
szonylag sok – 10 százalék körüli –
az alacsony súlyú gyermek, akik emi-
att hátrányt szenvednek, hiszen vár-
hatóan felnõtt korban is fogéko-

nyabbak lesznek a megbetegedé-
sekre. A fõorvos a prevenció és
szûrõvizsgálatok fontosságát hang-
súlyozta, amelyek hozzájárulhat-
nak az országos összehasonlítás-
ban is kedvezõtlen statisztikai ada-
tok javulásához. Fontos lenne, hogy
a várandós kismamák egészségesen
éljenek, ne dohányozzanak, tartóz-
kodjanak az alkoholfogyasztástól,
kiegyensúlyozottan táplálkozzanak
és kerüljék a stresszt okozó szituá-
ciókat. A megelõzésben az egész-
ségügyi intézményekre és a szociá-
lis ellátórendszerre egyaránt komoly
felelõsség hárul. Sólyom Enikõ sze-
rint ugyanakkor a bajok forrása je-
lentõs részben a megyében jellemzõ
magas munkanélküliségre, az átla-
gosnál nagyobb szegénységre ve-
zethetõ vissza, aminek a kezelése tár-
sadalmi szintû feladat.   

A tanácskozáson az iskolai ma-
gatartászavarok közül a leggyak-
rabban elõforduló hiperaktivitás ke-
rült a középpontba, ami jellemezõen
a fiúgyermekeknél fordul elõ. Vel-
key Imre gyermekneurológus fõor-
vos a tünetek között a nagy moz-
gásigényt, a szüntelen fészkelõdést
említette. A hiperaktív gyerekek
rosszul tûrik a monotóniát, ilyenkor
gyakran keresnek maguknak kiegé-
szítõ tevékenységet, amivel zavar-
ják az órát. A szakember szerint az
ilyen tanulóknál a megoldást a
problémás helyzetek szakszerû ke-
zelése jelenti a diák figyelmének a
lekötésével. 

(Folytatás a 4. oldalon.)
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ANYÁK NAPJA 
AZ ISKOLÁKBAN, ÓVODÁKBAN

A Gyárkerti Óvoda gyermekei és
nevelõi április 30-án rendezték meg
az édesanyákat, nagymamákat kö-
szöntõ ünnepséget. Felcsendültek a
hagyományos dallamok, elhangoz-
tak a könnyeket csalogató gyer-
mekversek, majd a Maci, Katica,
Nyuszi és Csicsergõ csoportok tag-
jai egyenként adták át a saját készí-
tésû ajándékokat a szülõknek.

A szerencsi általános iskolában a
szülõi értekezletet több osztályban
is összekapcsolták az ünneppel. A
Bolyai-épületben néhány alsó tago-
zatos osztályban mûsorral készültek
a gyerekek. A termeket megtöltötték
a fiatalok szülei és nagyszülei, akik
büszkén figyelték csemetéiket. A pe-
dagógusok közremûködésével meg-
született ünnepi összeállításokban
versek, dalok és hangszeres zene-
számok egyaránt szerepeltek. Volt,
ahol az elõadott produkcióhoz jel-
mezt is készítettek a nebulók, így kö-
szöntve az anyukákat és a nagyikat.  

A fecskési városrész asszonyait
május 6-án a Nyárutó Klub Nefelejcs
Népdalköre látogatta meg. A verses,
dalos összeállítás után megérkeztek
a Gyárkerti óvoda gyermekei is, akik
anyák napi mûsorukkal szereztek vi-
dám perceket a környék idõs em-
bereinek.

A kora délutáni órákban az ondi

idõsek klubjában készülõdtek az ün-
nepi eseményre. Felléptek a Nefelejcs
Népdalkör tagjai, majd a Szerencsi
Általános Iskola helyi tagintézmé-
nyének diákjai köszöntötték a vá-
rosrészben élõ édesanyákat. 

Május 7-én a szerencsi gondozó-
házban a Napsugár óvoda csoport-
jának bevonulásával kezdõdött a
program. A kicsik mondókákkal, az
édesanyákat, nagymamákat méltató
versekkel, dalokkal csaltak mosolyt
és olykor könnyeket az idõs asszo-
nyok szemébe. 

Szerencs Város polgármestere is
meglátogatta az intézményeket. Ró-
navölgyi Endréné május 7-én a Gyé-
mántkapu Idõsotthon lakóit köszön-
tötte egy-egy kedves ajándékkal,
majd anyák napja alkalmából a Ne-
felejcs Népdalkör mûsorát ajánlotta
a jelenlévõk figyelmébe.

A szerencsi Napsugár óvodában is
megrendezték az idei anyák napi
programot. Az intézmény gyermekei
május 9-én délután várták az ünne-
pelteket. A hagyományok szerint a
kicsik ezúttal is alkalomhoz illõ
mûsorral készültek az anyukák és
nagymamák köszöntésére. A ver-
sek, dalok és mondókák után ha-
marosan elõkerültek a saját készítésû
ajándéktárgyak, amit az anyukák és
a nagymamák kaptak a jeles nap al-
kalmából.

CSALÁDI VÁLLALKOZÁS LÉP
AZ UWYTA HELYÉBE 

Befejezi a termelést szerencsi üze-
mében az Uwyta Rehabilitációs és
Foglalkoztatási Kht. A helyi telep-
vezetõ azonban családi vállalkozás
keretében a jövõben is szeretne
munkát biztosítani a megváltozott
munkaképességû embereknek. 

Nehéz pénzügyi helyzetbe került
az idén az 1995-ben alapított, pécsi
központú kiemelten közhasznú tár-
saság. Kontra László, a cég szeren-
csi területi vezetõje arról tájékoztat-
ta lapunkat, hogy csõdeljárást kez-
deményeztek saját maguk ellen, mi-
után a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium nem kötötte meg velük a
költségkompenzációs szerzõdést. Tá-
mogatás hiányában a társaság nem
tudja biztosítani a megváltozott mun-
kaképességû emberek foglalkozta-
tását. Ennek a tevékenységnek a
megszüntetése országos szinten több
mint ezer foglalkoztatottat érint, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében a
szerencsi mellett az ózdi és miskol-
ci telephelyüket is felszámolják. Sze-
rencsen 52-en dolgoznak. 

Megkerestük az ügyben a Szociá-
lis és Munkaügyi Minisztériumot. A
szaktárca sajtótitkársága arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy az Uwyta
Kht.-vel az idén azért nem kötöttek
szerzõdést, mert a társaság nem fe-
lelt meg azoknak a jogszabályi fel-
tételeknek, amelyek elõírják: csak
olyan munkáltatónak nyújtható költ-
ségvetési támogatás, amelynek ren-
dezettek a munkaügyi kapcsolatai. Ez

többek között azt jelenti, hogy a ké-
relem benyújtását megelõzõ 2 éven
belül nem sújtották jogerõsen mun-
kaügyi bírsággal jogszabálysértés
miatt. Az Uwyta Kht. esetében azon-
ban az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Fõfelügyelõség 2006 má-
jusában egymillió forint, 2007-ben
pedig háromszázezer forint munka-
ügyi bírságot szabott ki (a munka -
idõ vel és munkabérrel kapcsolatos
törvényi elõ írások megsértése miatt
– a szerk.). A tárca a hatályos jog-
szabályoknak megfelelõen jár el a tá-
mogatás megtagadásával, a minisz-
ternek ebben az esetben nincs mér-
legelési joga – szerepel a tájékozta-
tásban. 

A Rákóczi út 99. szám alatti ön-
kormányzati tulajdonú épületben
mûködõ üzem bezárásával azonban
úgy tûnik, nem maradnak munka nél-
kül a városban és környékén élõ meg-
változott munkaképességû emberek.
A telephelyet a megnyitásától ered-
ményesen vezetõ Szilágyi Györgyné
ugyanis úgy vélte: továbbra is érde-
mes ezzel a tevékenységgel foglal-
kozni. A tervek szerint a volt DIGÉP-
ben lévõ egyik önkormányzati tu-
lajdonú épületben családi vállalko-
zás keretében folytatnák tovább a pe-
lenkák csomagolását, amire 30-35 fõt
alkalmaznának. Az ehhez szükséges
akkreditáció folyamatban van, re-
ményeik szerint a nyár közepével
meg tudják kezdeni a folyamatos ter-
melést.

Á. A.

OTTHON GONDOZZÁK 
SZERETTEIKET

Az ápolók nap-
ja alkalmából kö-
szöntötte a sérült
gyermekeiket ne-
velõ szerencsi
szülõket május 16-
án a város polgár-
mestere. Rónavöl-
gyi Endréné a Vá-
rosháza épületé-
nek alagsori ta-
nácstermében pél-
daként állította az
egészséges emberek elé azokat az
édesanyákat, édesapákat, akik a nap
24 órájában odaadó szeretettel gon-
doskodnak beteg szeretteikrõl.

A polgármester köszönetet mon-

dott az áldozatos munkáért, majd
egy-egy szál virágot és a megbecsü-
lés jeleként szerény pénzügyi támo-
gatást nyújtott át a rendezvényen
résztvevõknek.

VELÜNK ÉLÔ TÖRTÉNELEM

A bezárt Szerencsi Cukorgyár alkalmazottai közül május 5-ével hetvenkettõ dolgozónak megszûnt a
munkaviszonya. A fényképen utoljára látható együtt a nagy múltú üzem kollektívája.

A Bolyai iskola kisdiákjai mûsorral köszöntötték szüleiket. 

FELELÕSSÉG 
A GYERMEKEK EGÉSZSÉGÉÉRT

Az õ egészségük mindennél fontosabb.
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HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

MENNYIRE VOLTAK NEHEZEK 
AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK?
Ekker Lili, Bocskai gimnázium: 
– Az év elején kissé mostohagyermekként
kezeltem a történelmet a biológia és né-
met OKTV-re, valamint a felsõfokú nyelv-
vizsgára való felkészülés miatt, de kiváló
szaktanáromnak, Klausz Zoltánnénak kö-
szönhetõen eredményesen össze tudtam
foglalni a hat év anyagát. Ennek tükrében
már nem értek váratlanul a történelem érett-
ségi feladatok és nem éreztem nehéznek
õket. Természetesen fontos, hogy legyen
az embernek egy alapvetõ lexikális tudása,
de az érettségi tételek kidolgozásában
nagy segítséget nyújtott például a történelmi atlasz is. A legkönnyebb
számomra az ipari forradalomról szóló esszé megírása volt, amelynek
témáját a vasútépítésre kellett kiélezni. A biológia is nagyon közel áll
hozzám, és szándékaim szerint orvosi egyetemre készülök a jövõben. 

Kelemen Xénia, Bocskai gimnázium:
– Az elmúlt három napban a magyar, ma-
tematika és a történelem írásbelin va-
gyunk túl. Én úgy érzem, jól sikerültek a
dolgozatok, nem voltak túl nehezek a fel-
adatok.
A matematika számomra különösen
 könnyûnek bizonyult. A kombinatorikai
résznél egy kicsit bizonytalan voltam, de
azt is megoldottam és jónak érzem a saját
érettségi írásbelimet. Ehhez azonban arra
volt szükség, hogy folyamatosan tanuljunk
a négy év alatt, és szerintem már az álta-

lános iskolából is jó alapokkal kell a középiskolába érkezni. 
Az orvosi egyetemre készülök, fogorvos szeretnék lenni, másodikként a
gyógyszerész szakot jelöltem meg.

Derdák Miklós, Szerencsi Szakképzõ Is-
kola:
– A Nyíregyházi Fõiskola gépészmérnöki
karára készülök, ahol elsõsorban a mate-
matika és a történelem érettségi eredmé-
nyét veszik figyelembe. Ez utóbbi – úgy ér-
zem – nagyon jól sikerült, különösen a ki-
fejtõs kérdések kedveztek számomra. Kö-
zel áll hozzám Szent István király és na-
gyon érdekelt a második világháború is. Ko-
molyan vettem az érettségire való felké-
szülést az elmúlt négy év során, és az utób-
bi idõszak hétvégéi is szorgalmas tanulás-
sal teltek. Remélem, a teljesítményem elég lesz ahhoz, hogy szeptem-
bertõl fõiskolán folytathassam tovább a tanulmányaimat.     

Bölkényi Anett, Bocskai gimnázium:
– A magyar érettségi nehéznek bizonyult.
Újszerû feladatokkal kellett megbirkóz-
nunk, ami egy kis meglepetéssel szolgált.
A matematika tételsor teljesíthetõ volt,
bár néhány feladat komoly fejtörést oko-
zott. A történelem írásbeli a vártnál
könnyebb lett, ennek is köszönhetõen ki-
csit nyugodtabban néztem a következõ
nap, az angol nyelv elé, amelynek köny-
nyebb és nehezebb részei egyaránt vol-
tak. Az eredményeket még nem ismer-
tették, így csak remélem, hogy vala-

mennyi tárgyból sikeresen vizsgáztam. Megnyugtató érzés, hogy tudom:
ha valami nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna, akkor a szóbelin
még javíthatok rajta. Jó volna már túl lenni az egészen és szép emlék-
ként gondolni vissza a még izgalommal teljes, lázas napokra.

Május 23., (péntek) 16 óra: Magyar
hõsök napja – Szerencs. Emlékbe-
széd: Rónavölgyi Endréné polgár-
mester. Ökumenikus ima: Börzsönyi
József református esperes, Tóth Lász-
ló római katolikus plébános, Dam-
janovics Pál görög katolikus parókus.
Emlékmûsor: Szerencsi Szakképzõ Is-
kola Énekkara. Koszorúzás. Helyszín:
Szerencs, I. és II. világháborús em-
lékmû (a volt Hunyadi János Általá-
nos Iskola parkja).

Május 25., (vasárnap) 14.30 óra: Ma-

gyar hõsök napja – Ond. 1. Koszorú-
zás, megemlékezés a hõsökrõl. Em-
lékbeszéd: Heves János alpolgármes-
ter, Danyi László képviselõ. Mûsor:
Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény diákjai.
Koszorúzás. Helyszín: Ond, a ravata-
lozó falánál lévõ emléktábla.

15 óra: Emlékhangverseny az ondi
református templomban. Ökumeni-
kus ima: Börzsönyi Józsefné refor-
mátus lelkipásztor, Tóth László ró-
mai katolikus plébános, Damjanovics

Pál görök katolikus parókus. Mûsor:
Hegyalja Pedagógus Kórus, Szeren-
csi Általános Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény.

Május 24., 17 óra: A Szerencsi Fér-
fikar 85 éves jubileumi hangverse-
nye. Köszöntõt mond: Rónavölgyi
Endréné polgármester. Fellépnek:
Bocskai Dalkör Nõi Kara, Nyárád-
szereda. Fellépõk: Tiszavasvári ve-
gyeskar, Hegyalja Pedagógus Kórus,
Szerencsi férfikar. Helyszín: Rákó -
czi-vár, színházterem.

VÁLLALKOZÓK FIGYELMÉBE! Kö-
zeledik május 31-ike, a 2007. évi he-
lyi iparûzési adó bevallásának határ-
ideje. A kötelezettség teljesítéséhez
szükséges nyomtatvány a város hon-
lapjáról, a www.szerencs.hu címrõl le-
tölthetõ. Ennek a helyi adónak a mér-
téke a városban idén is 2 százalék.
Mentességet élvez a fizetés alól az, aki-
nek a vállalkozási szintû adóalapja az
adott évben a 2,5 millió forintot nem
haladta meg.

IFI-PONT A WELLNESSHÁZBAN. A
Szerencsi Fürdõ és Wellnessház épü-
letébe költözött a közelmúltban az If-
júsági Információs Pont, ami május ele-
jétõl már az új helyen várja az ér-
deklõdõket. A felújított épületben lévõ
irodában nyitvatartási idõben ingye-
nesen használható a számítógép,
amelynek segítségével akár a világhá-
lón is szabadon keresgélhetnek a fia-
talok. Az ifjúsági pontban összegyûj-
tött kiadványok, prospektusok és az in-
ternetrõl letöltött anyagok többek kö-
zött tanuláshoz, sportoláshoz, a sza-
badidõ hasznos eltöltéséhez és mun-
kavállaláshoz nyújtanak segítséget. A
fiatalok akár személyes problémáikat
is megoszthatják az iroda munkatár-
sával, aki szükség esetén a megfelelõ
szakemberekhez irányítja az érdek lõ -
dõ ket. Az ifjúsági pont hétfõtõl pénte-
kig déltõl 18 óráig, szombaton pedig
14 és 16 óra között várja ügyfeleit.

KISEBBSÉGI VEZETÕK FÓRUMA.
Szakmai konferenciát rendez május 30-
án 10 órától a Rákóczi-vár lovagter-
mében a Szerencsi Cigány Kisebbsé-

gi Önkormányzat. A tanácskozás
résztvevõi finanszírozási és a törvé-
nyességi szempontból vizsgálják meg
a kisebbségi önkormányzatok aktuá-
lis feladatait, szót váltanak a térség
munkaerõpiaci helyzetérõl és a ki-
sebbség oktatásával kapcsolatos kér-
désekrõl. A napirendi pontok között
szerepel az Országos Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat megyei bizottsá-
ga által elvégzett munka bemutatása
és tájékozódnak az érdeklõdõk az
idei pályázati lehetõségekrõl. 

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Kozmetikus
(Szerencs), burkoló (Szerencs), pul-
tos/kiszolgáló (Szerencs), marós (Bod-
rogkeresztúr), targoncavezetõ (Bekecs),
segédmunkás (Bekecs), élelmiszer-el-
adó (Legyesbénye), gépészmér-
nök/gépésztechnikus (Mád), vasbe-
tonszerelõ (Tiszalúc), ács (Tiszalúc),
kõmûves (Tiszalúc). További informá-
ció: Észak-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ Szerencsi Kiren-
deltsége (tel.: 47/361-909).

VÍZCSERE ÉS KARBANTARTÁS A
FÜRDÔBEN. A Szerencsi Városüze-
meltetõ Kht. ezúton értesíti a fürdõ és
wellnessház vendégeit, hogy vízcsere
és mûszaki karbantartás miatt május
26–30. között a fürdõrészleg (meden-
cék, a szaunák, a sókamra, gõzkabin)
bezár. Nyitás május 31-én. A létesít-
mény fürdõn kívüli szolgáltatásai a zár-
va tartás idején is változatlanul üze-
melnek. 

GYERTEK JÁTSZANI! 2008. május
31-én (szombaton) 15 órai kezdettel

az 1-es körzet játszóterén az idén is
megrendezzük a gyermeknapot. Prog-
ram: 14.30-tól gyülekezés. 15 órakor
köszönti a gyerekeket mindnyájuk
kedvence, Korondi Klári néni (három-
unokás nagymama!) Bombi és Pityó-
ka csapata az idén is köztünk lesz. Lesz-
nek újra ügyességi játékok, pónilo-
vaglás és minden egyéb. Közben ven-
dégül látás. Mindenkit szeretettel hí-
vunk és várunk (nemcsak az 1-es kör-
zetbõl)!

Korondi Klára, az 1. körzet képvi-
selõje és önzetlen segítõtársai

IDÉN IS LESZ NYÁRI SZÍNHÁZ.
Már kaphatók a jegyek a Miskolci
Nemzeti Színház készülõ nyári pro-
dukciójára. A Botrány az operában
címû darabot július 4-én 20 óra 30
perckor mutatja be a teátrum a Nyá-
ri Színházban. A megannyi helyzet-
és jellemkomikumban gazdag elõadás
július elsõ két hétvégéjén összesen hat
alkalommal, õsztõl pedig a Kamara-
színházban tekinthetõ meg. Ken Lud-
wig bohózata a világ egyik legnép-
szerûbb darabja. 

A miskolci elõadásban három fer-
geteges komikus lép színre: a nemrég
Jászai-díjjal kitüntetett Bakai László, a
Nemzetibõl Miskolcra (haza) szerzõdõ
Vida Péter és a rendezõként debütáló
Szirtes Gábor. Az elõadás további
szereplõi: Jancsó Dóra, Kerekes Valé-
ria, Molnár Anna, Pap Lívia és Ho-
monnai István. A produkció ’30-as éve-
ket idézõ elegáns díszletét Menczel Ró-
bert, Jászai-díjas mûvész tervezte, jel-
mezeit pedig Laczó Henriett álmodta
meg.

Az idén június 6–8. között ren-
dezik meg Szerencsen a Zempléni
Eurorégiós Gazdanapokat. A kiállí-
tás és vásár a sportcsarnokban és a
Rákóczi út várkert melletti, forga-
lomtól lezárt szakaszán mindhá-
rom napon 11–19 óráig várja a lá-
togatókat. 

Június 6. (péntek)
10.30–11 óra: Fanfár Szerencsi Fú-

vószenekar koncertje.
11 óra: Megnyitó. Helyszín: pol-

gármesteri hivatal elõtti szabadtéri
színpad. 

17 óra: Nemzetközi képzõmûvé-
szeti kiállítás megnyitása. Bemutat-
kozó mûvészek: Josée Olinger-Proth
(Luxemburg), Güntern Horn (Né-
metország), Schlosserné Báthory Pi-
roska, Matuscsákné Jobbágy Erika, Ek-
ker Róbert. A tárlat a Rákóczi-vár ár-
kád termében június 20-ig munka-
napokon 8–16 óráig tekinthetõ meg. 

18–19.30 óráig: Nemzetközi zenei
koncert a testvérvárosi zenekarok és
a Fanfár Szerencsi Fúvószenekar
 elõadásában. Helyszín: szabadtéri
színpad. 

Június 7., (szombat) 
15 óra: A Borókás zenekar élõ kon-

certje.
16 óra: Hastánc-show.
17 óra: Operettgála. Sztárvendé-

gek: Kovács Zsuzsa és Farkas Bálint.
Helyszín: szabadtéri színpad. 
18 óra: Nemzetközi testvérvárosi

össz-zenekari koncert. 
Helyszín: Rákóczi-vár udvaros pa-

lotaszárny. 
Június 8., (vasárnap)
15 óra: Ovigála – tavaszi csicser-

gés. 

15.15 óra: Csepregi Éva zenés
gyermekmûsora. 

16 óra: Zenés divatbemutató.
16.45 óra: Furdi Zsóka Divat- és

Táncstúdió 
17 óra: Sztárvendég: Charlie 
Helyszín: szabadtéri színpad.

A szombaton 9 órától a Rákóczi-
vár színháztermében kezdõdõ in-
terregionális konferencián a terület-
és vidékfejlesztés, valamint a 2008–
2011. között igénybe vehetõ euró-
pai uniós támogatásokról tájéko-
zódhatnak az érdeklõdõk. 

A plenáris ülés témái: Területfej-
lesztés Észak-Magyarországon. Fej-
lesztési programok, pályázatok
(ÉMOP). Elõadó: Észak-magyaror-
szági Területfejlesztési Ügynökség
(NORDA).

Vidékfejlesztés Magyarországon,
LEADER program. Elõadó: Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium. 

Szekcióülések: 1. szekció: Vidék-
fejlesztés, LEADER-akciócsoportok
Zemplénben. 2. szekció: Élelmi-
szerbiztonság, állategészségügy.

A GAZDANAPOK PROGRAMJA

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL

A Szerencsi Általános Iskola Rá-
kóczi-épületének diákjai szép sikere-
ket értek el az utóbbi idõkben megyei
és országos versenyeken.

Langwest angol nyelvi országos te-
hetségkutató verseny, 7–8. osztály: I.
Örkényi Kisanna, II. Miklós Petra, III.
Bárány Dorottya, IV. Ördögh Evelin.
3–4. osztály: I. Zöldi Csaba, IV. Hu-
bay Helga. A legtehetségesebb fiata-
lok az ajándékba kapott könyvek és
szótárak mellett a nyelvvizsgájukat is
megkapták.

Kéttannyelvû megyei angol verseny,
5–6. osztály: I. Bodnár Áron, Bognár
Bianka, Vinnai Boglárka, Vojnárovics

Diána. 1. osztály: III. Pelyhe Ádám, Ku-
rucz Gergõ, Gál Szabolcs, Sóvári Ar-
mand. 6. osztály: III. Tóth Fanni, Kiss
Alexandra, Czink Bianka, Zahuczki
Zsuzsanna. 

Angol nyelvbõl „C” típusú középfokú
nyelvvizsgát tett: Gáti Gábor, Eperje-
si Sándor, Mecsei Rebeka. „A” típusú
középfokú nyelvvizsgát tett: Tóth Ma-
riann, Lezényi Zsolt, Lénárd Réka,
Marcis Zoltán, Örkényi Kisanna, Ör-
dög Evelin, Petró Richárd, Szilágyi
Csenge, Bárány Dorottya, Tokár Beá-
ta, Czetõ Violetta, Szakállas Mónika.
Felkészítõk: Iveszics Györgyné, Kitta Jó-
zsefné, Halász Adrienn, Tamás Mária,
Lapis Andrea. 

ISKOLAI SIKEREK 
AZ ANGOL VERSENYEKEN



A szerencsi Bocs-
kai István Gimná-
zium tantestülete
az idén immár ti-
zenkettedik alka-
lommal ítélte oda a
Kiváló Tanár pla-
kettet és az ezzel
járó elismerést. A középiskola peda-
gógusai minden esztendõ tavaszán
titkos szavazással határoznak arról,
hogy ki kapja meg az intézmény által
alapított díjat. Idén is megszületett a
döntés és a voksok alapján a kitüntetõ
címet Bodnár György (fotónkon) ve-
hette át. A matematika szakos peda-
gógussal pályája alakulásáról, munká-
járól beszélgettünk.

A tállyai születésû Bodnár György a
szülõfalu általános iskolája után a ka-
zincbarcikai vegyipari technikumban
érettségizett. Ezt követõen a debrece-
ni Kossuth Lajos Tudományegyetemre
vezetett az útja, ahol 1978-ban mate-
matika–ábrázoló geometria szakon vet-
te át diplomáját. 

– Egyenes út vezetett erre a pályára?
– Nem. Mint az elõzõekbõl is kide-

rült, vegyipari középiskolában végez-
tem és ilyen irányú terveim voltak, ám
tanáraim másképp látták és döntöttek
is helyettem. Az osztályfõnököm ma-
tematikus volt, és akkoriban még jel-
lemzéseket kellett írni a diákokról. Õ
azt írta rólam, hogy úgy látja jónak, ha
én matematika tanári szakon tanulok to-
vább. Az egyetemi felvételi bizottság is
 egyet értett ezzel, így lettem vegyészbõl
matematikus. Késõbb bebizonyosodott,
hogy valóban jó döntés volt, hiszen re-
mekül érzem magam a pályán. Szere-
tek tanítani és a tanítványaim között len-
ni. A tantárgyat már pici gyermekkorom
óta kedveltem. Csak egy apró gyer-
mekkori történet: a szüleim elküldtek
szódáért, amire kaptam 20 fillért, az-
tán hazamentem egy 100 forintos ma-
tematika könyvvel. Végül szó nélkül ide-
adták a pénzt, mert látták, hogy engem
ez a téma az átlagosnál jobban érde-
kel. Általános iskolás koromban is ren-
geteget olvastam, számos feladatot ol-
dottam meg, jártam a tanulmányi ver-
senyekre, ahol a legjobb eredményem
az országos ötödik helyezés volt. 

– Az egyetem után hogy alakult az
élete?

– Tállyán töltöttem az egyéves gya-
korló idõszakot, majd azonnal a sze-
rencsi Bocskai István Gimnáziumba ke-
rültem. Nyolc év után visszamentem
a szülõfalum általános iskolájába, az-
tán az élet úgy hozta, hogy 2004-tõl
ismét a Bocskai tantestületének vagyok
a tagja. 

– Hogyan fogadta az elismerést?
– Nagy megtiszteltetésnek tartom a

kitüntetést. Megmondom õszintén:
egy kicsit meg is lepett a dolog, mert
sok kiváló munkát végzõ kolléga van
ebben a tantestületben. Nem is értem,
miért esett rám a választás. Talán an-
nak, hogy igyekszem folyamatosan
törõdni a diákjaimmal, jó kapcsola-
tot kialakítani a kollégákkal és élek az
intézményben felkínált lehetõségek-
kel. Ez utóbbin azt értem, hogy eb-
ben az iskolában minden esély meg-
van arra, hogy jól dolgozzon az em-
ber. Igaz, a siker érdekében sokat kell
tenni, de ehhez minden feltétel ren-
delkezésre áll. 

– Ha már említette, mit nevez Ön si-
kernek?

– Én azt is sikernek tartom, hogy az
óráimat szívesen látogatják a tanulók
és érdeklõdnek a tantárgy iránt. No, per-
sze az is fontos – kár lenne tagadni –,
hogy a gyerekek jó eredményeket ér-
jenek el a különbözõ versenyeken. De
az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy
a matematika nem tartozik a legked-
veltebb tárgyak közé. 

A gimnáziumnak elsõdleges fel-
adata, hogy felkészítse a fiatalokat a
felsõoktatási intézmények felvételi
vizsgájára. Ma már tendencia, hogy
nem csak a felvételi tárgyakból kell
jól teljesíteni. Ebbõl adódóan sok te-
her hárul a diákokra. Például húsz
évvel ezelõtt, amikor a gyerek ma-
gyart választotta, akkor jól beleásta
magát a tantárgyba, majd felvették
az egyetemre, ahol megállta a helyét.
Ma már nem így van. A diákjaim
többsége olyan pályán akar tovább
menni, ahol szükség van a mate-
matikára. Tehát erre is fel kell ké-
szíteni õket.

Erre is kapok lehetõséget, hiszen fa-
kultációkat vezetek, ahol belemélyed-
hetünk a magasabb szintû matemati-
kába is. Szerencsére van rá igény, a cso-
portokban hatékony munkát lehet vé-
gezni. 

– Meg lehet-e szerettetni a matema-
tikát?

– Úgy érzem, hogy életközeli fel-
adatokkal igen. Azt tapasztalom, hogy
amikor új osztályt kapok, egy-két hó-
napig megy az ellenállás, aztán rá érez-
nek a tantárgy ízére és kedvvel látnak
neki a tanulók a feladatok megoldásá-
nak. 

Aztán vannak tehetséges gyerekek is
szép számmal, akikkel a fakultáció ke-
retében olyan feladatokkal foglalko-
zunk, amelyek nem a kötelezõen vett
tananyaghoz tartoznak, azonban a  fej -
lõdésükhöz rendkívül hasznosak. 

– Milyen különbséget lát a 20 évvel
ezelõtti és a jelenlegi bocskais diákok
között?

– Egyet bizonyosan elmondhatok: én
nem tapasztalok tiszteletlenséget a ta-
nulók részérõl, annak ellenére, hogy
napjainkban országszerte sokat be-
szélnek errõl. Igaz, ezért keményen meg
kell dolgozni. Inkább egyfajta szét-
szabdaltságot veszek észre. Ha már a
húsz évnél tartunk, akkor megemlítem,
hogy egykor, ha valaki mondjuk orvo-
si egyetemre akart felvételizni, akkor
 bio lógiából és kémiából kellett jól tel-
jesítenie. Ha a matek nem is ment olyan
jól, az egyetemet ettõl még elvégezte.
Ma már minden tárgyból egyformán fel
kell készülni. Én ebben látom a kü-
lönbséget, és ez manapság jobban le-
terheli a fiatalokat. 

– Szeret a Bocskaiban tanítani?
– Nagyon. Én általában minden

munkahelyemen jól éreztem magam.
Elsõsorban a gyerekeket szeretem. Egé-
szen más, mint tárgyakkal dolgozni. Hi-
ába készülök fel egy órára, és elterve-
zem, hogy mi lesz, itt emberekkel fog-
lalkozom, és nem biztos, hogy õk
minden dolgot úgy gondolnak, én meg
hagyom õket az általuk felvetett prob-
léma felé kalandozni. Ilyenkor az el-
tervezett óramenet bizony alaposan
megváltozik.

A másik pedig, amit már említet-
tem: itt nyugodt körülmények között
lehet dolgozni, hiszen az önkor-
mányzat és az iskola vezetése min-
dent megtesz annak érdekében, hogy
ez így legyen.

M. Z.
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– Ennek az el-

éréséhez a biztos
tudás mellett na-
gyon erõs kon-
centrációra és meg-
feszített munka-
tempóra volt szük-
ség. A szövegértés-
nél az volt az érzésem, hogy idõhi-
ánnyal is küszködtek a diákok, mert
a kilenc feladat a, b és c pontokkal
valóban azt jelentette, hogy hatvan
percig a tollát nem tudta letenni a gye-
rek – emelte ki Kovács Tünde (fotón-
kon). – Míg a korábbi években a ma-
gyar érettségi elsõsorban a tárgyi tu-
dást kérte számon a diákoktól, addig
most a megfelelõ szintû ismeretekkel
párosuló önálló gondolkodás került az
elõtérbe. Az intelligenciára, a hely-
zetfelismerésre és a gyorsaságra, illetve
ezekhez kapcsolódóan a nyelvi és
szerkesztési készségekre helyezõdött
a hangsúly. Valójában arra, amivel
napjaink világában érvényesülni lehet
az életben! – válaszolta lapunk kér-
désére a magyartanár. 

Kedden a matematika írásbeli állí-
totta újabb kihívás elé az érettségi -
zõ ket. Az oktatási tárca tájékoztatója
szerint a középszintû vizsgához a „tár-
sadalomban tájékozódni és alkotni

tudó ember matematikai ismereteit kell
megkövetelni”, ami elsõsorban a ma-
tematikai fogalmak, tételek gyakorla-
ti helyzetekben való ismeretét és al-
kalmazását jelenti.

Nagy né Hoff-
man Mária gimná-
ziumi szaktanár
(fotónkon) szerint
a kétszintû érett-
ségi vizsga beve-
zetése óta a köve-
telmények között
új témakörökként kerültek az elõ térbe
a logika, a valószínûségszámítás,
valamint a kombinatorika. Ugyan-
akkor az idei tudáspróbából kima-
radt a statisztika, amit szeretnek a di-
ákok és számítottak is rá. A szakta-
nár igényes és jó összeállításnak
minõsítette az idei tételsort, amely-
nél azonban az elégséges osztály-
zatot sem lehetett elérni a legfonto-
sabb alapok nélkül. A jeleshez pe-
dig a biztos tudás mellett kiváló lo-
gikára és kreatív problémamegoldó
képességre volt szükség. 

A középszintû történelem írásbeli té-
teleket jól fogadták, és könnyûnek tar-
tották a diákok. Akik az elmúlt négy
esztendõben komolyan vették a ta-
nulást, nem okozott gondot a köve-
telmények teljesítése. 

Atanaszov Vil-
mos (fotónkon), a
Szerencsi Szak-
képzõ Iskola igaz-
gatója lapunk ér-
deklõdésére ismer-
tette, hogy magyar
vizsgafeladatokkal
a korábbi években megszokottnál ne-
hezebben birkóztak meg az intézmény
diákjai. Az újszerû követelmény  elsõ -
sorban nem az elsajátított tananyag
visszaadására irányult, hanem az ön-
álló gondolkodás képességét mérte fel
a szövegértésnél, elemzéseknél és az
esszé megírásánál egyaránt. A mate-
matika tételsor alapvetõen nem oko-
zott meglepetést, azonban a példák
sokrétûsége miatt megdolgoztak vele
a fiatalok. A történelem írásbeli érett-
ségi 32 oldalas feladatlapja komoly ki-
hívást jelentett a végzõs diákoknak.
Itt inkább a terjedelemmel volt baj,
mint a tartalommal, a sok szöveg át-
olvasása és értelmezése ugyanis idõ -
igényesnek bizonyult. 

Május elsõ hetének végén az ide-
gen nyelvbõl tett írásbeli érettségik kö-
vetkeztek, majd június közepétõl már
a szóbeli vizsgák teljesítése jelent pró-
batételt a szerencsi végzõs középis-
kolás diákoknak.   

S. L.–Á. A.

ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 
A SZERENCSI KÖZÉPISKOLÁKBANFELELÕSSÉG 

A GYERMEKEK EGÉSZSÉGÉÉRT
(Folytatás a 2. oldalról.)

Pázsit Emese fõorvos a gyermek- és
serdülõkori nõgyógyászati betegsé-
gekrõl szólt a hallgatóságnak. Mint el-
hangzott, fiatal korban elsõsorban  fej -
lõdési rendellenességek és gyulladá-
sok okoznak panaszokat. A szakem-
ber szerint sok fertõzés megelõzhetõ
lenne azzal, ha a kisgyerekekre a
szülõk a strandokon és a játszótere-
ken is mindig ráadnák az alsónemût.
Pázsit Emese kiemelte, hogy napja-
inkban a lányoknak már 8-9 éves kor-
ban elkezdõdhet az emlõ növekedé-
se, az elsõ menstruáció átlagosan 12,5
évesen jelentkezik. A tinédzserek
esetleges menzeszgörcseit nem sza-
bad természetesnek tekinteni, azokat
mindenképpen kezelni kell. A fõor-
vos kiemelte, hogy a lányok körében
olykor tapasztalt kóros soványság gá-
tolhatja a menstruáció kialakulását és
komoly betegségek forrása is lehet. 

Bobkó Géza gyermekgyógyász
fõorvos a fiatalkori elhízás veszélye-
ire hívta fel a figyelmet. Mint el-
hangzott, a túlsúlyosság civilizációs
betegségnek tekinthetõ, amely a la-
kosság jelentõs részét érinti. Ma-
gyarországon az iskolások körében

végzett felmérés szerint a diákok
34%-ának a testsúlya haladta meg az
ideális értéket. Az elhízás hátterében
az esetek döntõ többségében élet-
módbeli problémák vannak. Napja-
inkban a gyerekek elõszeretettel esz-
nek szénhidrátban dús táplálékokat.
A túlzott kalóriabevitelhez pedig ál-
talában kevés mozgás társul, ami a
zsírszövetek felszaporodását ered-
ményezi. A fõorvos kiemelte: a gyer-
mekkori túlsúlyosság több felnõttko-
ri megbetegedés – koszorúér-elme-
szesedés, színinfarktus, agyvérzés –
forrása lehet, ami rendszeres test-
mozgással és helyes táplálkozással el-
kerülhetõ.   

A gyermekszemészeti megbetege-
désekrõl és a szûrõvizsgálatok  jelentõ -
ségérõl Eszlári Erika szakorvos szólt a
hallgatóságnak. Az elõadó kiemelte,
hogy bármilyen, heteken át felmerülõ
panasz, vagy látási bizonytalanság
esetén a szülõknek azonnal szakor-
voshoz kell fordulni. Ilyenkor a sze-
rencsi rendelõintézetben a szemésze-
ti szakrendelést beutaló nélkül – a
sürgõsségi ellátást igénylõ esetek ki-
vételével – idõpont-egyeztetéssel le-
het igénybe venni. Á. A.  

AZ ÉV TANÁRA: BODNÁR GYÖRGY

A Szerencsi Általános Iskola, Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény mu-
zsikus palántái április 6-án Miskolc-
ra, a Mûvészetek Házába tettek ki-
rándulást. A programra mindenki el-
jöhetett, aki érdeklõdött a zene vilá-
gának megismerése iránt. Így a szülõk
és azok is csatlakoztak hozzánk, akik
nem az intézmény tanulói, de kíván-
csiak voltak az elõadásra. A mûsor
címe „Történetek ütemvárosból” volt,
amit a Miskolci Szimfonikus Zenekar
tagjai közremûködésével tartottak meg.
A gyerekek páratlan élményben ré-
szesültek, amikor élõ elõadásban hall-
hatták az egyes zeneszerszámokat,
amikkel egy kedves kis történetbe
ágyazva egyenként ismerkedhettek

meg. Több különbözõ stílusú, illetve
korban élõ zeneszerzõ mûvei is fel-
csendültek, melyen keresztül az egyes
hangszerek jellegzetességei is kiraj-
zolódtak a hallgatók elõtt. Gyereke-
ink esetenként az örömtõl felkiáltva is-
merték fel a már látott hangszereket.
A bátrabbak és ügyesebbek jutalmat
kaptak a helyes válaszokért. Az elõadás
után szabad foglalkozás keretében
mindenki megrajzolhatta az aznapi él-
ményét, amit meg is lehet tekinteni a
Miskolci Szimfonikus Zenekar, illetve
a mûvészeti iskola honlapján:
www.mso.hu, www.zeneiskola.sze-
rencs.hu. 

Helyes Krisztina 
zenetanár

BARANGOLÁS 
A HANGSZEREK VILÁGÁBAN

Szerencs város
oktatási és nevelési
intézményeiben az
elmúlt három év-
ben jelentõs számí-
tástechnikai fej-
lesztés valósult
meg. A különbözõ
pályázati támoga-
tásoknak köszön-
hetõen évente  mint -
egy hatmillió forint
értékben cserélték
le az eszközöket,
az iskoláknak új
ügyviteli szoftvere-
ket vásároltak. 

Ebben az évben
ismét sikeresen pá-
lyázott a település
önkormányzata a
közoktatási intéz-
mények informati-
kai eszközbeszerzésére. Az elnyert
3,9 millió forintból három darab lap-
topot, három komplett számítógép-
konfigurációt, egy interaktív táblát és
két projektort szereztek be. Az esz-

közök a Bocskai gimnáziumba és a
Szerencsi Általános Iskolába kerül-
tek, amelyek a jövõben az oktatási
intézményekben és óvodákban se-
gítik a mindennapi munkát.

Gál András gimnáziumi igazgató (jobbra) vette át
az új eszközöket Sági Zoltán oktatási szakre -
ferenstõl.

INFORMATIKAI FEJLESZTÉS
AZ ISKOLÁKBAN
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„A séta a család egészségéért” szlo-

gen jegyében csütörtökön Monspart
Sarolta tartott elõadást a rendszeres
mozgás fontosságáról, amelyre elsõ -
sorban a nõk nevelhetik rá férjeiket
és a gyerekeket. A résztvevõk a kö-
zös bemelegítés után a világbajnok táj-
futóval közösen tettek gyalogtúrát az
Árpád-hegyre.  

A betegségek megelõzésében nagy
jelentõségûek a szûrõvizsgálatok, hi-
szen a még korai stádiumban lévõ
szervezeti elváltozások jó eséllyel
gyógyíthatók. Ennek jegyében az
egészséghét keretében a helyi ren-
delõintézetben méhnyak- és bõrrák -
szûrést végeztek, amelyhez allergia-
és hallásvizsgálat párosult. Ezekkel a
lehetõségekkel összesen 136-an éltek.   

Pénteken a Népházban Szabó
György természetgyógyász osztotta
meg tudását az érdeklõdõkkel. A hí-
res bükki füvesember teái és más, nö-
vényi alapanyagú készítményei or-
szághatáron innen és azon túl sok em-

ber bajára szolgáltak már gyógyírként.
Az egészséghét keretében a szer-
vezõk térítésmentes úszásra, aquafit-
neszre, teniszezésre is lehetõséget
biztosítottak a nõknek, akik ugyancsak
ingyen próbálhatták ki a wellness-
házban lévõ fallabdapályát és kondi-
cionáló termet. A Rákóczi iskola
sportpályáját pedig a kocogók vehet-
ték birtokba.   

A Rákóczi-vár udvarán pénteken
délután a nyilvános szabadtéri aero-
bikóra után tartották meg a hét záró
rendezvényét. Rónavölgyi Endréné
sikeresnek nevezte a kezdeményezést,
amelynek a programjain összesen
1073 résztvevõt regisztráltak a szer-
vezõk. A város polgármestere kie-
melte: a négy nap alatt sok lány és asz-
szony mozdult meg Szerencsen az
egészségéért, akik között barátságok
is szövõdtek.  

A sorsoláson számos ajándék talált
gazdára azok között, akik aktívan be-
kapcsolódtak a nõk egészségmegõr-
zését szolgáló programba. Á. A.

NÉGY NAP 
A MOZGÁS JEGYÉBEN 

Séta az Árpád-hegyre.

Esti kocogás csak hölgyeknek!

A Szerencsi Ipari Parkban épülõ
elsõ szalmatüzelésû erõmû meg-
valósítása az elmúlt napokban
újabb szakaszához érkezett. Ko-
csis István, a Magyar Villamos
Mûvek (MVM) Zrt. vezérigazga-
tója május 15-ei látogatásán meg-
erõsítette, hogy a cég szakmai be-
fektetõként venne részt a pro-
jektben. 

A beruházás helyszínén a terep-
rendezéssel és a talaj elõkészítésé-
vel már végzett a kivitelezõ. A to-
vábbi fõvállalkozói munkáknak a fel-
tétele a projekt pénzügyi zárása. A
beruházás iránt érdeklõdõ MVM Zrt.
által végzett elõzetes vizsgálat meg-
állapította, hogy a projekt szakmai-
lag, pénzügyileg és környezetvédel-
mi szempontok alapján is támoga-
tandó. A társaság vezetõinek sze-
rencsi látogatása a döntés elõtti sze-
mélyes tapasztalatszerzést és a vá-
ros polgármesterével történõ kon-
zultációt szolgálta. A tanácskozáson
elhangzottakról szólva Rónavölgyi
Endréné ismertette: Kocsis István

kedvezõen nyilatkozott a beruházás
helyszínérõl. Számításaik szerint a
szalmatüzelésû erõmû felépítése a
térség foglalkoztatási helyzetét is ja-
vítja.

Bár Kocsis István vezérigazgatói ki-
nevezése május 31-ei határidõvel le-
jár, a menedzsment azonban szak-
mailag a szerencsi projektben történõ

részvételt döntésre elõkészítette, a
vállalat stratégiájába a mezõgazda-
sági alapanyagokból elõállított elekt-
romos áram jól beilleszthetõ. A ter-
vek szerint a társaság közgyûlése ha-
marosan határoz errõl, hiszen a
fõvállalkozói munkáknak rövidesen
kezdõdniük kell a Szerencsi Ipari
Parkban.  S. L.

A MVM ÉS AZ ERÕMÛPROJEKT 

Kocsis István (a fotón balra) kedvezõen nyilatkozott a beruházásról.

Az immár ötödik alkalommal szer-
vezett természetjárás résztvevõi má-

jus 17-én a Rákóczi-vár déli kapujá-
nál gyülekeztek. Nyíri Tibor, a Sziget

Alapítvány elnöke köszöntõjében is-
mertette, hogy a programnak két cél-
ja van: az egyik, hogy gondozza az
emlékét a fiatalon elhunyt Kiss Atti-
lának, a második pedig a gyaloglás
népszerûsítése. Ez utóbbihoz kap-
csolódik, hogy május 10-e a mada-
rak és fák napja, melynek alkalmából
szerte az országban megemlékezések,
rendezvények hirdetik a természet vé-
delmét. A néhai pedagógus család-
tagjai, barátai és tisztelõi mintegy hu-
szonöten vágtak neki a tizennyolc ki-
lométeres távnak. Az útvonal Sze-
rencsrõl a Hideg-völgyön át Monokig
vezetett, majd az elsõ pihenõ után to-
vább indult a csapat Megyaszóra, ahol
a helyi református temetõben Kiss At-
tila sírjánál rótták le az emléktúra
résztvevõi a tiszteletüket.

Az ápolók nemzetközi napja al-
kalmából egészségügyi miniszteri
dicséretben részesült Erdei Jánosné
(fotónkon), a Borsod-Abaúj-Zemp lén
Megyei Önkormányzat Szerencsi
 Idõ  sek Otthonának szakdolgozója. 

Az elismerést az intézmény veze-
tése és a Magyar Ápolási Egyesület
kezdeményezte. Erdei Jánosné 35
éve töretlen szorgalommal végzi fel-
adatát, egészségügyi és szociális te-
rületen egyaránt, szakmáját hivatás-
nak tekintve, elkötelezve magát szak-
mai célkitûzéseinek megvalósítására.
Szakmai életútja a betegek, a rászo-
rultakon való segítés jegyében telt.
1973 augusztusától körzeti ápoló nõ -
ként kezdve pályafutását, kezdetben
az egészségügyi tevékenységgel  mint -

egy megalapozva az idõsek ápolását-
gondozását, ahol komplex egészség-
ügyi és szociális problémákkal küsz-
ködõkön segíthet. A lakásukban ápol-
tak és kezeltek betegágyától egészen
az intézményi idõsotthoni ellátásig ju-
tott, miközben olyan szakemberré és
vezetõvé vált, aki hitelt érdemlõen lát-
ja el feladatait. 

Az elõterjesztõk szerint szeren-
csésnek mondhatja magát az a be-
teg vagy ellátott, aki Erdei Jánosné
gondoskodásában részesülhetett a
csecsemõkortól egészen az aggastyán
korig. Feladatait példamutatóan vé-
gezte, még a közelmúltban is kép-
zést vállat azért, hogy megállja he-
lyét a mindennapok folyamatos meg-
újulást igénylõ világában. Munka-
helyén az ellátottak, hozzátartozói és

minden kollégája bizalommal fordul
Erdei Jánosnéhoz, aki több évtizedes
tevékenységével maradandó értéket
teremtett a jövõ nemzedékének.

Hat fõbõl álló kínai  újság -
írócsoport látogatott május
8-án a Szerencsi Fürdõ és
Wellnessházba. A világ leg-
népesebb országából érkezõ
szakemberek meghatározó
gazdasági és idegenforgal-
mi magazinok munkatár -
sai ként tokaj-hegyaljai kör-
útjuk során ismerkedtek meg
városunkban a tetszetõs sze-
cessziós épület, valamint a
Rákóczi-vár nyújtotta le-
hetõségekkel, szolgáltatá-
sokkal, mint az üzleti turiz-

mus lehetséges állomáshe-
lyeivel. Szerencs történetét
és a fürdõ épületét Király Ju-
dit, a polgármesteri hivatal
közmûvelõdési referense
mutatta be a távolról érke-
zett vendégeknek. Az  új ság -
írók rövid, de állításuk sze-
rint kellemes meglepeté-
sekben gazdag szerencsi
tartózkodásuk alatt meg-
kóstolták Tokaj-Hegyalja
édes nedûjét és a Bon-Bon
Kft. által készített csokolá-
détermékeket.

A Szerencsi Ál-
talános Iskola Rá-
kóczi-épületében
áprilisban ismét
megrendezték a
néptáncot tanuló
gyermekek szóló
versenyét. A sze-
rencsiek közül a
képen látható diá-
kok értek el kie-
melkedõ ered-
ményt.

Hátsó sor: Kupcsik Réka, Kovács
Péter (II. helyezett); Takács Claudia,
Szabó Renáta (különdíj); Bajári Éva
(felkészítõ tanár); Sallai Zsófia, Ko-

vács Bálint (I. helyezett). Elsõ sor: Do-
monkos Vivien, Mészáros Lilla (kü-
löndíj); Maczek Stefánia, Kovács
Kristóf (II. helyezett).

SIKERES NÉPTÁNCOSOK

EMLÉKEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

A csapat a Rákóczi-vár kertjébõl vágott neki a túrának.

MINISZTERI DICSÉRET AZ ÁPOLÓNAK 

Látogatás az egyik legszebb szerencsi épületben.

KÍNAI ÚJSÁGÍRÓK A WELLNESSHÁZBAN

A szerencsi Sziget Alapítvány Kiss Attila egykori gimnáziumi igazgató-
helyettes emlékére ebben az évben is megrendezte emléktúráját.
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Sorozatunkban olyan szerencsi,
vagy a városunkból elszármazott fi-
atalokat mutatunk be, akik pályafu-
tásuk elején járnak és életük alaku-
lása tanulságként szolgálhat az utá-
nuk következõ generációk számára.
Ezúttal az Ausztriában élõ Kiss Tün-
dét (fotónkon) kereste meg a Sze-
rencsi Hírek.

– Az életem eddigi alakulásában
meghatározó szerepe volt a Bocskai
gimnáziumban eltöltött éveknek –
emelte ki iskolás éveire visszaemlé-
kezve Kiss Tünde. – A középiskolai
tanáraim nevelték belém a tudás meg-
becsülését és azt, hogy csak a saját
erõmbõl, maximális teljesítménnyel ér-
hetek el igazi sikereket. Szorgalmas
diák voltam, többek között szavaló-
és idegen nyelvi versenyekre jártam.
Én voltam az elsõ a gimnáziumból,
aki német nyelvbõl országos döntõ-
be jutott, amiért Jánosi József akkori
igazgatótól elismerést kaptam. Erre ma
is nagyon büszke vagyok. A középis-
kolában szereztem meg az alapmû-
veltséget, önálló gondolkozásra sar-
kalltak és megerõsítették bennem azt
az anyai örökséget, hogy mindig bát-
ran megmondjam a véleményem. 

– Az érettségi után a debreceni Kos-
suth Lajos Tudományegyetem angol–
német szakán folytattam a tanulmá-
nyaimat – ismertette Kiss Tünde. – Az
idõ elõre haladásával azonban egyre
kevésbé vonzott a pedagógusi pálya.
Ezért miután mindkét idegen nyelv-
bõl letettem a felsõfokú vizsgát, átje-
lentkeztem a szegedi jogi egyetemre.
Az ott töltött évek izgalmas idõszakot

jelentettek az életemben, hiszen a dip-
loma megszerzéséhez szükséges alap-
tudás elsajátítása mellett Erasmus-
ösztöndíjasként Salzburgban az Eu-
rópai Unió joganyagával ismerkedtem.
Emellett Szegeden rendszeresen részt
vettem a potsdami jogi egyetem pro-
fesszorainak havonkénti német nyel-
vû polgári jogi szemináriumain és spe-
ciális EU-képzésre is jártam. A vizs-
gák teljesítése után a kurzusokról kü-
lön okleveleket kaptam.  

Az egyetemrõl kikerülve – sok fris-
sen végzett társammal ellentétben –
a nyelvismeret miatt nem jelentett gon-
dot az elhelyezkedés. Nagyon sok jo-
gász van Magyarországon és emiatt
telített a munkaerõpiac. Egy budapesti
ügyvédi irodában sikerült álláshoz jut-
nom, ahol elsõsorban német nyelvû
cégek ügyeivel foglalkoztam. Mini-
mális fizetést kaptam és a körülmé-
nyek sem igazán tetszettek, ezért
négy hónap múlva irodát váltottam,
ahol már az angol nyelvismeretemet
kamatoztattam. Persze sokat kellett ta-

nulnom a jogi szaknyelvet, hónapo-
kig olvasgattam éjszakákon át az an-
gol szakkönyveket. A szerzõdések
elõkészítése mellett egyre több ügyfél-
nek a jogi képviseletét bízták rám. Ek-
koriban sokat jártam a bíróságokra. 

– Idõközben kitüntetéssel letettem
a szakvizsgákat és néhány hónapig
ügyvédként is tevékenykedtem – is-
mertette Kiss Tünde. – Az igazság sze-
rint nem nagyon tudtam, hogy való-
jában milyen pályára szeretnék lép-
ni, ezért szerettem volna magam több
területen is kipróbálni. Elmentem egy-
két állásinterjúra, és egy ausztriai
bank által az interneten meghirdetett
lehetõség is felkeltette az érdeklõdé-
semet. A pénzintézet magyar jogász
munkatársat keresett. Hosszú ideig
nem jött válasz, majd tavaly nyáron
hét versenytársammal együtt behívtak
interjúra. Fürstenfeldbe utaztam, ahol
az általános intelligencia vizsgálata
mellett a jogi tudásomat és a nyelvis-
meretemet is tesztelték. Igazság sze-
rint Ausztriában nehezen boldogul az,
aki csak az irodalmi németet tanulta,
mert itt nagyon erõs tájszólással be-
szélnek az emberek. A felvételi után
egy héttel hívtak telefonon a bankból,
hogy szeretnének ajánlatot tenni, amit
elfogadtam. A munkatársak nagyon
kedvesen fogadtak, a feladatom a
bank magyarországi jelzáloghiteleinek
 szer zõ dés-fe lülvizsgálata és követe-
léskezelése. Reggel nyolctól délig
dolgozunk, majd délután két óráig zár-
va tart a pénzintézet. A munkaidõ öt
órakor telik le. Most egyhónapos to-
vábbképzés re járok Grazba, rövide-
sen vizsgázom.  

Fürstenfeld a magyar határtól húsz
kilométerre található. Sokan járnak át
ide a túloldalról dolgozni elsõsorban
az éttermekbe, üzletekbe. Van itt egy
hazai pékség is. A településen talál-
ható egy magyar hõsi emlékmû, az ön-
kormányzat pedig Körmenddel ápol
testvérvárosi kapcsolatot. Eddig a Ko-
dolányi János Fõiskola kihelyezett ta-
gozatának kollégiumában laktam a
hallgatókkal, rövidesen saját albérlet-
be költözöm. Bár megszoktam az ön-
állóságot, nagyon hiányzik a csalá-
dom, akik mindvégig támogattak kar-
rierem alakulásában. 

– Ez a város méretében megegye-
zik Szerenccsel, így szinte otthon ér-
zem magam – tette hozzá Kiss Tün-
de. – A közterületek itt is virágosak.
Mindenki ismeri egymást, sok a plety-
ka, de az élettempó sokkal nyugod-
tabb, mint odahaza. Az emberek jól
élnek, kedvesek és elõzékenyek, fej-
lett az infrastruktúra. Fürstenfeldben
van Ausztria legnagyobb strandja és
a környéken további öt termálfürdõ
is található. Virágzik az idegenforga-
lom, a világ minden részérõl érkez-
nek ide turisták. A szabadidõmet én
is a környék nevezetességeinek a
megismerésére fordítom. Éppen a na-
pokban vettem egy biciklit, azzal já-
rom a vidéket, ahol több várkastély
is található. A kinevezésem határo-
zatlan idejû, az elõírások miatt a mun-
kavállalási engedélyem azonban csak
egy évre szól. Úgy érzem, hogy a
bankban elégedettek a munkámmal
és én is jól érzem magam ebben a
környezetben.

Á. A.

A Szerencsi Horgászegyesület ebben az évben is megrendezte a Spisák
Lajos Emlékversenyt. A hagyományos április 20-ai házibajnokságra ezúttal
összesen 81-en neveztek. A szabályok szerint a vállalkozó kedvûek reggel
nyolc órakor lendíthették be elõször szereléseiket a Homokos-tó vizébe.
Már az elsõ pillanatokban többek mellé pártolt a szerencse, hiszen terme-
tes potykák akadtak horogra, azonban a zsákmány ezúttal nem az asztal-
ra, hanem a gyors mérlegelés után a vízbe került vissza. 

Az idei szerencsi horgászversenyen induló 65 felnõtt között végül Borai
Aladár több mint 14 kilogrammos összfogással szerezte meg az elsõ helyet.
A gyerek kategóriában pedig Timku Ákos négy és fél kilogrammos teljesít-
ménnyel végzett az élen.

SZERENCSI FIATALOK
A NAGYVILÁGBAN: KISS TÜNDE

NEMZETKÖZI
PINGPONGVERSENY

Köllõ András és Korály Tibor párosban és egyéniben is jó teljesít-
ményt nyújtottak.

Elsõ alkalommal rendeztek nem-
zetközi asztalitenisz-versenyt május
3-án a sportcsarnokban. A Szerencs
Kupáért meghirdetett viadalra Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye öt tele-
pülésérõl, valamint a szlovákiai
Rozsnyóról érkeztek résztvevõk.  

Az idei esztendõben az SZVSE asz-
talitenisz-csapata eredményesen sze-
repelt a megyei csapatbajnokságban,
amelynek méltó folytatása volt a
szezont lezáró pénzdíjas verseny. A
sportcsarnok küzdõtere ideális hely-
színéül szolgált a helyi önkormány-
zat és a sportegyesület által szerve-
zett viadalnak, ahol egyéniben és pá-
rosban összesen 37-en álltak asztal-
hoz. A küzdelemsorozat résztvevõit
Kormos Sándor, a városi sportegye-
sület elnöke üdvözölte, kifejezve re-
ményét, hogy a kezdeményezéssel
sikerül hagyományt teremteni. A
SZVSE asztalitenisz-szakosztálya ösz-
szesen hét versenyzõvel képviseltette

magát a Szerencs Kupán. Közülük
Köllõ András lett a legeredménye-
sebb, aki párosban Korály Tiborral
a második helyen végzett a rangos
viadalon, míg egyéniben a döntõbe
jutásért vívott meccsen szenvedett ve-
reséget.

A NB III-as és a megyei osztá-
lyokban szereplõ versenyzõknek
meghirdetett Szerencs Kupán végül
rozsnyói gyõzelmek születtek. Pá-
rosban a Milan Kovacs és Peter Re-
paszki alkotta kettõs diadalmasko-
dott, míg egyéniben a szlovák NB I-
ben is szereplõ Peter Repaszki lett
az elsõ, aki az elnyert pénzdíját sport-
szerûen a szerencsi asztaliteniszezõ-
szakosztálynak ajánlotta fel. A díja-
kat Fekete József önkormányzati
képviselõ adta át a helyezetteknek,
kifejezve a reményét, hogy a részt-
vevõk közül minél többen jönnek
majd el a jövõ évben megrendezés-
re kerülõ II. Szerencs Kupa asztali-
tenisz versenyre.

HORGÁSZVERSENYEK

A három legeredményesebb csapat.

PECÁSOK A TÓPARTON

Ötfordulós páros versenyt hir-
dettek a horgászat kedvelõinek a kö-
zelmúltban az Árpád-hegyi hor-
gásztón. Az elsõ, május 2-ai alka-
lomra 26 csapat nevezett. Minden
pecás egy bottal, tetszõleges sze-
relékkel próbálhatott szerencsét.
Az eredménybe a fajtájától függet-
lenül minden kifogott hal számított.

Az esélyegyenlõség biztosítása ér-
dekében a 9 órától 16.30 óráig tar-
tó versenyen délelõtt és délután is
kisorsolták a horgászhelyeket. Az
elsõ forduló helyezettjei: I. Pájer
Szabolcs – Jakab Zoltán (11,06 kg),
II. Lórán Dezsõ – Szûk Balázs
(11,02 kg), III. Gazsi György –
Gazsi Balázs (8,15 kg).

* Vereséget szenvedett május 3-án
hazai pályán a város labdarúgócsapata.
Együttesünknél a Zemplén SE gárdá-
ja 0–4 arányban bizonyult jobbnak. A
képzett játékosokból verbuválódott
vendégek ellen gyõzelmi esély nélkül
léptek pályára a számos fiatalt felvo-
nultató házigazdák. Osváth László
edzõ tanítványai lelkes igyekezettel
rombolták megyaszói ellenfeleik tá-
madásait, miközben a labda már a ta-
lálkozó elsõ idõszakában is alig lépte
át a félpályát jelzõ vonalat. A Zemp-
lén SE elsõ góljára közel fél órát kel-
lett várni, a találat azonban nem tör-
te meg a szerencsiek küzdõszellemét,
akik a 0–4 arányú vereség ellenére tisz-
tességesen helytálltak a találkozón.    

* Meglepetés-gyõzelmet aratott
legutóbbi idegenben lejátszott ta-
lálkozóján az SZVSE labdarú-
gócsapata. Az együttes május 11-én
Vámos újfalun vendégszerepelve 1–2
arány ban múlta fölül a házigazdá-
kat. Ez az eredmény azért is külö-
nösen értékes, mert az újfaluiakat
ebben a bajnoki idényben még a ta-
bella élén tanyázó csapatoknak sem
sikerült az otthonukban legyõzni. A
több az ifjúsági kerethez tartozó já-
tékossal pályára lépõ szerencsiek Ki-
rály Ottó és Barabás József talála-
taival megtörték a hazaiak veret-
lenségi sorozatát, ami nagyon jól jö-
het még a szerencsieknek a végel-
számolásnál.

TISZTES HELYTÁLLÁS ITTHON,
SIKER IDEGENBEN

Hazai környezetben fogadta Be-
rente együttesét május 4-én a város
megyei másodosztályú sakkcsapata.
A találkozón 3,5 – 8,5 arányú ven-
dégsiker született. 

Az SZVSE sakkszakosztályának má-
sodik csapata elsõsorban az utánpót-
lás-nevelést szolgálja. Ennek jegyé ben

a bajnoki találkozókon fõleg ifjúsági
korú játékosokkal szerepel az együt-
tes, hogy a tehetséges fiatalok megfe-
lelõ rutint szerezzenek. Nem történt
ez másként a legutóbbi mérkõzésen
sem, ahol a tizenkét táblából hétnél
diák képviselte Szerencset. Velük
szemben azonban az idõsebb kor-
osztályhoz tartozó rutinos versenyzõk
ültek asztalhoz, így az ötpontos ve-
reség semmiképpen sem értékelhetõ
kudarcként a megyei másodosztályú
sakkmérkõzésen. Gyõzelmet  Balogh
Imre ért el, döntetlenre Balogh Lász-
ló, Csider Andor, Gaál László, Samók
Balázs és Tóth Levente mérkõzött.

GYÕZÖTT A RUTIN

Három nemzet képviseltette magát a május 10-én Kassán megrendezett súly -
emelõ egyéni és csapatbajnokságon. A lengyel, magyar és szlovák sportolókat
felvonultató mezõnyben a szerencsi Árvay Balázs is dobogóra lépett. Az SZVSE
súlyemelõ-szakosztályának ifjúsági korú reménysége a juniorok mezõnyében lö-
késben új országos csúcsot elérve összetettben az ötödik helyen végzett.

ÚJABB ORSZÁGOS CSÚCS
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A VÁROSHÁZÁRÓL
JELENTJÜK

Öt pályázat keretében több mint kilencvenmillió forintot igényel az Észak-
magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácstól a szerencsi önkormányzat.
A tervezett beruházások között a Zrínyi, a Hunyadi köz és a Széchenyi utca
egy szakaszának felújítása, a volt Munkás pályán építési telkek kialakítása,
a Gyári kert parkrekonstrukciója és a város több pontján térfigyelõ rendszer
kiépítése szerepel. A május 9-ei rendkívüli ülésen jelenlévõ képviselõk egy-
hangúlag hoztak döntést a pályázatok benyújtásáról, amelyeknek a támo-
gatása esetén 50 millió forint ráfordítással összesen több mint 140 millió
forint értékkel gyarapodik a város vagyona. A tervezett beruházásokhoz szük-
séges saját erõt a költségvetés fõösszegének változatlanul hagyása mellett,
a fejlesztésekre tervezett pénzeszközök átcsoportosításával biztosítja a sze-
rencsi önkormányzat.

A Nõk Egészséghete alkal-
mából rendezett véradást
május 13-án a Magyar Vö-
röskereszt Szerencsi Terüle-
ti Szervezete. A Polgármes-
teri Hivatal Rákóczi út 63.
szám alatti épületében ezen
a napon összesen 114-en
adták vérüket a rászorulók-
nak. 

Az eseményre ennél a lét-
számnál lényegesen több ön-
kéntes érkezett, azonban a
szokatlanul szigorú és hosz-
szadalmas orvosi vizsgálat mi-
att sokan nem tudtak élni a le-
hetõséggel. A többórás vára-
kozás eredményeként közel
harmincan távoztak anélkül,
hogy sorra kerültek volna, har-
mincöt jelentkezõt – köztük
többszörös véradókat – pedig
a doktor tanácsolt el. A szo-
katlan eljárás miatt többen is
szerkesztõségünkhöz fordul-
tak, nem értve a velük szemben al-
kalmazott eljárást. Volt, akit bevallott
gyerekkori szívzöreje okán tiltott el az
orvos, pedig sokadik alkalommal vett
volna részt véradáson. Egy másik ki-
tüntetett önkéntest hazaküldtek a sze-
mélyi igazolványáért. A férfi gyalogo-
san járta meg a távot és negyedórával
a zárás elõtt érkezett vissza. Az elõre
haladott  idõ re hivatkozva azonban a
regisztráción már nem fogadták.  

Megkerestük az ügyben a Mis-
kolci Területi Vérellátó vezetõ fõor-

vosát. Sallai Imre lapunkon ke-
resztül is elnézést kér mindazoktól,
akiket a május 13-ai véradáson sé-
relem ért. A területvezetõ fõorvos
ígéretet tett arra, hogy alkalmassá-
gi vizsgálatnál visszaállítják a régi
rendet és a jövõben olyan doktort
küldenek Szerencsre, akinek nem
okoz gondot a jelentkezõk magas
létszáma.   

Kiss Lajosné, a Magyar Vöröske-
reszt szerencsi területi vezetõje la-
punknak nyilatkozva kiemelte: hosz-

szú évek óta szervezik sikeresen a
véradásokat a városban és a környezõ
településeken, de ilyen hozzáállás-
sal eddig még nem találkozott. Bí-
zik benne, hogy a mostani egyszeri
alkalom nem riasztja el az önkénte-
seket, akik nélkül nem mûködhet a
hazai vérellátás. A területi vezetõ ki-
emelte: együttérzett a megbántott em-
berekkel és a jövõben is azért dol-
gozik, hogy Szerencsen és környé-
kén zökkenõmentesek legyenek a
véradások. 

Az elmúlt évekkel ellentétben
idén egynaposra tervezte váro-
sunkban a lomtalanítást a Szerencs
Térségi Hulladékgazdálkodási és
Közszolgáltató Kft. 

Az elõzetes ütemezés szerint má-
jus 17-én reggel hét órakor a tele-
pülés több pontján 10 teherautó és
30 ember állt munkába, akik Sze-
rencs utcáit járva szállították el a ház-
tartásokban feleslegessé vált hasz-
nálati tárgyakat. A szombati napon
a tavalyi mennyiséghez hasonlóan

közel 90 tonna szerencsi hulladék ke-
rült a bodrogkeresztúri telepre. 

Az általános tapasztalat, hogy a ko-
rábbi évekhez képest idén is keve-
sebb lom került ki az utcákra. Mind-
ez köszönhetõ az elmúlt esztendõk
szervezett akcióinak és az idõköz-
ben megnyílt hulladékudvarnak.

Érdemes tudni továbbá, hogy a
bontásból származó anyagokat 500
kilogramm súlyhatárig a bodrogke-
resztúri lerakóban szállíthatja ingye-
nesen a lakosság, ahol évente 200 kiló
kommunális hulladék is leadható.

Immár másfél éve, hogy az APEH
látja el az illetékügyekkel kapcsola-
tos feladatokat, kiemelten kezelve a
járandóságok beszedését.

Észak-Magyarországon jelenleg
több mint húszezer fõre tehetõ a kis-
összegû illetéktartozók száma, ezért
az APEH regionális igazgatósága
ezek rendezésére akciót indított. En-
nek keretében valamennyi 10–50
ezer forint közötti adós 2008. május
végéig fizetési felszólítást kap, mely-
hez a tartozás rendezésére szolgáló

postautalványokat is mellékelik. Az
érintettek a felszólító levéllel kap-
csolatos esetleges kérdéseikkel, prob-
lémáikkal az iraton feltüntetett ügy-
intézõt kereshetik, a megadott tele-
fonszámon.

Amennyiben valakinek a tartozá-
sok rendezésébõl nehézsége adód-
na – ami azt jelenti, hogy igazolni
tudja, vagy valószínûsíti, hogy az il-
leték azonnali vagy egyösszegû meg-
fizetése családi, jövedelmi, vagyoni
és szociális körülményeire tekintet-
tel aránytalanul súlyos megterhelést
jelentene –, akkor fizetési könnyíté-
si kérelmet nyújthat be. Ennek en-
gedélyezése nem automatikusan tör-
ténik, az adóhatóság mérlegelési
jogkörében a törvényi feltételek fenn-
állása alapján hozza meg a döntést.

Ez az eljárás illetékköteles, melynek
mértéke 2200 forint és postautalvá-
nyon, vagy átutalással kell teljesíte-
ni. Amennyiben az érintettek az el-
járási illetéket nem vagy nem a tel-
jes összegben fizetik meg, akkor az
adóhatóság határozatban a meg nem
fizetett illeték 100%-áig terjedõ bír-
ságot szabhat ki. 

A részletfizetésre, fizetési halasz-
tásra vonatkozó kérelem kedvezõ el-
bírálása esetén az engedélyezett
részletfizetés idõtartamára a kérel-
mezõnek pótlékot kell fizetnie, amely
csak kivételes esetben mellõzhetõ. A
pótlék mértéke a kérelem benyújtá-
sának napján érvényes jegybanki
alapkamattal megegyezõ, mely je-
lenleg nyolc százalék, de a késõbbi
változása nem kizárt.

Encs Város Önkormányzatának
jegyzõje 2008. március 12-ei hatá-
rozatában megszüntette a becsü-
letsértés szabálysértés miatt indított
eljárást Hidegkúti Ákos szerencsi la-
kossal szemben. 

Az ügy elõzménye, hogy a szeren-
csi képviselõ-testület 2007. május 24-
ei ülésén szóváltás alakult ki Hidegkúti
Ákos önkormányzati képviselõ és a vá-
ros alpolgármestere között. Heves Já-
nos úgy ítélte meg, hogy közmegbí-
zatásának a teljesítésével összefüggés-
ben becsülete csorbítására alkalmas ki-
fejezésekkel illeti õt a képviselõ, ezért
feljelentést tett a Szerencsi Rendõrka-
pitányságon. A hatóság úgy ítélte meg,
hogy az elkövetett cselekmény becsü-
letsértés szabálysértés – és nem bûncse-
lekmény–, ezért a nyomozást meg-
szüntette. A Szerencsi Városi Ügyész-
ség a határozat felülvizsgálata során
megváltoztatta a nyomozó hatóság in-
doklásában a jogsértésre tett megálla-
pítást és azt a „feljelentett cselekmény
esetlegesen szabálysértés megállapítá-
sára lehet alkalmas”-ra módosította.

Az ügy illetékességbõl Szerencs
Város Önkormányzatának szabály-
sértési hatóságához került, azonban
a jegyzõ másik eljáró szerv kijelölé-
sét kérte az Észak-magyarországi
Regionális Közigazgatási Hivataltól.
Ezt követõen folytatta le az eljárást
Encs Város Önkormányzatának jegy-
zõje.

A határozat indokolása szerint, az
önkormányzat ülésérõl készült hang-
felvétel alapján megállapítható volt,
hogy Hidegkúti Ákos képviselõ az
önkormányzat ülésén tett kijelen-
tésével („Alpolgármester úr! Hát ne
gondolja magáról azt, hogy azért
mert Ön idõsebb, azért bunkó mó-
don viselkedhet és beszélhet…” )  rea -
gált Heves János korábban tett fel-
szólalására, amelyben az alpolgár-
mester utalt a bunkóságra, mint ma-
gatartásformára (… elég volt a bun-
kóságból…). Mivel a becsületsértés
nem volt megállapítható, a cselek-
mény pedig nem szabálysértés, ezért
Encs jegyzõje az eljárást megszün-
tette.

S. L.

VÉRADÁS MELLÉKZÖNGÉKKEL

A nehézségek ellenére több mint 110-en adtak vért Szerencsen.

Az összekötött zöldhulladékot is elszállították. ILLETÉKADÓSOK AZ APEH LÁTÓKÖRÉBEN

A tûzoltók védõszentje, Szent Flórián tiszteletére ren-
deznek minden esztendõben megemlékezést szerte az
országban. A Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzol-
tóságon május 6-án Dócs Róbert idézte fel az ünnep ere-
detét, méltatva az állomány áldozatos munkáját, amit
csak meggyõzõdésbõl, becsülettel lehet végezni – fo-
galmazott a parancsnok, majd a védõszent szavaira em-
lékeztette bajtársait: „Kész vagyok szenvedni és fölál-
dozni életemet, csak adj erõt a szenvedésre és végy föl
választottaid sorai közé.”

A Szent Flórián-napi eseményen Dócs Róbert tizenkét
munkatársának adott át jutalmat, öten léptek eggyel ma-
gasabb fizetési fokozatba és hat tûzoltó kapott fõtörzs-
õrmesteri rendfokozatot. Az eseményen elhangzott, hogy
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter határoza-
ta alapján Dócs Róbert a szervezet központi ünnepségén
tanácsosi címet vett át. Heves János alpolgármester mél-
tatta a fiatal parancsnok tevékenységét, majd a település
polgármestere nevében a 2008. évi Flórián-nap tiszteleté-
re jutalomban és dicséretben részesítette Dócs Róbertet.

Ebben az évben összesen 23-an vehettek át elismerést. 

FLÓRIÁN-NAPI KITÜNTETÉSEK
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DROGFOGYASZTÓKAT
FOGTAK 

Lakossági bejelentés alapján a rend-
õrök május 14-én a kora esti órákban
Tiszalúcról három fiatal férfit állítot-
tak elõ. Az elõzetes információk sze-
rint mindhárom személy drogok ter-
jesztésben mûködött közre. Az em-
beri szervezetben lévõ narkotikumok
kimutatására szolgáló gyorsteszt va-
lamennyiüknél pozitív lett, ezért
mindhármukkal szemben visszaélés
kábítószerrel vétségének megalapo-
zott gyanúja miatt folytatja az eljárást
a Taktaharkányi Rend  õrõrs. A rendõr-
ség továbbra is vár ja a lakosság jel-
zéseit – akár névtelenül is – ameny-
nyiben ilyen, vagy ehhez hasonló je-
lenségekre figyelnek fel la kókörnye-
zetükben.

BELENYÚLT A KASSZÁBA  
A felszolgáló figyelmetlenségét ki-

használva 82 ezer forintot vett ki az
egyik tállyai presszó kasszájából áp-
rilis 25-én este a szemfüles tolvaj. A
nyomozás során a helybéli B.V.-re te-
relõdött a gyanú, aki kihallgatásakor
beismerte a lopást. 

MÁDI ÖLTÖZÕTOLVAJOK   
A mádi sportpálya öltözõjében jár-

tak hívatlan látogatók május elsõ nap-
jaiban. Az elkövetõk a felfeszített le-
mezszekrénybõl 70 ezer forintot zsák-
mányoltak, ráadásként egy pár cipõt
és három bõrlabdát is magukkal vit-
tek. A rendõrök hamar a tettesek nyo-
mára akadtak. Mint kiderült, K. N. és
B. M. helyi lakosok számlájára több,
Mádon és környékén elkövetett
bûncselekmény írható, így velük szem-
ben tovább folytatják az el járást a Tály-
lyai Rendõrõrs munkatársai. 

A TIZEDES ÉS A TÖBBIEK
MEG A RENDÕRÖK

Az Emõdi Rendõrõrs vezetõje szín-
házból tartott hazafelé, amikor az esti
órákban egy leoltott lámpájú kiste-
herautóra lett figyelmes, a gyanús ese-
ményrõl értesítette a kollégáit. Mint
késõbb kiderült, három tolvajt sike-
rült kézre keríteniük a járõröknek. A
kiérkezõ kollégái a helyszínen három
férfit fogtak el, akik – mint késõbb ki-
derült – éppen négy hétvégi házat tör-

tek fel. A rendõrség õrizetbe vette az
ároktõi és a két alsózsolcai lakost, akik
a bûncselekményrõl részletes beis-
merõ vallomást tettek.

A PADLÁS VOLT A RAKTÁR 
Állampolgári bejelentés alapján ju-

tottak el a tokaji rendõrök május 15-
én V. D. erdõbényei lakásába, mert
alapos volt a gyanú arra, hogy a la-
kóház padlásán bûncselekményekbõl
származó értékeket rejtegetnek. Az
egyenruhások a házkutatás során
több olyan tárgyra bukkantak, ame-
lyek egy budapesti lakos mintegy két
héttel korábban feltört erdõbényei in-
gatlanából származtak. Az elköve -
tõnek lopásért kell a bíróság elõtt fe-
lelnie.

VEZETETT, EZÉRT MOST ÜL 
A 40 éves miskolci férfit május 11-

én ellenõrizték a rendõrök, s mint ki-
derült, úgy vezette autóját, hogy elõt-
te alkoholt fogyasztott, illetve a járm-
ûvezetéstõl már korábban 2014-ig el-
tiltották. A Miskolci Rendõrkapitány-
ság õrizetbe vette L. B.-t, s egyben kez-
deményezte vele szemben a gyorsí-
tott eljárás lefolytatását. A bíróság má-
jus 13-án L. B.-t 20 nap, büntetés-
végrehajtási intézetben letöltendõ el-
zárásra ítélte jármûvezetés az eltiltás
tartama alatt szabálysértés miatt, il-
letve az ittas vezetés miatt külön el-
járás indult ellene.

GYEREKET TÉPTEK SZÉT
A KUTYÁK

Halálos sérüléseket szenvedett a rá-
támadó kutyáktól május 7-én Ne-
mesbikken egy hétéves kisfiú. Az
ügyben indult nyomozás adatai sze-
rint a település futballpályáján a kora
esti órákban gyerekek játszottak, akik-
re a szomszédban lakó 63 éves férfi
ráuszította a portáján tartott tizenhá-
rom kutyáját. A fiúk menekü lõ  re fog-
ták a dolgot, azonban egyiküket utol-
érték a megvadult ebek. Az áldozat
közelében lévõ édesanyának ugyan
sikerült kimenekíteni a kutyák szorí-
tásából a fiát, aki a harapásoktól
olyan súlyos sérüléseket szenvedett,
hogy a mentõk kiérkezése elõtt el-
hunyt. A rendõrség a kutyatulajdonost
õrizetbe vette, vele szemben halált
okozó testi sértés miatt indult eljárás.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
Nem mindennapi rendõri akció-

nak lehettek a szemtanúi május 8-
án este fél hét elõtt a Szerencs bel-
városában sétáló járókelõk.

A taktaszadai B. J. hetek óta rette-
gésben tartott egy szerencsi férfit, akit
azzal fenyegetett meg, hogy ha nem
ad át neki kétszázezer forintot, ak-
kor rágyújtja a házat. Az elkövetõ a
pénzt május 8-án akarta átvenni a sér-
tettõl, amelynek helyszínéül a cu-
korgyári körforgó melletti területet je-
lölte meg. B. J. az adott idõpontban
ott is volt a téren, ahol miután gya-
nútlanul zsebre tette az összeget, le-

csaptak rá a komman-
dósok. A 31 éves elkö-
vetõnek a szerencsi nyo-
mozók által elõkészített
gyors és szakszerû akci-
ónak köszönhetõen a
pénz megszámolására
sem maradt ideje. A
rendõrség zsarolás bûn -
tette miatt indított eljárást
a törvénnyel már koráb-
ban is többször összeüt-
közésbe kerülõ B. J.-vel
szemben, akit a bíróság elõzetes le-
tartóztatásba helyezett. Bogyay Fe-
renc szerencsi rendõrkapitány la-

punkkal közölte: a jövõben hasonló
rendõri intézkedésekre számíthatnak
a bûncselekmények elkövetôi.

A szerencsi kistérségben mûködõ polgárõr-egyesületek
tagjainak rendeztek közlekedésbiztonsági vetélkedõt má-
jus 10-én Tiszalúcon. A Szerencsi Területi Baleset-meg-
elõzési Bizottság által szervezett felmenõ rendszerû ver-
senyen elméleti és gyakorlati feladatokat oldott meg a részt-
vevõ nyolc csapat. A polgárõr szakmai kérdéseket tartal-
mazó tesztlapok mellett nem maradt el a KRESZ elméle-
ti tudáspróba sem, melyet a gyakorlati ügyességi pálya

teljesítése követett. A csapatversenyt végül Bekecs nyer-
te meg Tiszalúc és Tállya elõtt. 

Egyéniben a bekecsi Csekõ Sándor bizonyult a legered-
ményesebbnek, mögötte csapattársa, ifj. Tóth Gyula és a
tiszalúci Lakomecz Sándor végzett. Az elsõ és a második
helyezettek továbbjutottak a megyei fordulóba. A Szeren-
csi Rendõrkapitányság vándorserlegét a bekecsi polgárõrök
vették át, akik jövõre házigazdái lesznek a versenynek.

Az áradás idõszaka különösen
kedvez az orvhalászatnak, ezért a
járõrök naponta vizsgálják az árte-
reket és a folyók partját. 

A Tiszaújvárosi Rendõrkapitány-
ság munkatársai az elmúlt évben is
nagy hangsúlyt fektettek az illegá-
lis horgászat és halászat megelõzé-
sére, felszámolására. A Zabos Géza
Horgász Egyesülettel közösen meg-
tartott tavalyi ellenõrzéseknek jó
visszhangja volt a pecások körében.
Ezt a munkát 2008-ban is folytatják,
így már több alkalommal is végre-
hajtottak együttes ellenõrzéseket.

Az egyik ilyen akció során Tisza-
keszi határában a megáradt Tisza ál-
tal elöntött területen a rendõrök két
darab száz méter hosszúságú, úgy-
nevezett „tükrös hálót” vettek ész-
re a vízen, amelyek közelében töb-
ben tüsténkednek. A lebukott csa-
pat tagjai menekülõre fogták a dol-
got, a rendõrök néhányukat már a
helyszínen elfogták. Késõbb a csa-
pat többi tagját is elõállították, így
az akció mérlege 6 lebukott tolvaj,
80 kg élõ hal, és 2 db háló volt. Az
elkövetõkkel szemben lopás miatt
indult büntetõeljárás. Egy másik
esetben a horgászegyesület halõre-

inek jelzése alapján a kesznyéteni
körzeti megbízottak a Tisza és Sajó
folyók közös árteréhez mentek,
ugyanis a bejelentés szerint isme-
retlen személyek több, egyenként
száz méter hosszúságú „tükrös há-
lót” feszítettek ki az ártérben. A kör-
zeti megbízottak terepjáró gépko-
csival, illetve csónakkal közelítették
meg a jelzett helyszínt, ahol egy fér-
fit el is fogtak. A rendõrök a kife-
szített hálókban kb. 40-50 kilog-
ramm halat találtak. Ennek az el-
lenõrzésnek a mérlege további két
elkövetõ elfogása és gyanúsított-
ként történõ kihallgatása volt.

Megközelítõleg tíz-
millió forint értékben
foglaltak le kábítósze-
reket május 5-én dél-
után az egyik miskolci
lakásban a rendõrök. A
házkutatás során lopott
motorokra és autóal-
katrészekre bukkantak
a nyomozók a gará-
zsokban.

Újabb csapást mér-
tek a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rend -
õr-fõkapitányság felde-
rítõ osztályának beosz-
tottai a kábítószer-terjesztõkre. A
rendõrök ezúttal a 34 éves O. Zs.-t
fogták el, aki éppen egy házi õri-
zetben lévõ fogyasztónak akarta el-
adni a drogot. A díler felújított mis-
kolci belvárosi luxuslakásában a fa-
gyasztószekrényben tárolta a kipor-
ciózott kábítószert. A fiatalember el-
fogása után megtartott házkutatáskor
nagy mennyiségû készpénzt, és a
drog kereskedéséhez szükséges esz-
közöket foglalt le a hatóság. Ezt kö-
vetõen a gyanúsított által bérelt ga-
rázsokban további bizonyítékokat ta-
láltak a rendõrök. A fagyasztószek-
rényben különbözõ mennyiségû és
fajtájú kábítószerek, úgynevezett
kereskedelmi pakettekre osztva vár-
tak vevõre. Többek között 1500

gramm speedet, közel 300 gramm
marihuánát, több mint 40 darab Ex-
tasyt és LSD-bélyegeket találtak a
nyomozók. A rendõrség által eddig

ellenõrzött garázsokban
feltehetõen bûncselek-
ménybõl származó gép-
jármû- (motorok és
autó-) alkatrészek is so-
rakoztak. A nyomozás-
ba bekapcsolódtak a
Miskolci Rendõrkapi-
tányság munkatársai,
akik többek között be-
azonosítottak két olyan
motort, amelyek közül
az egyiket Miskolcról, a
másikat pedig Olaszor-
szágból loptak el. Az ed-
digi adatok szerint a le-
foglalt jármûvek és au-

tóalkatrészek is bûncselekménybõl
származhatnak, értékük eléri a több
millió forintot.

S. L.

Ismét a lakosság figyelmébe ajánlja
a Szerencsi Rendõrkapitányság a tá-
volléti kártya szolgáltatását, amely az
eltelt egy évben beváltotta a hozzá
fûzött reményeket. 

A magánlakásokat, családi házakat
sokszor akkor törik fel a bûnözõk, ami-
kor a tulajdonosok felügyelet nélkül
hagyják az ingatlanjaikat. A nyaralási
idõszak közeledtével az ilyen helyze-
tek egyre gyakoribbá válnak, ezért a
kapitányság újra felhívja a lakosság fi-
gyelmét az elmúlt  idõ szakban ered-
ményesen alkalmazott bûnmegelõzé-

si módszerre. Az úgynevezett „Távol-
léti bejelentõ kártya” kitöltésével a be-
jelentõ közli a rendõrséggel, hogy mi-
kor nem tartózkodik huzamosabb ide-
ig otthon. A járõrök ebben az idõ -
szakban fokozottan és visszatérõen el-
lenõrzik a megjelölt lakást, családi há-
zat a bûncselekmények megelõzése ér-
dekében. 

A távolléti kártya személyesen igé-
nyelhetõ a hét minden napján a Sze-
rencsi Rendõrkapitányság ügyeletén,
valamint hétköznap 8–16 óráig a  To-
kaji, Tállyai és Taktaharkányi Rendõrõr-
sökön.

Négy nap alatt összesen 101 esetben szabott ki közigazgatási bírságot a
kiemelt szabálysértések miatt május elsô napjaiban a gépjármûvek üzem-
bentartóira a rendõrség Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megyékben.
Az objektív felelõsség alapján megállapított büntetések együttes összege el-
éri a 4,2 millió forintot. Az elsõ bírságot egy 39 éves tiszaújvárosi autóve-
zetõ kapta, aki Szalonna belterületén május 2-án a délelõtti órákban a meg-
engedett 50 km/óra sebességhatárt meghaladóan 86 km/órával közlekedett.
A május 1-je óta eltelt idõszak eddigi legmagasabb bírsága 130 ezer forint
volt, amelyet a lakott területen belül megengedett 50 km/óra helyett 109
km/órával száguldó jármû üzembentartójának postáz majd a rendõrség.

Az elfogás pillanatai Szerencs belvárosában.

ZSAROLÓRA CSAPTAK
LE SZERENCSEN

KÖZLEKEDÉSBEN
VETÉLKEDÔ POLGÁRÕRÖK

HOROGRA AKADTAK AZ ORVHALÁSZOK

ÚJABB KÁBÍTÓSZERFOGÁS MISKOLCON

A lefoglalt drog már biztosan nem kerül forgalomba.

AZ OBJEKTÍV FELELÕSSÉG ÁRA

TÁVOLLÉTI KÁRTYA
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Az azonosítatlan repülõ tárgyakat ne-
vezték el így. Vannak, akik hisznek a
létezésükben, mások nem. Én eléggé
„hiszem, amit látok” természetû va-
gyok. „Idegenek” létezését szinte ki-
zártnak tartom. Ennek ellenére egyik
túra alkalmával rövid idõre nagyokat
dobbant a szívem. Inkább egy kis ijedt-
ség volt. Hasonlóan, mintha valakinek
a sarkon váratlanul azt mondják: „hu”.
Július 4-et mutatott a naptár.

Itt hadd tegyek pici kitérõt. Aki már
olvasta korábbi írásaimat, lehet, hogy
feltette magában a kérdést: honnan tud-
ja ez pontosan a dátumokat? Még az
éveket is tudom hozzá és ez nagyon
egyszerû. Van olyan, hogy útvonal-
vázlat és igazolófüzet. Ezt pontosan ve-
zetem, az ellenõrzõ pontokon bé-
lyegzek, amelyekhez oda kell írni a dá-
tumokat is. Ebbõl kiderül az is, hogy
hol töltöttük az éjszakát. Így könnyebb
felidézni az eseményeket. Ezek mind
igaz történetek.

Az említett napon egy szabadban töl-
tött éjszaka után indultunk tovább.
Ilyenkor törõdött és a „hiányos” tisz-
tálkodás miatt is kicsit nyûgös az em-
ber. A túlságosan összkomforthoz szo-
kott és azt mindig igénylõ számára kü-
lönösen nehéz pillanatokat jelenthet.
Ezzel számolni kell minden túrára in-
dulónak, mert esetleges túlságos
nyûgössége másoknak bosszúságot
okozhat. Utunk során tanyák, erdész-
házak mellett haladtunk és Makkos-
hotyka települést érintettük. Rövidesen
megérkeztünk a Nagy-nyugodó-nye -
regre. Ez Sátoraljaújhely fölött van. In-
nen szép kilátás nyílik a városra és az
azon túl elterülõ Bodrog-völgyre. A pa-
noráma engem mindig lenyûgöz. Én
ezt a turisták jutalmának neveztem el.
Sok ilyen élményt kívánok mindenki-
nek. A bélyegzés miatt le kellett men-
nünk a városba és a közeli Muskátli
büfé bélyegzõjével igazoltuk ottjár-
tunkat. Elbeszélgettünk, poharazgat-
tunk, így egy kicsit nehezünkre esett
újra elindulni és visszamászni a hegy-
re. A legközelebbi település
Vágáshuta volt, több mint 10
kilométerre. Ilyen és ettõl
hosszabb távok – különösen
délután – nehezen akarnak el-
fogyni. Ilyen alkalmakkor gya-
kori kérdés a monotóniát ne-
hezen tûrõ gyerekektõl: mesz-
sze van még?

Erdõben hamarabb sötéte-
dik, így az utolsó kilométere-
ket teljes sötétben tettük meg.
Egyre közelebbinek hallottuk
a kutyák ugatását, ami ilyen-
kor nagyon biztató. Hegyol-
dalban haladtunk. Jobbra a
partoldal, balra feneketlen sö-
tétség. A keskeny gyalogútról
nem lett volna jó lelépni. Rá-
adásul fogalmunk sem volt
róla, hogy mekkora mélység
van mellettünk. Persze lám-
pánk nem volt. Ez nem fele-
dékenység, hiszen igen nehéz
és szándékosan nem szoktam
vinni. Itt történt aztán az, amit
„látni kell”. Mindenki csak sa-
ját szemével láthatta. A hegy-
oldalban misztikusan, kékesen
izzó pontok jelentek meg.
Egyre több. Földbe gyökere-
zett lábakkal álltunk és ámul-
tunk. Azt vártuk, hogy a kö-
vetkezõ pillanatban a száraz
avar lángra lobban és égni
kezd az erdõ. A fénylõ pon-
tok száma egyre szaporodott.
Aztán felemelkedtek és röp-
ködtek ide-oda. Mint sok-sok
kis ufó, keringtek a leveg-
õben, keresték egymást. Le-
ültek az avarra, majd újra fel-
emelkedtek. A természet cso-
dás dolgokat tud produkálni
a legváratlanabb helyeken.

Ehhez megfelelõ idõben jó helyen kell
lenni. Erre mindenkinek lehetõsége
van.

Nos, hamarosan rájöttem, hogy a
legtermészetesebb dolog történik kö-
rülöttünk.

Rajzanak a szentjánosbogarak. Egy
kis képzettársítással úgy is lehetne mon-
dani, hogy kivirágzott a Zemplén. A
tiszavirághoz hasonlóan a nász után
õk is elpusztulnak. 

Tizenéves koromban tûzfigyelõ szol-
gálatba mentem éjszakára, apám he-
lyett a református templom tornyába.
Beesteledett, mire odaértem. A nálam
idõsebb társam már fenn volt. Õ is az
apja helyett jött. A temetõ kerítésében
láttam életemben elõször fénylõ bo-
garakat. Akkor és ott nem szórakoz-
tam olyan jól, mint a hegyek között.
Akkor a hely és a látvány kellõen meg-
terhelte fantáziámat. Bevallom, féltem,
és csak álltam a templom elõtt a te-
metõ kapujában. Megváltásnak szá-
mított, amikor társam leszólt a to-
ronyból – bár az is megriasztott: „Mi
történt veled, földbe gyökerezett a lá-
bad?” Hát majdnem.

(Folytatjuk.)
Szádváry Gyula

Új helytörténeti sorozat indul,
mely a száz évvel ezelõtti Szerencs
életének eseményeit próbálja nyo-
mon követni, felfedni. Históriákat tár
az olvasó elé, melyek csak váro-
sunkban történhettek meg, vagy or-
szágos méretûek voltak, de egyedi
sajátosságaik miatt helyspecifiku-
sak. Lesznek olyanok, melyek a mai
ember életét is érintik, illetve pár-
huzam vonható a száz év két vég-
pontjának történelme között.

A közhitelesség letéteményesei a
magyar történelem során többször
változtak. A XIII. századig a porosz-
ló, majd a hiteles helyek látták el ezt
a feladatot. A közjegyzõség intéz-
ménye Anjou-házi királyaink ural-
kodása alatt jelenik meg hazánkban.
A Nápolyból hozzánk érkezõ Anjou
család hatalmát megszilárdítandó, a
hazánkba küldött  Gen tilis bíboros kí-
séretében több közjegyzõt is talál-
hatunk. Ezek a közjegyzõk követve
a bíborost, sorra készítik a különbö-
zõ okleveleket. Közjegyzõi okirat ké-
szül Károly Róbert királlyá koroná-
zásáról, valamint Csák Máté azon
nyilatkozatáról, mellyel az Anjou-
uralkodót Gentilis rábeszélésére ki-
rálynak ismeri el. 

A mohácsi vész után a közjegy-
zõség intézménye csak az 1849 utá-
ni szomorú, de a jogfejlõdés szem-
pontjából termékeny idõszakban
bukkan fel újra. Meghonosítása,
majd elterjedése azonban csak 1874-
ben, illetve a módosított 1896. évi
törvényben történt. A rendelkezések
szerint a közjegyzõket az igazságügy-
miniszter nevezte ki, s kimondta,
hogy összességük alkotja a köz-
jegyzõi testületet, amelynek érdek-
képviseleti, felügyeleti és igazgatási
szerve a közjegyzõi kamara. Ez utób-
biak száma eleinte megegyezett az
ítélõtáblák számával, és a területi il-
letékességük azonos volt az ítélõ-
táblai kerülettel, ez azonban a ké-
sõbbiekben módosult. 

A XX. század fordulója után  Gün -
ther Antal igazságügyi miniszter a ki-
rályi közjegyzõi állások számát a na-
gyobb városokban új státus szerve-
zésével kívánta gyarapítani.

A közjegyzõség felállításának kér-
dését nagy érdeklõdés kísérte úgy a
szerencsi járásban, mint a városban.
Újabb és újabb hírek kaptak lábra,

melyek közül az egyik a székhely fel-
állításának ügyében a városra néz-
ve biztató volt, a másik elvetette azt.

1908 elsõ hónapjában Gortvay
Aladár fõszolgabíró vezetésével 14
tagú küldöttség lobbizott a kassai
közjegyzõi kamara elnökénél, Szmre-
csányi Lászlónál. Átadták neki annak
a 26 község képviselõ-testületének
határozatát, melyekben 46 ezer lé-
lek képviselete nyilatkozott a köz-
jegyzõség felállításának elodázha-
tatlanságáról. Minderre azért volt
szüksége, mert a kamara elnöke
azon az állásponton volt, hogy ne egy
külön székhelyet létesítsenek, hanem
a tokajit tegyék át Szerencsre. Ezért
a delegáció statisztikai adatokkal

alátámasztva érvelt amellett, hogy a
szerencsi közjegy zõi ellátás elé ke-
rült ügyek száma nem teszi kétsé-
gessé, hogy az egymagában olyan jö-
vedelmezõ lenne, mint a tokaji já-
rás együttvéve, amely város egyéb-
ként   közleke dé si szempontból ne-
hezen elérhe tõ. Úgy vélték, ha nem
így történne, az nyilvánvalóan ma-
gán hordozná az idegen, a közérdek
rovására történõ befolyások érvé-
nyesülésének bélyegét.

Az igazságügyi miniszter határo-
zata március 18-án érkezett meg,
mely a tokaji közjegyzõség mellett,
június elsejével városunkban új köz-
jegyzõség felállítását mondta ki. A hír
a helybeli polgárok nagy megelége-
désére nemcsak az igazságszolgál-

tatásnak, nemcsak a jogkeresõ kö-
zösségnek vált elõnyére ez az új in-
tézmény, hanem magának a város
fejlõdésének is lendületet adott.

A közjegyzõi székhely kérdésének
eldöntése után a személyi kérdések
léptek elõtérbe. A beérkezett 30 pá-
lyázó között voltak érdemes pályá-
zók, de a kapzsi önzés is felütötte a
fejét, amely mindig kész a közjó ér-
dekét a maga vagyoni vagy másne-
mû érdekének alárendelni. Sze-
rencsrõl hárman adták be az ügyvé-
dek közül pályázati kérvényüket,
nevezetesen: Kessõ Géza, Kovács
Gábor és Vitányi Bertalan ügyvéd
urak. Kessõ Gézát, mint vérbeli
1967-est, Vitányi Bertalant pedig

kora és egészségi állapota miatt nem
tartotta a szakma alkalmasnak az ál-
lás betöltésére. Augusztus elején az
igazságügyi miniszter a szakértõi
közvéleménnyel egyetértve közülük
a legalkalmasabbnak dr. Miskolczi
Kovács Gábor szerencsi gyakorló,
függetlenségi érzelmû ügyvédet ne-
vezte ki közjegyzõül, tekintettel jogi
kvalitására, egyéni rátermettségére,
széleskörû agilitására. Egyénisége, jel-
lemszilárdsága, mely e településen
fejlõdött ki két évtizedes mûködése
alatt, a társadalmi és  köz életi vezetõ
szerepet vállaló férfiak közé emelte.
A közügyeknek, közérdeknek kitar-
tó elõmozdítójaként vált ismertté.

Közjegyzõi irodáját 1908. szep-
tember 17-én nyitotta meg lakásán,
a Kossuth utcában. 

1945 után a közjegyzõk az addi-
gi jogszabályok alapján folytatták
mûködésüket. Változást, az intéz-
mény újjászervezését csak a
4090/1949. /VI.14./ kor. sz. rende-
let hozott. Az eddigi magánköz-
jegyzõi intézmény megszûnt, a köz-
jegyzõi posztok állami közszolgála-
ti állásoknak minõsültek, s a járás-
bíróságok mellett mûködtek. 

A magyar közjegyzõség történeté-
ben az 1991. évi XLI. törvény hozott
gyökeres fordulatot, visszaállítva a la-
tin típusú közjegyzõség intézmé-
nyét, újra megteremtve a hagyomá-
nyos kamarai rendszert. A közjegy-
zõség ma, a megszokott közjegyzõi
tevékenységeken kívül a magánjogi
gyakorlat minden területén részt
vesz a jogéletben. A Magyar Orszá-
gos Közjegyzõi Kamara megterem-
tette a Végrendeletek Országos Nyil-
vántartását, vezeti az ingókon és va-
gyonon alapított zálogjogok közhi-
teles nyilvántartását. A közjegyzõség
az elmúlt években visszaszerezte
régi tekintélyét, újra megtalálta he-
lyét a jogalkalmazók között a jog-
keresõ közönség teljes megelégedé-
sére.

O. Z. M

Száz éve történt (1908–2008)

KÖZJEGYZÕSÉG

Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt te-
szünk közzé lapunkban. Vállalko-
zó kedvû olvasóinktól most arra ké-
rünk választ, hogy melyik utca lát-
ható a fényképen? A megfejtéseket
május 30-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: Posta utca. A szerencse ez

alkalommal Benkó Istvánné, Sze-
rencs, Fürst S. út 12. szám alatti
olvasónknak és a 20/533-0642-es
telefonszámról érkezett játékosnak
kedvezett. Nyereményüket május
27–30-a között, munkaidõben ve-
hetik át a szerkesztõségben.

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!

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

KÉKTÚRA IV.: UFÓK

Szádváry Gyula

ERDEI RIADALOM
Felbõg a láncfûrész, dönti a fát,
az erdõ elveszti ezt a csatát.

A környezet védelme szólam talán,
nem énekel madár ezen a fán.

Riasztva rikkant a szajkó az ágon,
menekül mindenki szárnyon vagy lábon.

Horkant a vadkan, megzavarták álmát,
sietve szedi a bokrok közt a lábát.

Az õz is ijedten fut ki a mezõre,
itt már nem bújhat meg biztosan jövõre.

Szarvasok vágtatnak zihálva, lihegve,
õk is fölöttébb meg vannak ijedve.

Sietve oson a róka a bozótban,
hirtelen nem tudja, kotoréka hol van.

Kicsiny mókus ugrik, elhagyja odvát,
földre nem verheti újabb tanyáját.

Fácánék kakasa kiált sértõdötten,
mért nem kapirgálhat már ezen a helyen.

A szarka sem billegeti mostanság a farkát,
sebesen csapkodva lengeti a szárnyát.

A sas a magasból kémleli lakhelyét,
jövõre más helyre rakhatja a fészkét.    

Az avarban apróka egérke szaladgál,
sokat futhat, amíg új vacokra talál.

A cinegék ilyenkor a falvakban járnak,
jövõre itt már odút nem találnak.

Az erdõ fölött holló károg haragosan,
az fészkelõ fáját döntik hamarosan.

Kifordul a rönkbõl a szarvasbogár lárva,
a kikelet õt már mindhiába várja.

Az ember ha így halad, nincsen jövõje,
ha kivágja az erdõt, nem lesz levegõje.

Hiteleshelyek a 13–15. században.
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IRODALMI

MELLÉKLET

HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74.
Számlaszám:

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358

(3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)
Adószám: 18419991-1-05

HH  ••  AA  ••  TT
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Jeney András

…ÉS VAN A NINCSTELENÜL

Bényei Vera

A DÉDNAGYMAMÁM 
Ezer ráncú dédnagymamám
Meleg mosoly szája sarkán,
Szíve mosolygó szemében,
Jósága göcsörtös kezében.

Sovány szép ráncait,
Törékeny karjait,
Megtört kis vállait 
Ezer munka sújtja 

Sok-sok éve már, hogy elment,
Mégis féltõn fogja kezem.
Figyel rám az égbõl 
Szelíd szeretettel.

Ma is látom õt:
Baktat a kisközön,
Megáll, a hátára emel,
Az úton úgy cipel.

Cipel a kisközön,
Unokát a háton,
Vékony kis termetét
Örökké így látom.

Bodnár Edit (Dite)

FEHÉREN-
FEKETÉN

Van, aki maga alatt vágja a fát,
és van, ki ezrek alatt.
Mondd, mit jelent a „jóakarat”,
ha csak léggömbként szálldos az ég alatt?

Ha koldus batyuja húzza a vállad,
a szép jövõ valóra válhat?
Ha száraz a kenyér és kopott a fapénz:
az álmodozók sóhaja hova szállhat?

Kéz kezet mos, de kilóg a lóláb!
A pénzeszsákok mulatnak, utcára hallik az „olé”
Kátyús úton döcög alattad a szekér,
s a nótaszó jelzi, hová folyik el a „lé”.

Kínvirágok nyílnak a nyomor talaján,
szádban fáj a szó, s a bánat nem osztható.
Fénytelen szemekben éhes madarak:
dögkeselyûk lesik, ami még fosztható.

Hamis illúzió, ábránd a szebb holnap,
síró kövek jövõjét áztatja a szennylé,
a gyötrõdõ embernek mit jelent a SZÓZAT
ha reményeit nincs, ki a helyére tenné?

Hiú, álnok képet rajzol a valóság:
mert az „igazság odaát van” – mondják és lehet.
Ki tudja, fehér vagy fekete az igazság,
de egy biztos: az életed csak itt élheted.

Szarka György

LELEDZEM
Manapság barkácsoljuk földi életünket,
míg régen elég volt egy zár kattanása.
„Látszólag” teli tüdõvel lépdelünk
„pedig” összevissza agyi-mütyürök,
s pókháló-fátyol-ér ideg-szövevénye
kényszerít megállni még a cél elõtt.

Fontosnak tûntem, mígnem éber álmom
rádöbbentett a hûvös valóságra:
Nem vagyok OTT sehol a létezésben,
csupán aurám reszket megfoghatatlan.

Szontágh Emil

A ZÖLDRUHÁS
LÁNY

Zöld ruhában jött felém
Mosolyogva nyújtotta kezét
Júliusi nap nézett le ránk
Honnan jöttél, te zöldruhás lány

Éreztelek még ifjúkoron
Álmodtalak szép fiatalon
Akkor tudtam, nekem születtél
Vártalak, mint égi tüneményt

Álmaim valóra válnának
Örökre szívembe zárnálak
Egyek lennénk örök idõkre
Mint az árnyék testünk hû õre

Maczkó Edit

TÉGY CSODÁT…
Legyen áldott, ha átkozott is
e halálraítélt világ,
míg van, ki dõzsöl a szegény verejtékén
a gõgtõl se hall, se lát.

Legyen áldott, ki elátkozott:
az, ki embernek megmaradt,
míg rágja mások maradékát
könnyétõl megfoszlott rongy alatt.

Ne legyen más, csak átkozott
az észveszejtõ földi kapzsiság!
Oltalmazd Uram a remény rabját,
Nézz le ránk…Ó tégy csodát!

Nagy Pista

BETÛK
Betûk nélkül élni lehet, de nem érdemes, hidd el,
Ha nem tanulsz meg jól olvasni, nagyon sokat vesztel.
Sok szép betû szóvá teszi a jövõt, a múltat,
Pontosítja, mikor legyen a fontos randevúdat.
Betû nélkül élni nehéz, mint könny nélkül sírni,
A betûvel sokkal könnyebb okosan beszélni.
A hangodat, ha leírod, betû lesz belõle,
A betûket összerakva szóvá rendezõdnek,
Sok szóból lesz mondat, vers, vagy lehet regény,
Lehet eldalolva egy zenei szerzemény.
A betûk elmondják, mit szeretsz, mit érzel,
Mindent elérsz az életben jól formált betûkkel.

Van svédasztalokon terített pezsgõs-kaviáros,
És van a nincstelenül, bús, keserû – battonyás.

Gond üli körbe – ma is kísért a távoli emlék –,
Nyersen kínálja anyja a gyermekinek.

Tán fazekuk sincs, bár azt adna kölcsön a szomszéd,
Vagy – ha hiányzik már mind, ami benne való –

Szelnének kenyeret, hisz megterem ottan a búza,
Bármi sovány is a föld és alacsony a sikér;

Csakhogy eladták, vagy mint grófi szérûn, elégett –
Mások haszna nekik: pernye a holnapokon.

Most még van kicsi tengeri – pár csõ, száraz, aszott szem –,
Morzsolgatva nyelik, íztelenül, hidegen.

Megsütnék legalább, de nincs mit tenni a tûzre,
Gázukat elzárták; – érdekel ez valakit?

Áll a daráló is, mozsarakban törve a kása;
Zsákban a hagymájuk, s nem veszi át a kupec.

Könnyû szél a Viharsarokban tán sohasem fújt:
Tenger munka után újra csak újra nehéz.

Ott éltem, s hazahívnak az álmok; – volt kubikus nép,
Kérges, tiszta kezû, s újra meg újra szegény.

Mégsem roskad a földre, kérni se kér, de ha lázad,
Akkor is teneked mentene búzamagot.

Nézz hozzá be, arra ha jársz, ismerd meg a sorsát;
Asztala, bárha szerény, szíve teríti meg azt.

A H. A. T. HÍ RE
� A Rákóczi-vár kaszinótermében tartotta évi rendes közgyûlését április 25-én a  Hegy -
aljai Alkotók Társulása. A rendezvényen húsz fõ vett részt. A közgyûlés a tárgyalt na-
pirendeket elfogadta.

Schlosserné Báthory Piroska: Kata fest.

Csáky Katy

MINDENEM, ANNA
Légy velünk, kis szemtelen,
Legyél Te rossz,
De mutasd meg a világnak,
Te mit tudsz!

Erõs légy mindenben
El ne hagyd magad
Bizonyítsd tudással,
Az élet értelme vagy!

Drága unokám, büszke legyek Rád,
Tudjam még sokáig,
Én vagyok a Katikád.

A világ öröksége mind hulljon öledbe,
Én legyek a legboldogabb Katika,
A Földön majd a mennyekben.



Bár hazánk felszíni vizekben gaz-
dag, az engedélyezett öntözhetõ
területek nagysága mégis csekély.
Magyarország az unió 27 tagállama
közül e tekintetben az utolsó elõtti
helyen áll. Pedig az öntözés jelen-
leg már az intenzív növényter-
mesztésben a technológiai folyamat
része, a termékek idõbeni egyenle-
tes elõ állítása érdekében.

Magyarország területének körül-
belül 90 százalékán kell számolni
aszállyal. Ez alól csupán hazánk nyu-
gati, délnyugati részei jelentenek ki-
vételt. A legsúlyosabb szárazságok az
Alföldön, fõleg annak középsõ részén
alakulnak ki. Az elmúlt években a
mérsékelt aszály elõfordulásának va-
lószínûsége minden évszakban je-
lentõsen nõtt, emellett a tavaszi és
téli idõszakban a rendkívüli csapa-
dékhiány elõfordulásának valószí -
nû sége is nagyobb lett. A mezõgaz-
daságban az aszály az árvízhez és
belvízhez hasonló nagyságú terüle-
teket érint és az általa okozott kár
nagysága is közel azonos. 

Az aszálykárok elhárítása érdeké-
ben a legfõbb feladat az úgynevezett
vízátvezetést biztosító rendszerek lé-
tesítése, üzemeltetése, továbbá a víz-
visszatartás, a vízkészletek megõrzé-
sének megteremtése. E tevékenység
eredményeként mind a települési
vízgazdálkodás, a rekreáció, az ipa-

ri és mezõgazdasági termelés, mind
az ökológia vízbeszerzési lehetõségei
a szárazság idején is megteremt-
hetõk. A mezõgazdaságban bekö-
vetkezõ növényi károsodás ellen a te-
rületen gazdálkodók meliorációval,
öntözéssel, az öntözéses gazdálkodás
bevezetésével tudnak eredményesen
védekezni. (A szakemberek meliorá-
ciónak neveznek minden olyan tar-
tós és lényeges hatású beavatkozást,
amely a földhasználat igényeivel
összhangban és a környezet- és ter-
mészetvédelem követelményeinek
megfelelõen kedvezõen módosítja a
termõhelyi adottságokat.) Ezért hir-
dette meg az agrártárca az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) keretében „Az öntözés, a me-
lioráció és a területi vízgazdálkodás
mezõgazdasági üzemi és közösségi
létesítményeinek fejlesztése” elneve-
zésû programot. 

Vissza nem térítendõ támogatás ve-
hetõ igénybe vízkárelhárításra, bel-
vízrendezésre, a vízrendezés közösségi
beruházásaira, ennek keretében a kül-
területi vízkárok  meg  elõ zé sére, csök-
kentésére. Ugyancsak igényelhetõ
pénzügyi segítség a  mezõ gazdasági ter-
melés biztonsága érdekében, a vizek
és vizes élõhelyek jó ökológiai álla-
potának elérését és megõrzését figye-
lembe véve, mezõgazdasági célú vi-
zek és vízi létesítmények létrehozásá-
ra, különös tekintettel a vízhiány ke-

zelésére. Támogatást lehet kérni to-
vábbá az öntözés mezõgazdasági üze-
mi és közösségi létesítményeinek fej-
lesztésére, a közösségi öntözés-fej-
lesztés céljait szolgáló, öntözõvíz-
szolgáltató berendezések létrehozá-
sához. 

A pályázat kedvezményezettjei a
belvízvédelem és vízkárelhárítás te-
rületén külterületi vizekkel rendel-
kezõ települések önkormányzatai,
illetve vízgazdálkodási társulások le-
hetnek. Öntözésfejlesztésre és  melio -
rációra olyan mezõgazdasági ter-
melõk, termelõi csoportok, vízgaz-
dálkodási társulások és TÉSZ-ek nyújt-
hatnak be támogatási igényt, amelyek
mezõgazdasági tevékenységet foly-
tatnak, és üzemük mérete meghaladja
a 4 európai méretegységet (EUME),
valamint a TEÁOR ’08 katalógus
szerint meghatározott  mezõ gazdasági
tevékenységet végeznek. 

A támogatás mértéke mindkét cél-
ra – belvízvédelemre és vízkárelhá-
rításra, illetve öntözésfejlesztésre és
meliorációra – legalább 300 euró, de
legfeljebb 735 000 eurónak megfe-
lelõ forint lehet, azaz a támogatás mér-
téke 750 ezer forinttól mintegy 180
millió forintig terjedhet. A gazdálko-
dók által igényelhetõ támogatás mér-
téke belvízvédelmi és vízkárelhárítá-
si, meghatározott célterületekre irá-
nyuló mûveletek esetén az elszá-
molható kiadások 70 százalékát; míg
az öntözés-fejlesztés és melioráció
meghatározott célterületekre irányu-
ló tevékenység esetén a beruházás
összes elszámolható kiadásának 40
százalékát teheti ki. Ez utóbbi összeg
további 10 százalékkal 50 százalék-
ra nõ, ha az ügyfél fiatal mezõgaz-
dasági termelõ. Közösségi beruházá-
sok (termelõi csoportok) esetén a tá-
mogatás az elszámolható költségek 70
százalékát teszi ki. 

A támogatási kérelmet 2009-tõl
évente szeptember 1-jétõl október
1-jéig lehet benyújtani a Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal-
hoz (MVH).
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Csak azok a családok kapják meg
az önkormányzat határozata szerint
az adható segélyeket Monokon, ahol
a szülõk óvodába, iskolába járatják
a gyerekeket. A tervek szerint lap-
zártánk után dönt a község képvi-
selõ-testülete arról az elõterjesz-
tésrõl, amely alapján a szociális se-
gélyek kifizetését munkavégzéshez
kötnék Kossuth Lajos szülõfalujában. 

Nyílt levélben fordult május 15-én
az ország valamennyi települési ön-
kormányzatához Monok polgármes -
tere. Szepessy Zsolt (képünkön) sze-
rint a gyerekek iskoláztatása és a
munka becsületének visszaállítása
olyan fontos össztársadalmi problé-

ma Magyaror-
szá gon, amely
közös fellépést
igényel a hely-
hatóságoktól.    

– Szomorú, de
ugyanakkor el-
gondolkodtató
jelenség – fogal-
maz a polgár-

mester – hogy számos szülõ csak
azért vállal sok gyermeket, hogy az
utánuk járó támogatásokból biztosítsa
a megélhetését. Ezek a felnõttek
nem járatják óvodába, iskolába az
utódaikat, akik nem tanulják meg a
társadalmi beilleszkedés alapvetõ
szabályait, értelmi és erkölcsi fej lõdé-

sük nem biztosított. A pénzbírság az
esetükben nem visszatartó erõ, mert
tisztában vannak vele, hogy a ki-
szabott összeget nem lehet behajta-
ni. A fiatalok védelme érdekében Sze-
pessy Zsolt azt javasolja valamennyi
hazai önkormányzatnak, hogy ren-
deletben vonják meg a helyben ad-
ható gyermekvédelmi támogatásokat
azoktól a szülõktõl, akik nem tesz-
nek eleget a tankötelezettségi törvény
elõírásainak.    

A polgármester a másik országos
szintû probléma kezelésében, a szo-
ciális segélyezettek ügyében is szá-
mít a helyhatóságok együttmûködé-
sére. Monokon a tervek szerint a já-
randóság minden ötezer forintja után
az arra alkalmas jogosult egy mun-
kanapot köteles legyen dolgozni az
önkormányzat elvárása és szükség-
letei szerint. Hasonló szabályozás-
ra kéri Szepessy Zsolt valamennyi te-
lepülési képviselõ-testületet. 

– Tisztában vagyok azzal – fo-
galmaz levele végén a polgármes-
ter –, hogy a jelenlegi jogszabályi
háttér nem teremt megfelelõ alapot
az ilyen tartalmú helyi rendeletek-
nek. Ugyanakkor, ha minél több te-
lepülésen fogalmazzák meg igé-
nyüket a változtatásra, akkor az
Or szággyûlés sem seperheti szõnyeg
alá a rossz, idejétmúlt paragrafusok
társadalmi igényeknek megfelelõ
megváltoztatását.

Monok 

ISKOLÁBA JÁRÁSHOZ KÖTIK A SEGÉLYT 

A Szerencsi Többcé-
lú Kistérségi Társulás igazgatói mun-
kaközössége május 13-án tartotta a
2007/2008-as tanév utolsó foglalko-
zását. A programon Tiszlavicz Csaba
(fotónkon) munkaközösségi vezetõ tá-
jékoztatójában a 2008/2009-es okta-
tási esztendõvel kapcsolatos legfon-
tosabb teendõkre hívta fel a jelenlévõk
figyelmét. Többek között elhangzott,

hogy az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium egyes tanulmányi versenyek
finanszírozását a jövõben is vállalja,
de sajnos, ez a pénzügyi keret szûkül,
ami jelentõsen megnehezíti a hazai te-
hetséggondozás fejlõdését.

Tiszlavicz Csaba az idei munkát ér-
tékelve kiemelte, hogy az elmúlt id-
õszakban a mindennapi tevékenység
mellett számos kihívás állt az intéz-

mények elõtt. A törvényi változáso-
kon túl a különbözõ belsõ ellenõr-
zések, a sajátos nevelési igényû ta-
nulók foglalkoztatásának elemzése,
valamint az oktatási hivatalok vizs-
gálata plusz terhet róttak az iskolák-
ra. Mindezek ellenére a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás intéz-
ményeiben sikerült teljesíteni az el-
õírt követelményeket.

ÉLETMENTÕ KÉSZÜLÉKEK A
KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK

Rónavölgyi Endréné, a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás el-
nöke május 9-én adta át az eszközöket Biró Ferenc mezõzombori
polgármesternek. 

TOBORZÓ-EMLÉKFUTÁS

TANÁCSKOZOTT
AZ IGAZGATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG

Pályázati támogatással vásárolt élet-
mentõ készülékeket a Szerencsi Több-
célú Kistérségi Társulás. A defibrillá-
torokat és lélegeztetõ berendezéseket
tartalmazó csomagokat május 8-ától
vette át az érintett tizenhét település,
valamint a Tiszalúc, Taktaharkány és
Taktaszada orvosi ügyeleti körzet
képviselõi a polgármesteri hivatalban.
Az Észak-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács 25 millió forintot

biztosított a beszerzésekhez, amihez
az önkormányzatoknak összesen 5
millió forintos saját pénzügyi forrás-
ra volt szükség. A társulás a közbe-
szerzési eljárás keretében az erede-
tileg tervezettnél olcsóbban vette meg
a berendezéseket. Az így megtakarí-
tott pénzbõl kiegészítõ eszközöket
szeretnének vásárolni, amihez szük-
ség van a fejlesztési tanács hozzájá-
rulására.

A monoki Kossuth-emlékház ud-
varán gyülekeztek az ünneplõk má-
jus 16-án reggel. Az elsõ magyar hon-
védség megalakításának 160. évfor-
dulója alkalmából toborzó-emlékfu-
tást szervezett a Honvéd Sportegye-
sületek Országos Szövetsége. Az in-
dulás helyszíne Kossuth Lajos szülõ -
faluja volt, ahol a helyi általános is-
kolások mûsora után Szepessy Zsolt
polgármester kötötte fel a település
szalagját a futók zászlajára. Rövid ko-
szorúzás következett a jeles államférfi

emléktáblájánál, majd Kovács Lász-
ló dandártábornok indította útjára a
sportolókat. A falu határáig néhány
helybéli fiatal is társult a Bekecsen ke-
resztül Szerencs irányába tartó me-
nethez.

A város határában öt bocskais diák
csatlakozott a csoporthoz, akiket a
Kossuth téren a Szerencsi Általános
Iskola tanulóinak mûsora várta. He-
ves János alpolgármester üdvözölte a
sportolókat, majd felkötötte a sze-
rencsi szalagot a honvédségi lobogóra.

A sportolók Szerencsen is áthaladtak.

MARADNAK
A SZÁRNYVONALAK

A minden érintett érdekeit és szem-
pontjait figyelembe vevõ megoldás ki-
alakításának érdekében a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium (GKM)
2008 év végéig megrendeli a vasúti
személyszállítást azon a 12 alacsony
forgalmú vasútvonalon, ahol a je-
lenlegi menetrend május 31-ig érvé-
nyes – jelentette be május 6-án Sza-
bó Pál gazdasági és közlekedési mi-
niszter. A szaktárca vezetõje a – Sze-
rencs – Hidasnémeti vonalat is érintõ
– döntést azzal indokolta, hogy a kor-

mányzati struktúra változása miatt
nem maradt elég idõ az egyeztetés-
re.

A minisztérium az érintett önkor-
mányzatokkal és szakszervezetekkel
közösen alakítja ki a helyi igényeket
és munkavállalói érdekeket szem
elõtt tartó szolgáltatási formát és hasz-
nosítási lehetõségeket. A tárca a ko-
rábbi terveknek megfelelõen jelente-
ti meg a térségi vasutak mûködteté-
sét célzó elsõ pályázatokat és a ki-
írások szakaszosan követik egymást.

ÖNTÖZÉSSEL AZ ASZÁLY ELLEN

A kiszáradt termõföld.



Bizonyos védõoltások – például az
életkorhoz kötöttek – a jogszabályi
 elõ írásoknak megfelelõen kötelezõek.
Alkalmazásuk jelentõsége vitathatat-
lan, mivel közérdeket és egyben
egyéni érdeket is szolgálnak – véli Kis-
marton Éva ügyvéd. – A korábban  elõ -
fordult súlyos járványok szinte eltûn -
tek hazánkban, azokban az orszá-
gokban azonban, ahol a védõoltások
nem kötelezõek, napjainkban is elõ -
fordulnak. 

Egy marylandi vizsgálat rámutatott
arra, hogy azoknak a jelentõs hánya-
da, akik aggályosnak vélik a védõol-
tás alkalmazását, valójában félnek
annak esetleges szövõdményétõl. A
valóságban az oltás miatt maradan-
dó egészségkárosodáshoz vezetõ
szövõdmény rendkívül ritkán fordul

elõ. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy
ilyen okból alig néhány kártérítési ügy
indult. 

Amennyiben a kötelezõ védõoltás-
sal kapcsolatba hozható szövõdmé-
nyért senki nem felelõs, azaz a vak-
cina szervezetbe juttatása a szakmai
szabályok szerint történt, az orvos vét-
len, továbbá az oltóanyag is hibátlan,
a hatályos rendelkezés alapján a hát-
térfelelõsség a magyar államot terhe-
li – emelte ki az ügyvéd.  – Ha a vé-
dõoltásra kötelezett személy súlyos
egészségkárosodást szenved, vagy
egyéb tragikus kimenetele lesz, õt, il-
letve az általa eltartott hozzátartozó-
ját az állam kártalanítani köteles.

A védõoltások egy része ma még
nem kötelezõ, azonban bizonyos
fertõzõ betegségekkel szemben vé-

dettséget biztosító vakcina vényre, or-
vos javaslatára kérhetõ. Fontos, hogy
a védõoltásban részesülõ egészséges
legyen. Legyengült szervezetbe oltó-
anyagot bevinni nem javasolt. Ameny-
nyiben a saját elhatározásból beadott
védõoltással összefüggésben az érin-
tett egészségében károsodik, abban az
esetben elsõsorban vizsgálni kell a be-
adás szakszerûségét, továbbá az ol-
tóanyag hibátlanságát. Amennyiben a
károsodás a vakcina hibájából ered,
a kárigény a termékfelõsség alapján
a gyártóval szemben érvényesíthetõ.
Ez természetesen nem foglalja magá-
ban az egyéni reakciót, mely szövõd-
mény, nem várt esemény kialakulása
nem tulajdonítható a beadott szer hi-
bájának. Oltóanyaghiba a gyakorlat-
ban szinte nem fordul elõ, hiszen azo-
kat csakúgy, mint minden gyógy-
szert, a gyártás során szigorú minõségi
kontrollnak vetik alá. Vannak olyan
esetek, amikor a védettség kialakulá-
sához több, idõben egymást követõ
oltóanyag beadása szükséges (a tel-
jesség igénye nélkül ilyen például a
kullancs okozta agyhártya gyulladás,
hepatitis B elleni oltás, veszettség el-
leni oltás stb.). Amennyiben ugyan-
azon készítmény alkalmazása esetén
alakul ki szövõdmény az oltássoro-
zatban annak ellenére, hogy orvosi
hiba nem történt, abban az esetben a
gyártó felelõsségét kell vizsgálni.
Egyáltalán nem biztos, hogy az eset-
leges károsodást termékhiba okozza,
az kialakulhat az érintett egyéni re-
akciója miatt is. Javasolt a betegtájé-
koztatón feltüntetett mellékhatásokról,
szövõdményekrõl tájékozódni mielõtt
a védõoltásról döntünk.
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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

PÉN TEK DÉL UTÁ NI OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb június 4-én 8–12 órá-
ig.

Bíró László jegyzõ: minden pá-
ros hét szerdáján 8–16 óráig, leg-
közelebb május 28-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb jú-
nius 4-én.

SZERENCSI VÁROSI
ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

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

büntetõ iroda, valamint pénztár
csütörtökön 8–15 óráig, a hét töb-
bi munkanapján 9–11 óráig. 

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén –
legközelebb június 2-án 9–12 órá-
ig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap elsõ
hétfõjén, legközelebb június 2-án
9–12 óráig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése hét-
fõn és csütörtökön 8–15.30 óráig
Palik Zsuzsanna fõhadnagy, enge-
délyügyi fõeladónál.  

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-
da: 8–12 óráig, 13–15 óráig, kedd
és csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–
11 óráig. 

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA
TARTÁSA

Május 26 – június 1.: Oroszlán
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19 órá-
ig, szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig.

Június 2–8.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 8–14 óráig. Cent-
rum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig.

Június 9–15.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombat 8–12
óráig. Centrum (ügyeletes): hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat–
vasárnap 7.30–15 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

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

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
Telefonszám: 47/364-300. 

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

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

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

ÁNTSZ KISTÉRSÉGI
INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csü-
törtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, va-
lamint a gyógyszer-engedélyezés-
sel kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–
csütörtök 7.30–16 óráig és pénte-
ken 7.30–13.30 óráig. Családvé-
delmi szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig,
kedd: 13–15.30 óráig, szerda és csü-
törtök: 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, Rákóczi út 94. 
Tel.: Fekete Diána 20/802-0391.

Király Judit 20/484-1013.
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig

12–18 óráig, szombaton 14–16
óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS
MÁJUS

24. (szombat): Tokaji Borfesztivál. 
26. (hétfõ): Taktakenéz, Csobaj. 

27. (kedd): Golop, Rátka.
29. (csütörtök): Bodrogkeresztúr,

Bodrogkisfalud. 

JÚNIUS
5. (csütörtök): Tiszalúc. 

9. (hétfõ): Prügy. 
12. (csütörtök): Tállya.

A tavaszi idõszak jellemzõi a friss
zöldségfélék egymást érõ halmai a pi-
acokon, a bevásárló központokban.
A saláták, a retkek, uborkák, az új-
hagymák és a póréhagymák az ener-
giaszegény salátafélék alapjaként szol-
gálnak.

Saláta: a salátafélék igen kicsiny
energiatartalmúak, de fontos táp-
anyagokat tartalmaznak: C-vitamint,
béta-karotint, kalciumot, vasat és fol-
savat. Emellett mindegy 90%-ban
vízbõl állnak, így táplálkozásunk so-
rán igen jól beilleszthetõek többféle
diétatípusba, fõként az energiasze-
génységet is igénylõ étrendekbe. A
saláták tápanyagtartalma függ a faj-
tától, az évszaktól, de a növény fris-
sességétõl is. A legtöbb salátaféle a
folsav megfelelõ forrása lehet, így a
terhes kismamák számára is elõnyös
a magzati fejlõdési rendellenességek
kivédése szempontjából. A levelekben
található béta-karotin a rosszindula-
tú daganatok és az érelmeszesedés el-
leni küzdelemben is segíthet. 

Retek: a retek a brokkolival, bim-
bós kellel és a káposztával együtt a
keresztesvirágúak családjába tarto-
zik. Valamennyiükrõl elmondható,
hogy energiaszegények, jelentõs
mennyiségû antioxidánst is tartal-
maznak, mely a daganatos betegsé-
gek elleni védelemben játszik fontos
szerepet. A növényekben található
kénvegyületek bizonyos rákbetegsé-
gek ellen védenek.

A retek megfelelõ forrása a C-vita-
minnak. Valamenyi keresztesvirágú
növény alkalmas saláták készítésére,
de a tavaszi idõszakban a legjellem -
zõbb salátaalap a friss, színes piros

retek lehet. A finomság és a színes -
ség mellett azonban érdemes figyel-
ni a mértékletességre, mert puffasz-
tó hatása miatt kellemetlen érzetet
okozhat. A piros hónapos retek mel-
lett fehér és fekete színû formája is
ismert. 

Uborka: az uborka a tökfélék csa-
ládjába tartozik, a cukkini, a sárga- és
a görögdinnye rokona. Talán a legré-
gebben termesztett zöldségféle. Ere-
deti hazája Kelet-India. Elõnye a

96,4%-os víztartalma miatti frissítõ ha-
tása, energiaszegénysége. Nyersen a
salátafélék alapvetõ összetevõje. Sa-
vanyított, ecetes, illetve kovászolt for-
mában is ismerhetjük. C-vitamin tar-
talma nyersen fogyasztva elõnyösebb,
tartósított formájában veszít belõle. Az
uborka mellett a kisméretû cukkini is
alkalmas a saláták készítésére.

Póréhagyma: a póréhagyma sok te-
kintetben hasonlít a fokhagymához és
a vöröshagymához. A növény je-
lentõs mennyiségû káliumot tartalmaz,
egyetlen szál póréhagyma egy felnõtt
napi szükségletének a nyolcadát is ké-
pes biztosítani. Energiaszegénysége és
ízhatása miatt is a salátafélék jellemzõ
összetevõje.

Mire figyeljünk a zöldségek fo-
gyasztásakor, saláták készítésekor? Az
elsõ és legfontosabb teendõ a megfe-
lelõ elõkészítés, az összetevõk meg-
tisztítása! Ezt a mûveletet bõ folyóvízzel
kell végezni, mert a buroklevelek kö-
zött homok és talajszemcsék tapad-
hatnak meg! Amennyiben energia-
szegény étrendhez készítjük a salátát,
ne majonézes öntetet használjunk,
mert ezzel jelentõs növeljük a plusz
kalóriabevitelt! A salátaöntet alapjaként
a kefir, joghurt szolgáljon, esetleg friss
fûszernövényekkel, de a kereskede-
lemben nagyon jóízû poralapú ké-
szítmények is kaphatóak, melyek be-
lekeverhetõek az alapként szolgáló
energiaszegény tejtermékekbe!

Egyes betegségek esetén – epe-
köves ség, pancreatitis, fekély – nem
tanácsos a salátafélék fogyasztása,

mert a nyers zöldségek megterhelést
jelentenek a megbetegedett  emésztõ -
 szerv-rendszernek!

Váradi Ferencné, dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb június 2-án) a szerencsi ren-
 delõintézetben Váradi Ferencné se-
gítséget nyújt a személyre szabott  dié -
ta kiválasztásában, lehetõség van a
felvetõdõ problémák egyéni meg-
beszélésére. A rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehetõ, társadalom-
biztosítási igazolványra azonban
szükség van, és a várakozás elkerü-
lése érdekében célszerû idõpontot
egyeztetni.

Egészségünkért 

TAVASZI ZÖLDSÉGKAVALKÁD,
SALÁTAALAPOK

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

Május 23.: II. körzet (Móré László). Tel.: 47/362-225.
Május 30.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Június 6.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Június 13.: IV. körzet (Spák László). Tel.: 47/361-203.

Az öntözés, a melioráció, valamint
a területi vízgazdálkodás mezõgaz-
dasági üzemi és közösségi létesítmé-
nyeinek fejlesztéséhez nyújtandó tá-
mogatások esetében a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
új támogatási kérelem beadási idõszak
megnyitását tervezi 2008. május 12.
és június 16. között. 

A szaktárca az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program (ÚMVP) egyes
jogcímei esetében is – az ÚMVP irá-
nyító hatósága április végi közlemé-
nye szerint május 30-ára módosította
az igénylések benyújtási határidejét az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-

tési Alapból (EMVA) a növényter-
mesztés létesítményeinek korszerûsí-
téséhez nyújtott támogatásra, továbbá
a kertészet korszerû sítésére, valamint
az ugyanebbõl a forrásból finanszíro-
zott, a kertészeti gépek és technoló-
giai berendezések beszerzésére. 

A FVM-rendeletek módosítása szak-
értõk szerint azt szolgálja, hogy az
ÚMVP szóban forgó fejlesztési forrá-
saihoz minél több gazdálkodó hoz-
zájuthasson. Összességében ez na-
gyobb lehetõséget biztosít a százmil-
liárd forintot meghaladó támogatás
megszerzéséhez az üzemüket fej-
leszteni kívánó termelõknek.

MEGHOSSZABBÍTOTT
TÁMOGATÁSI HATÁRIDÕK

VÉDÕOLTÁSSAL VAGY NÉLKÜLE? 
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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
� Gyapjúpárnák, -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

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. 

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

Kertek, sziklakertek tervezése,
kivitelezése.

Balkonnövények széles választékban 
akciós áron.

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

Vasudvar
Akciós álmennyezetek,

rozetták, 
stukkók, tapéták.

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

Áruházunkban 
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.

Villanyszerelési cikkek, csapágyak, elektromos
kisgépek, vágó-csiszolóanyagok, szivattyúk,

kõmûves szerszámok, szénkefék, szimeringek 

Mesterek, barkácsolók üzlete!
Már nálunk is!!!

Vasanyagok, hegesztett hálók, betonacélok, zártszelvények,
ereszcsatornák. 

Magyar gyártmányú szivattyúk, búvárszivattyúk, szennyvízszivattyúk. 

Garanciával – szervizháttérrel. 
Bekecs, Béke u. 48. Bálint János (a diszkó utcája, saroképület)

Saját parkoló!!!
Tel.: 47/360-167. 

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.

A BIZTONSÁG OLCSÓBB, 
MINT GONDOLNÁ!!!

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

VIDEOKAMERÁS 
MEGFIGYELÕRENDSZEREK

KLÍMABERENDEZÉSEK
INGYENES FELMÉRÉS, SZAKTANÁCSADÁS

Alarm Sensor Miskolc Kft.
Farmosi Imre

20/388-8467
farmosi@alarmsensor.hu
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� Méretpontos üléshuzatok gyári
anyagokból.

� Univerzális üléshuzatok – már
5000 Ft-tól.

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

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

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

(méretpontos is).
� Trikó jellegû huzatok 

elsô és hátsó ülésre is.

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK
RAKTÁRRÓL 

VAGY MEGRENDELÉSRE.

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

Egyes keleti alkatrészek akár
50%-os árengedménnyel! 

� IZZÓK nagy választékban min-
den típushoz.

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

olaj raktárról.
� Vezérmûszíjak, hosszbordás 

szíjak, ékszíjak.
� Opel gyári alkatrészek.

Bereczk Autósbolt

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

ZEMPLÉN VILL 
RIASZTÓRENDSZEREK

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

SZERENCSEN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN 

� Riasztórendszerek, beltérre, kültérre 
� Hétvégi házak, pincék védelme

� Füstérzékelôk � Szénmonoxid-érzékelôk
Kamerarendszerek:

� Megfigyelôkamera � Minikamera
� Kémkamera � Rádiós kamera

� Vezeték nélküli kamera � Villanyszerelés
RIASZTÓRENDSZEREK 35 000 FT-TÓL SZERELÉSSEL.

Kivonuló járôrszolgálat havi díj
magánszemélyek és közületek esetén: 2500 Ft.

Szerencs, Bekecs, Legyesbénye, Megyaszó, Monok, 
Golop, Mád, Rátka, Tállya, Abaújszántó, Mezôzombor,

Taktaszada, Taktaharkány, Prügy.

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:

47/361-758/22 mellék, Somogyvári Zsoltné. 

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.

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
KINIZSI  ÚT  27., Mihalcsek Ernõ: Csendes, rendezett kertvá-
rosi környezetben, 885 m2 (244 négyszögöl) bekerített sa-
roktelken, 1991-ben épített, mintegy 200 m2, pinceszintjén:
kazánház és széntároló, földszintjén: nappali, étkezõ, konyha,
spájz, szoba, fürdõszoba, WC, fedett terasz, emeletén: 3,5
szoba, gardrób, befejezendõ fürdõszoba (zuhanyzó és külön
WC), közlekedõ, hátsó lépcsõház, tároló, fedett terasz helyi-
ségekbõl álló, komfortos komfortfokozatú, dupla fûtési rend-
szerû (egyedi szén, gáz), padlófûtéses családi ház a hozzá
tartozó garázzsal. Redõnyök, vezetékes telefon. Az ingatlan
tehermentes. Parkosított pihenõkert, gyümölcsfák. Az ingat-
lan hasznos alapterülete tetõterében tovább bõvíthetõ. Két
generáció részére, vagy üzleti célra is kiválóan alkalmas.
Megfelelõség esetén beszámítanak elsõsorban miskolci, leg-
alább 2 szobás társasházi ingatlant és szerencsi vagy Sze-
rencs környéki kisebb kertes ingatlant, esetleg komfortos,
maximum 2 szobás társasházi lakást. Irányár: 16 500 000 Ft.
Telefon: 20/389-76-79, 47/363-424.                                                         
ONDI ÚT 6., Polacskó Tamás: mintegy 95 m2 hasznos alapte-
rületû, komfortos családi ház betonos  úszómedencével. Az
ingatlan hasznos alapterülete tovább bõvíthetõ. Megfelelõség
esetén beszámítanak szerencsi, jó mûszaki állapotú, kizáró-
lag földszinti társasházi vagy kisebb kertes lakást, illetõleg
házat. Irányár: 11 500 000 Ft. Telefon: 20/36-255-29. 
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: 10 500 000 Ft. Tel: 47/362-625,
30/271-90-53. 
TISZALÚC, BÉKE U. 68.: 1029 m2 teljesen bekerített telken,
mintegy 90 m2 hasznos alapterületû, 2,5 szoba, konyha,
 fürdõ szoba, kamra helyiségekbõl álló, központi fûtéses (szén-
gáz), komfortos családi ház a hozzá tartozó kazánházzal, 2
részes melléképülettel. Az ingatlan hasznos alapterülete 90
m2 beépíthetõ padlástérrel tovább bõvíthetõ. 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.
MONOK, SZÉCHENYI U. 57.: kiváló panorámával rendelkezõ,
276 négyszögöl teljesen bekerített ingatlanon, mintegy 60
m2, hasznos alapterületû, félkomfortos családi ház. Hozzá
tartozik 12 m2 pince és 20 m2 felújítandó borház. Lakásnak
és hétvégi háznak egyaránt megfelelõ. Irányár: 2 500 000 Ft.
Tel.: 561-555.
BUDAPEST, XIV. KERÜLET (ZUGLÓ): Zárt udvarral rendelkezõ,
3 emeletes, 10 lakásos téglaépítésû társasház alagsorában
22 m2 felújítandó társasházi lakás közvetlenül a tulajdonos-
tól. A lakás területe tovább bõvíthetõ. Azonnal beköltözhetõ.
Egyedülállók vagy diákok részére ideális. Megfelelõség ese-
tén értékegyeztetéssel szerencsi társasházi lakásra is cserél-
hetõ. Irányár: 6 500 000 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
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MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 

„A jó szomszéd!” Akcióban május 26-ig 
még rendkívül kedvezõ áron kaphatók 
szerencsi és tarcali COOP üzleteinkben: 

Vénusz étolaj 1 l 469 Ft
SáGa sajttal-sonkával töltött pulyka párnácska 1 kg 819 Ft
Füstölt ömlesztett sajt 1 kg (Kõröstej Kft.) 1299 Ft
Kaiser májas, hagymás májas 200 g 189 Ft

Egységára: 945 Ft/kg

SáGa füstölt virsli 140 g 169 Ft
Egységára: 1207 Ft/kg

Konyhakész rizs 2x125 g 99 Ft
Egységára: 396 Ft/kg

Hamé libamájas pástétom 60 g 99 Ft
Egységára: 1650 Ft/kg

Flóra csészés margarin 250 g 209 Ft
Egységára: 836 Ft/kg

Camping natúr sajt 140 g 229 Ft
Egységára: 1636 Ft/kg

Karaván vák. kávé 250 g 399 Ft
Egységára: 1596 Ft/kg

Bonux komp. normál mosópor 2 kg 799 Ft
Egységára: 399,5 Ft/kg

...ÉS MÉG SZÁMOS AKCIÓS TERMÉK. 

AK CIÓ!

Vásároljon ezentúl is a hét minden napján 
COOP áruházainkban! 

ÜDÜLÉS DALMÁCIÁBAN!
Utazzon autóbusszal Omisba 37 900 Ft/fõtõl

(mely tartalmazza a 7 éjszakai szállás és az autóbusz költségét)

SZÉKELYFÖLDI BARANGOLÁSOK 49 900 Ft/fõtõl
(5 éj szállás, félpanzió)

GÖRÖGORSZÁG – PARALIA 27 900 Ft/fõtõl
(autóbusz, 7 éj szállás)

SPANYOLORSZÁG – CALELLA 49 140 Ft/fõtõl
(7 éj szállás, félpanzió)

BULGÁRIA – ALBENA 59 900 Ft/fõtõl
(7 éj szállás, all inclusive, repülõ)

Jelentkezés és bõvebb információ: 

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

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

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

Belovecz és
Társa Kft. 

Szerencs, 
fecskési húsboltja

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

Naponta friss hússzállítás!

Kínálatunkból: 
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 

Meleg- és hidegétel-
utalványokat beváltunk!
Szerencs, Dobó Katica út 24.
Telefon: 361-018, 30/262-8418.

GONDOLJON 
A NYÁRRA ÉS AUTÓJÁRA! 

UV-álló waxolás és polírozás
Eltünteti a kisebb karcolásokat, védi autóját a napfénytõl

50%-os kedvezménnyel külsõ mosás 
+ belsõ takarítás + vaxolás = csak 10 000 Ft. 

Érdeklõdni: 
30/3700-382

AUTÓMOSÓ
Szerencs, Gyár út 13.
(a MOL kút mellett) 

Új ékszerbolt
NYÍLT
Szerencsen!

A LEGBIZTOSABB VÉDELEM

Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett) 
Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

Szerencs, Rákóczi út 81., 
a templommal szemben. 

Nyitva tartás: hétfõ-péntek: 
8-17 óráig, szombat: 8-13 óráig. 

Várjuk kedves vásárlóinkat! 

Ballagási akciók!
Ezüst ékszerek 10-20-30-40%,

minden óra 
10% kedvezménnyel

kapható a készlet erejéig. 

Óraszíj és elemcsere! 
Ékszerjavítást rövid határidõre 

vállalunk. 

Minden 10. vásárló ajándékot kap! 

(Izsák Jenô rajza.)



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.
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– Monok, Kossuth u. 104. szám alatt családi ház
eladó. Érd.: 20/315-7190.  (10)

MEZÕGAZDASÁG
– Legyesbényén pince feldolgozóval, felszereléssel,
6000 m2 szõlõvel együtt eladó. Érd.: 30/466-0594.
(10-11)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (10-11)

JÁRMÛ
– Renault Thalia, 2001-es, sötétkék, extrákkal eladó.
Irányár: 1,150 E Ft. Érd.: 30/460-9838. (10)

BÚTOR, RÉGISÉG
– 160-as, ágynemûtartós franciaágy eladó. Érd.:
30/604-8806. (10)
– Ülõgarnitúra kihúzható kanapéval eladó. Érd.:
20/9347639. (10)
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, kárpitozott
garnitúra (rekamié, 2 fotel, 4 szék), felnõtt- és gyer-
mekheverõ, 2 x 3-as szõnyeg. Érd.: 47/361-167,
47/363-041. (10-11)

VÁLLAL
– Megbízható, ötvenéves, egyedül élõ hölgy takarí-
tást, gyermekfelügyeletet vállal. Érd.: 20/547-4162.
(10-11)
– Angolból korrepetálást és nyelvvizsgára felkészí-
tést vállalok. Tel.: 30/576-3616. (10-11)
– Szerencsen és környékén két mûszakban nõi mun-
kát, takarítást vállalok. Tel.: 20/344-4661. (10)

VEGYES
– Takarmánykukorica (10-15 q) eladó Szerencsen
5000 Ft/q áron. Érd.: 47/362-315. (10-11)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencs belvárosában, nyugodt zsákutcában (Bors
K. út) 140 m2-es családi ház eladó. Érd.: 47/362-088.
(10-11)
– Szerencs, Jókai út 16. szám alatt vállalkozásra al-
kalmas ingatlan eladó. Érd.: 30/399-5758. (10-11)
– Szerencsen az Ondi úton 110 m2-es, kertes családi
ház eladó. Érd.: 20/298-8743. (10-11)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szu-
terénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületek-
kel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is
kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (10-11)
– Csobaj központjában (Rákóczi út 127.) 3060 m2-es
saroktelken két szoba, összkomfortos családi ház mel-
léképületekkel eladó. Irányár: 7,5 M Ft. Érd.:
47/386-127, 20/938-1171. (10-11)
– Szerencsen frekventált helyen 200 m2-es, három-
szobás, nappalis, étkezõs vegyes- és gáztüzelésû,
azonnal beköltözhetõ családi ház, rendezett, parko-
sított udvarral sürgõsen eladó. Érd.: 20/935-0795.
(10-11)
– Szerencs, Ondi út 15/c szám alatt kétszobás, össz-
komfortos családi ház garázzsal, nagy terasszal, kis
kerttel eladó. Érd.: 47/361-822. (10-11)
– Ondi úti új lakóövezetben (Váci M. út 34.) 260 m2-
es, gázfûtéses, kandallós, amerikai konyhás luxusla-
kás, 2 nagyméretû terasszal, parkosított kerttel,
mélygarázzsal eladó. Irányár: 39,5 M Ft. Érd.:
20/9516-168. (10-11)
– Szerencs központjában 2,5 szobás, összkomfortos
családi ház, valamint Nyékládházán az Öreg tónál 40
m2-es téglaépítésû, közmûvesített üdülõ eladó. Ár:
12,87 M és 5,5 M Ft. Érd.: 70/618-1054. (10-11)
– Szerencs, Erdei F. út 1. szám alatti családi ház
eladó. Társasházi lakást beszámítok. Érd.: 20/490-
0208. (10-11)
– Szerencs központjában 240 m2-es gáz- és központi
fûtéses családi ház eladó. Vállalkozásra alkalmas bolt-
tal, nagy terasszal. Irányára: 17,9 M Ft. Érd.:
70/3217-838. (10-11)
Bekecsen felújított családi ház költözés miatt eladó.
Érd.: 47/368-160, 20/933-9910. (10-11)
– Mezõzombor fõutcáján háromszobás családi ház
reális áron eladó. Érd.: 30/861-9363. (10-11)
– Szerencs központjában 2 szobás, 55 m2-es, erké-
lyes, elsõ emeleti felújított lakás eladó. Érd.: 30/393-
0720, vagy 30/468-7692. (10)
– 59 m2-es, kétszobás, étkezõs, 2. emeleti, teljeskö-
rûen felújított, gázkonvektoros, társasházi lakás csen-
des helyen eladó. Érd.: 30/438-4360. (10)
– Szerencsen 3 szobás, összkomfortos, téglaépítésû,
garázsos, külön vízórás társasházi (kulcslyukas)
lakás, plusz külön bejáratú szoba, elõszobával eladó.
Érd.: 47/363-288, 70/341-7110. (10)

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. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

KOVÁCS LAJOSNÉ 
– Veronka néni – 

temetésén megjelentek, sírjára virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

– 18 méter vaskerítés (kis- és nagykapuval) eladó.
Érd.: 708/388-0810. (10)

– Utazóágy eladó: 60x120 cm méretû, praktikusan
kis méretre csukható és táskába rakható. Sötétkék
színû, szúnyogháló, pakolózseb és hordtáska van
hozzá. Ajánlott kor 0-tól 3 év. Megkímélt, kifogás-
talan állapotú. Ár: 9000 Ft Tel.: 70/336-9232. (10-
11)

– Peg Perego Venezia babakocsi, használt, jó álla-
potú eladó: kétfunkciós, sötétkék kockás színû. Jel-
lemzõi: könnyû, strapabíró alumínium váz, ötpontos
övrendszer, állítható tolókarmagasság, két irányból
tolható, bolygósítható, fékezhetõ kerekek, vízszinte-
sig dönthetõ háttámla, kupolás tetõ, lábzsák, lapra
összecsukható, huzat levehetõ, mosható. Ár: 15 000
Ft. Tel.: 70/336-9232. (10-11)

KERES
– 48 éves, 167 cm, 75 kg, mozgássérült fiatalember
keresi lányok, elvált nõk, vagy özvegyasszonyok tár-
saságát. Cím: ifj. Tamás András, Idõsek Otthona, 3900
Szerencs, Bekecsi út 10/ B épület. (10)

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. június 6-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Június 13., június 27.

500 forint

�

�

A Spar áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

JUHÁSZ KATALINNAK 
Hihetetlen, hogy múlnak az évek, 

máris elérted a 25. évet. 
Születésnapodon azt kívánjuk neked, 

hogy számodra legyen boldogság az élet. 

„A Nap ma olyan fényesen ragyog, 
Ma mindenki azt suttogja: 
Boldog születésnapot! 
És azok, akik nagyon szeretnek, 
Sok ilyen szép napot 
Kívánnak Neked.”

Szüleid és testvéred 

Az idei tél nem okozott károkat a
Tokaji borvidéken a szõlõültetvé-
nyekben. A kedvezõ idõjárásnak kö-
szönhetõen a rügyek idõben kifa-
kadtak és megindult a hajtások nö-
vekedése. A parcellákon foltokban je-
lentkezõ atkafertõzés miatt idõszer-
ûvé vált az elsõ vegyszeres növény-
védelem elvégzése. Szakemberek
szerint a permetlébe érdemes a liszt-
harmat ellen ként, míg a peronosz-
póra kialakulásának megelõzésére
kontakt gombaölõ készítményt ke-
verni a késõbbi károk megelõzése ér-
dekében. A késõbbi ideális lombzó-
na megalapozása érdekében pedig a
tõkék mellett a karokról és a csapokról
is le kell szedni a hajtások egy részét. 

Azokban a csonthéjas gyümöl-
csösökben, ahol korábban nem for-
dítottak komoly figyelmet a védeke-
zésre, komoly pusztítást végez a
monília és a tafrina. Az ilyen ültet-
vényekben most már igazán csak kár-
mentésre van lehetõségük a gaz dák-
nak. Ehhez tartozik a megfertõzõ dött

hajtások eltávolítása a növényekrõl
a továbbfertôzés csökkentése érde-
kében. 

TÁMAD AZ ATKA 
ÉS A MONÍLIA

A súlyosan fertôzött gyümölcsfák esetében csak kármentésre van
lehetõség.

Szerencs, Gyár út 13. 
(A Mol-kút mellett)

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb 

és hosszabb 
távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

Zsalukõ 20-as 190 Ft/db + áfa
Zsalukõ 25-ös 200 Ft/db + áfa
Zsalukõ 30-as 230 Ft/db + áfa
Zsalukõ 40-es 290 Ft/db + áfa
Béléstest EB60/19 200 Ft/db + áfa

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

Szivárvány-Ép Kft. 
Szerencs, Huszárvár u. 26.

Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

� Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás, 
bedolgozás igény szerint betonpumpával

� ADK autódaru-bérbeadás
� Minõsített keverõbõl minõsített beton



Vízszintes:
1. Churchill idézetének elsõ része.

12. Est vége! 13. Psziché. 14.  Maast -
richt folyója! 15. Látogató, idegen.
17. Társadalomtudományi Centrum
röviden. 19. Eritropoetin röviden. 20.
Cseléd, tanonc. 21. Angol igen (YES)!
23. Kén, jód. 25. Orosz Magda. 26.
Svéd, olasz gépkocsik jelei. 27. Vá-
ros Bács-Kiskun megyében. 29. Nõi
név. 31. Ajtón van. 33. Mózes öt
könyve. 35. Az elején lazul! 36. Szé-
lén. 38. Gida hangzói! 40. Rézfúvós
hangszer. 42. Francia város. 43.
Dobó városa! 45. Amerikai zenekar.
46. Telesport. 47. Dal. 49. Madár-

fajta. 51. Fõvárosi egyetemünk. 52.
Magyar Orvostanhallgatók Egyesü-
lete. 53. Érdektelennek tart. 54.
Olasz, japán gépkocsik jelei. 56.
Részben nõi! 57. Adós. 59. Lé, fo-
lyadék. 61. Kopasz. 62. ENÁ. 63.
Egyenletesen eloszlat. 65. Dal. 67.
Borít, fed.

Függõleges:
2. Nagyszerû (ötlet). 3. Európai vul-

kán. 4. Kezeihez. 5. Euripidész idé-
zetének elsõ része. 6. Távolba. 7.
New York egyik baseballcsapata
(METS). 8. Meztelen mûvészi alko-
tás. 9. Kötõszó. 10. Ka ..., az USA és

Hawaii legdélibb pontja.
11. Sík. 15. Churchill idé-
zetének második, befe-
jezõ része. 16. Deutérium,
kén, bór. 18. Nem becsü-
letes. 22. Angol fül (EAR)!
24. Folyadékkal ellát. 28.
Az egyik óceán. 30. A fér-
je (névelõvel). 32. Párat-
lanul redõz! 34. Öreg. 37.
Euripidész idézetének má-
sodik, befejezõ része. 39.
Díszítés. 41. Arab nomád
nép. 43. Fordítva: kicsi-
nyítõ képzõ. 44. Fonott bú-
tor alapanyaga lehet. 48.
Azonos magánhangzók.
50. Ta ..., hindu piramis-
templom Kambodzsában.
52. Körmével sebesít. 55.
Jelátalakító része! 57. Ke-
zével fog. 58. Kabátszerû
felsõ ruha. 60. Páratlanul
dukál! 61. Ötórai ital. 64.
Vanádium, hidrogén. 65.
Középen néma! 66. Tá-
volba.                 Sz. A. 

A május 9-ei keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: A mûvész feladata
a misztérium elmélyítése. Az igaz ba-
rát szembõl támad. 

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül a szerencsések jutalma: 2000 Ft-
os vásárlási utalvány: Karacs Gá-
borné, Csobaj, Rákóczi út 32., 1500
Ft-os vásárlási utalvány: Pelbárt Ti-
borné, Szerencs, Dózsa u. 26., 1000
Ft-os vásárlási utalvány: Lutter La-
josné, Szerencs, Huszárvár u. 5. A
helyes megfejtést SMS-ben beküldõk
közül a 20/240-0360-as telefon-
szám tulajdonosa 1500 forintos vá-

sárlási utalványt nyert. A vásárlási
utalványok a Jé-Ex Ker. Bt. boltjá-
ban vásárolhatók le. Két fô részére
szóló színházjegyet nyertek: Ol-
lóczkiné Motkó Zsuzsanna Sze-
rencs, Petrikovits út 79. és Putnoki
Józsefné, Legyesbénye, Rákóczi út
107. szám alatti olvasóink. A nyer-
tesek a nyereményeket a Szerencsi
Hírek szerkesztõségében (Szerencs,
Népház) 2008. május 27–30-ig ve-
hetik át. A május 23-ai keresztrejt-
vény megfejtésének beküldési ha-
tárideje: május 30. Megfejtésüket
SMS-ben is elküldhetik a 20/940-
2066 számra.
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

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

KE RESZT REJT VÉNY
2008. május 23.

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

MUNKA ÉS BARÁTOK

TÓTH VERA
A hírek szerint június 2-án jelenik meg

Tóth Vera harmadik, önálló stúdióal-
buma Tóth Vera címmel. A címválasztás
is arra utal, hogy az új album Vera „sa-
játja”, hiszen a korongon már nemcsak
elõadóként, hanem zeneszerzõként is
megmutatja tehetségét. Az igényes
hanganyag elkészítése – akárcsak Vera
második albumánál – Pély Barna zenei
produceri munkáját dicséri. A lemezen
a sokfajta stílus – gospel, R&B, acid jazz,
drum&bass – egy egységes egészként
jelenik meg, követve a mai kor ízlésé-
nek megfelelõ hangzásvilágot. Az elsõ
Megasztár gyõztese, a kivételes tehet-
ségû Tóth Vera a harmadik albumának
megjelenésével is bizonyította, hogy iga-
zi állócsillag a magyar könnyûzene ég-
boltján.

GREEN DAY
A Green Day új albuma Foxboro Hot-

tubs álnéven, „Stop Drop And Roll” cím-
mel május 19-én jelent meg világszer-
te (a Foxboro Hottubs egy szórakozó-

hely, ahol a Green Day-tagok gyakran
megtalálhatók). A hamisítatlan Green
Day-hangulatú korongon 12 vadonat -
új szerzemény található, az elsõ kisle-
mezre pedig két slágergyanús szám –
Mother Mary és a Pedestrian – is fel-
került.

RICKY
Ricky tavasszal egy új dallal, azaz

egy Megaslágerrel jelentkezett, amely
már számos országban bizonyított. A
dalt énekelték már görögül, törökül,
románul, örményül, héberül és arab
nyelven is. Ricky ezúttal a magyar kö-
zönséggel akarja megismertetni ezt a
másfajta kultúrát, és bevezetni min-
denkit az arab világba, az ének, a tánc,
a zene és az orientális hangszerek se-
gítségével. Libanoni származása mi-
att mindez könnyed és hiteles Ricky
elõadásában, és ez teszi õt igazán ér-
dekes egyéniséggé a magyar zenei pa-
lettán. A dal magyar címe: „Elfújt a
szél”, melyben egy autentikus arab
dalbetét is található, amit egy ízig-vé-
rig arab énekes, Moha énekel, meg-
tartva ezzel az igazán keleties dalla-
mokat.

Az új számhoz természetesen  video -
klip is készült, melynek képi világa tel-
jesen illeszkedik a dallamok hangu-
latához. A keleti mesébe illõ színek és
hátterek mellett a klip érdekessége to-
vábbá, hogy Schafer Katalin hastán-
cos is szerepel benne, aki már számos
világversenyen kiváló helyezéseket
ért el. Ricky tehát egy friss keleti fu-
vallattal köszönti a tavaszt, amely re-
mélhetõleg a 2008-as év egyik nagy
slágerévé érik!

RETRO POPTARISZNYA 2.

A cím a nagysikerû rádiómûsorból
ered, melyet B. Tóth László vezetett.
Nem csak a cím, hanem a lemez han-
gulata is azt a bizonyos korszakot tük-
rözi, amit ma már joggal nevezhetünk
RETRO-nak. Az album érdekességét
adja, hogy a régi számok Spigiboyék ál-
tal újra lettek énekelve és mixelve, így
nem csak az a korosztály élvezheti az
albumot, aki néhány évvel ezelõtt hall-
gatta ezeket a rádiómûsorokat, hanem
a mai ritmusosabb dallamokat kedve-
lõ nemzedék is örömét leli majd ben-
ne.  A slágerek között hallhatjuk a rég-
rõl megszokott „B. Tóth”-os felkonfe-
rálásokat is, egy-egy számról õ maga
mondja el emlékeit, melyek a soron kö-
vetkezõ dalhoz kötõdnek. A folytatás
még frissebb, ritmusosabb lett. Olyan
slágerek hallhatóak az albumon, mint
a Bikini: Mielõtt elmegyek, Charlie: Ze-
negép, Bonanza Banzai: Kezemet nyúj-
tom, Carpe Diem: Álomhajó, Hip-Hop
Boys: A hegyekben fönn, Edda: Éjjel ér-
kezem, R-GO: Rég várok valakire, és
még sok más nagy sláger. 

PINTÁCSI VIKI 
Az énekesnõ április közepén jelen-

tette meg sorrendben negyedik albumát
„Csoda történt” címmel. Az új CD iga-
zi érdekessége, hogy a dalok között a
család minden tagja találhat neki tet-
szõt. Feldolgozások és új szerzemények
egyaránt hallhatók a lemezen, az utób-
biak Bogdán Csaba (Solaris, Elsõ Eme-
let) és Pintácsi Viki tollából erednek. A
dalok egyfajta kronológia alapján kö-
vetik egymást, a születésen át a gyer-

mekkorig, vé-
gül a barátságig
vezetnek min-
ket végig az
emberi érzések
és hangulatok
vonalán. Szám-
talan ritmusos

és vidám talpalávaló mellett, igazi
könnyfakasztó lírákban is megcsillog-
tatja hangját a csillogó hangszínû éne-
kesnõ. A CD-n duettek is elhangoznak,
amikor Viki Baby Gabival, Csepregi Évá-
val, Fésûs Nellyvel, Szandival, Mikola
Péterrel és Ricsi bohóccal varázsolja el
a gyerekeket és a szülõket. Pintácsi Viki
titka a következõ fogalmakban rejlik:
család, szeretet, összetartozás. 

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejté-

se: Aurora. A helyes választ beküldõk
közül Merczi Gyula, Szerencs, Magyar
út 31. szám alatti olvasónk ajándék -
utalványt nyert, amely a Szerencs, Rá-
kóczi út 56. szám alatti Music & Book
hanglemezboltban levásárolható. A he-
lyes megfejtést SMS-ben beküldõ a
70/364-3541-es telefonszám tulajdo-
nosa 1500 forintos vásárlási utalvánnyal
lett gazdagabb. A nyeremények a szer-
kesztõségben, munkaidõben vehetõk át.
Játékunk új kérdése: Mi a címe Tóth Vera
júniusban megjelenõ vadonatúj leme-
zének? A válaszokat postai borítékban
vagy levelezõlapon juttassák el szer-
kesztõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ. Az SMS-ben vála-
szolók továbbra is vásárlási utalványt
nyerhetnek. SMS-t a 06-20/940-2066
számra küldhetnek.

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

MÁJUS
23. (péntek) 19 óra: PILLANGÓKISASSZONY Upor bérlet
24. (szombat) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Csiky bérlet
25. (vasárnap) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK

Szigligeti bérlet
27. (kedd) 16.30 óra: LÉKÓ–CARLSEN RAPID SAKK

PÁROSMÉRKÕZÉS
28. (szerda) 16.30 óra: LÉKÓ–CARLSEN RAPID SAKK

PÁROSMÉRKÕZÉS
29. (csütörtök) 16.30 óra: LÉKÓ–CARLSEN RAPID SAKK

PÁROSMÉRKÕZÉS
30. (péntek) 19 óra: A DENEVÉR Bérletszünet 
31. (szombat) 16.30 óra: LÉKÓ–CARLSEN RAPID SAKK

PÁROSMÉRKÕZÉS
JÚNIUS

2. (hétfõ) 19 óra: SZEMERE GÁLA
3. (kedd) 19 óra: A DENEVÉR Bérletszünet
4. (szerda) 19 óra: A DENEVÉR Bérletszünet
5. (csütörtök) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet
6. (péntek) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek



KARATÉSOK A NEMZETKÖZI
MEZÕNYBEN

Huszonhárom fõs csapattal kép-
viseltette magát a Tradicionális Sho-
tokan Karate Szövetség az április
18–20-án Miskolcon megrendezett
nyílt Hayashi-ha Shyto ryu  Karate
Világkupán. A háromnapos verse-
nyen összesen 800-an léptek szõ-
nyegre 69 hazai és külföldi klubból
Indiától az Amerikai Egyesült Álla-
mokig. A hivatalos rangsorban a 23.
helyen végzett a közelmúltban meg-
alakult, szerencsi kötõdéssel ren-

delkezõ tradicionális szövetség egy
arany, három ezüst és öt bronzé-
remmel.

Eredményeik: kata (formagyakor-
lat): 8–9 éves középhaladó fiú „B”
kategória: I. Kis Gergõ. 12–13 éves
haladó lány „A” kategória: III. Or-
mosy Réka. 14–15 éves kezdõ fiú „C”
kategória: II. Ferka Erik.

Kumite (küzdelem): 12–13 éves ha-
ladó lány, 53 kg alatt „A” kategó-
ria: III. Ormosy Réka. 14–15 éves
kezdõ fiú, 65 kg alatt „C” kategória:
III. Ferka Erik. 18 év feletti haladó fér-
fi, 60 kg alatt „A” kategória: III. Kol-
man Zsolt. 18 év feletti kezdõ férfi,
80 kg alatt „C” kategória: II. Hege-
dûs István. 18 év feletti haladó nõ,
60 kg felett „A” kategória: II. Mol-
nár Vivien. 18 év feletti haladó nõ,
60 kg felett „A” kategória: III. Ja-
kab Zsuzsa. 

A csapat további tagjai Nácán
Gergõ, Ferencz Sándor, Gyõri Dá-
niel, Páll Miklós, Mudri Nikolett,
Nagy Cintia Gréta, Rásó Evelin, Bá-
lint Ádám, Dihen Károly, Dihen
Réka, Tonács Attila, Nagy Norbert,
Borsos Bence, Rizsányi Bálint, Juhász
Zoltán, Pap László voltak. 

PONTSZERZÕ
BIRKÓZÓK

Négy versenyzõvel képviselte
magát az SZVSE birkózó-szakosz-
tálya a május 2–3-án Pécsett meg-
rendezett leány és serdülõ korosz-
tályos országos diákolimpiai dön-
tõn. A népes mezõnyben Tokár Be-
áta a hetedik lett, míg a 78 kilog-
rammosok mezõnyében induló
Tóth Gergõ a pontszerzõ ötödik he-
lyen végzett.

ÚSZÓ-HELYEZÉSEK 
Öt megyébõl érkeztek résztvevõk

a május 3-án Ózdon megrendezett
úszóversenyre, ahol Szerencs Város
Sportegyesülete színeiben hat fiatal
tehetség állt rajtkõre. A csapatból ez
alkalommal Kiss Viktória szerepelt a
legeredményesebben, százméteres
hátúszásban ezüst, gyors- és mell -
úszásban pedig  bronz érmeket sze-
rezve. Vasvári Adél ugyancsak kiváló
idõt teljesítve két úszásnemben csa-
pott be negyedikként a célba, míg Ta-
más Ádám három ötödik helyezést
ért el.

Kos: III. 21. – IV. 20.
Tanuljon az elmúlt napok  ese -

ményeibõl, használja ki jobban az
útjába kerülõ anyagi le he tõ -
ségeket, és rámenõsség helyett

inkább szelídebb módszerekkel szerezzen érvényt
akaratának. Stílusváltása következtében néhány
új barát léphet be az életébe. A hivatásában kez-
denek felpörögni az események, de sajnos, ön
ezt is idegesítõen lassúnak érzi. A Nap–Jupiter–
Vénusz háromszög azt jelzi, hogy még a kínos
helyzetekbõl is nyertesként fog kikerülni, de azért
sokkal jobb volna, ha nem kísértené a sorsot, és
nem bonyolódna meggondolatlan kapcsolatba.
Valaki alaposan kihasználja a jóhiszemûségét,
és visszaél a szeretetével. Fogadja meg a bará-
tai tanácsát, õk kívülállóként hamarabb észre
veszik, ha rossz irányba terelik az ösztönei.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Jó néhány bosszúságtól kíméli

meg magát, ha április végén foko-
zottan betartja a közlekedési  sza -
bályokat, nem akarja kijátszani az

adóhivatalt és elkerüli kötekedõ ismerõseit. Ne
szívja mellre egyik kollégája folyamatos
piszkálódását. Május bõven kárpótolja türelméért,
mert a Vénusz, azaz a pénz, a siker és a szerelem
istennõje belép a Bikába, és elsõsorban a jegy
szülötteit veszi pártfogásába, és még azt is si kerre
viheti, amivel korábban kudarcot vallott. Családi
gondjai abból fakadnak, hogy túlságosan a
lelkére veszi rokonai problémáit, akik a végén
már nem is nagyon próbálnak egyedül meg-
birkózni a bajokkal, azonnal öntõl várják a segít-
séget, egyszerûen visszaélnek a segítõkészségé -
vel. Ez kétélû fegyver, ugyanis amíg a valós és
mondvacsinált családi problémákkal foglalkozik,
alaposan kimerül, és nemcsak az egészségét
veszélyezteti, hanem a párkapcsolatát is.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Fortuna a júniusi újholdig csak

nézõje a próbálkozásainak, tehát
ne folyjon bele a mások által
álmokból és reményekbõl szõtt

tervekbe, fõként anyagi szempontból érheti
kínos meglepetés. Ha mégis belegyalogol a
kelepcébe, annak maximum az a haszna, hogy
megtanul a jövõben óvatosabban dönteni. Ha
úrrá tud lenni a féltékenységén, és nem irigyli a
párja sikereit, inkább büszke rá, akkor még helyre-
hozhatja, amit az elmúlt hetekben elrontott, és
ismét oldódhat a fagyos hangulat. De ha képte-
len rá, és még a kedvesével is rivalizálni próbál,
megjegyzéseivel kellemetlen helyzetbe hozza
mások elõtt, akkor ne csodálkozzon, ha a párja
a hónap végén másnál keres vigaszt.

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Bármilyen közelinek tûnik a

cél, lassítson, nehogy óvatlansá-
ga miatt túlzásokba essen, és ki -
csússzon a kezébõl az is, amit már

megszerzett. Igen értékessé válnak korábbi is-
merõsei, akik simábbá tehetik a céljához vezetõ
utat. Anyagi helyzete óvatosságra inti: a kiadá-
sai ugyanis hó végén sokkal gyorsabban nõnek,
mint a bevételei. Pénzügyeit jó ideig a sze rencse
kíséri, s ha pluszpénzhez jut, jó volna azt be-
fektetni. A kedvese ugyan szívesen segítene
ötleteivel, de a tõle kapott tippek nem olyan jók,
mint a saját ösztönös megérzései. Viszont ha nem
hallgat rá, akkor óhatatlanul megsérti. Ügyesen
kell manõvereznie az érdekei és az érzései között,
hogy minden szempontból jól járjon.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23. 
Ne engedje szabadjára indu-

latait, ha kevésbé rokonszenves
kollégáival kínos ügyekrõl kényte-
len tárgyalni. Bármennyire igaza

van, könnyen elveszítheti a kiharcolt vagy
megérdemelt elõnyét. A jelek szerint nagy a tét,
mert a karrierjét veszélyezteti. Bár idegen az
alaptermészetétõl, most mégis kénytelen lesz gara-
soskodni, mert késik egy bevétel. A Mars
lendületessé teszi, és arra ösztönzi, hogy vál-
toztasson. Figyelme új célok, új ideák felé for-
dul, és most az sem zavarja, hogy ha emiatt el-
lentétbe kerül a régi barátaival, egy kicsit még
egykori önmagával is. Ha a párja megpróbálja
visszatartani, vele is összevész. Május végére (épp
a partnere hatására) azért sikerül visszazökken-
nie a régi kerékvágásba.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Nem ön az elsõ, akit cserben

hagynak a barátai, de most az a
fontos, hogy milyen gyorsan he -
veri ki a fogyatékos emberis-

merete miatt elszenvedett sebeket. Ha olyan
munkába, tanulmányba kezd, ami távol esik az
otthonától, akkor a kezdet nem éppen zökkenõ-
mentes, de hamarosan kaméleonként alkal -
mazkodik új körülményeihez. Lehet, hogy tény-
leg csak az a tökéletes, amit saját maga csinál
meg, de ha mindenben a maximumot akarja adni,
akkor végül teljesen kimerül, és épp a sze re -
lemben nem tud megfelelni a saját és a partnere

elvárásainak, ugyanis mire a kedvesével ta lál -
kozik, már vagy nincs ereje, kedve semmihez,
vagy akkor is a munkahelyi teendõkön jár az esze.

Mérleg: IX. 24 – X. 23.
Még a kollégái is sok-sok  irigy -

séggel figyelik az éppen csak ki-
bontakozó karrierjét, gondolhat-
ja, mit éreznek a vetélytársai.

Vesse latba képességeit, hogy csírájában el tudja
fojtani a támadásaikat. Szerencsés fordulat ve-
heti kezdetét az ingatlanára vonatkozó ter-
veiben, és elõfordulhat, hogy most (részben) a
lakása lesz a munkahelye is. Valakivel összefut,
akit ezer éve nem látott. Ez a találkozás  nem -
csak arra ébreszti rá, hogy teljesen eltávolodott
egykori álmaitól, hanem arra is, hogy mennyire
elnézõ lett önmagával szemben. A következõ
hetek alkalmasak a korrigálásra minden téren.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Ne terhelje fölösleges vitákkal

sem az üzleti, sem a családi kap -
csolatait, mert lehet, hogy igaza
van, de most a legjobb szándéka

ellenére is visszájára fordulhatnak a dolgok. Se
a pénze, se az energiája, se az ideje nem vész
kárba, amit a következõ héten kapcsolatainak
építésére, ismeretei bõvítésére, vagy nagyobb
utazására fordít. Eddig igyekezett kivonni magát
a társasági életbõl, most viszont épp ön az, aki
baráti találkozókat szervez, esetleg egy közös
üdülést, kirándulást igyekszik tetõ alá hozni, mert
új emberek barátságára vágyik. A szerelemben
is szokatlan, új játékokat próbál bevezetni,
olyanokat, amiket a párja elõbb talán vissza is
utasít, de ha nem túl követelõzõ, akkor késõbb
õ is elfogadja.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Csökkentsen az iramon, ne

pazarolja el sem az erejét, sem
az ötleteit. Június elsõ felében
mindkettõre nagy szüksége lehet,

mert olyan új feladatba (vagy az otthonát érin-
tõ munkába) kezdhet, mellyel megteremtheti
anyagi biztonságát. Szûkebb környezetével fe -
szültebbé válhat a kapcsolata, de azért ne
haragítsa magára ismerõseit. A pénzügyek még
mindig nyomasztják. A gondok elõl a
szórakozásba menekül, ami persze újabb ki-
adásokhoz vezet. Ha régebb óta él együtt a pár-
jával, akkor a hozzá fûzõdõ szálakat is igyek-
szik lazítani. Május végén erre van esély, de
alighanem máris egy újabb kapcsolatba veti
magát, ahol aztán még a mostaninál is  szoro -
sabb lesz a kötelék.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Olyan kedvére való munkát,

vagy állást talál, ami nemcsak
anyagi gondjait oldja meg, hanem
alapjául szolgálhat a hosszabb

távú terveinek. Talán a júniusi újhold is segít
abban, hogy valamilyen önálló vállalkozásba
kezdjen, vagy ismét egy testre szabottabb munka-
helyet keressen. A szerencsecsillaga most fölfelé
ível, használja ki! A bolygók kedvezõ hatására
akkor is sikert ér el, ha a kisujját sem mozdítja,
mert az elõzõ idõszak erõfeszítései mostanra
érnek be. Ne térjen ki a barátai ajánlata elõl: utaz-
zon el velük, és a kedvese karjában töltõdjön fel
új energiával. (Ha viszont túlságosan sokszor
utasítja vissza a többiek meghívását, és a munká-
ba menekül, ez biztos jele annak, hogy nem akar
szembesülni egy rossz döntésével.)

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Ötleteit inkább az otthona,

munkahelye korszerûsítésében
tudja kamatoztatni, s nem a hi-
vatásában. Elõfordulhat, hogy nem

látja a fától az erdõt, és éppen a legfontosabb
tényezõket nem veszi észre. Június elsõ napjaiban,
amikor ismét tisztán látja a körülményeket, ver-
heti a fejét a falba, hogy mennyi butaságot követett
el. A Mars-átvonulás alaposan felkavarhatja. És
most – ahogy mondani szokták – alkalom szüli
a tolvajt, azaz egy jól sikerült hivatali vacsora
vagy kiküldetés során olyan felszabadultan
viselkedik, hogy valaki ezt kihívásnak veszi. Hogy
mi lesz ebbõl, az attól is függ, hogy van-e ál-
landó partnere.

Halak: II. 20. – III. 20.
Ha mostanáig jól futott önnel

a szekér, akkor most lassítson,
szálljon ki a rizikós vállalkozá-
sokból, nehogy elveszítse azt,

amit eddig Fortuna segítségével megszerzett.
Fordítson nagyobb figyelmet a kapcsolataira, mert
éppen régi ismerõsei segítik megoldani azokat
a szakmai gondjait, melyekkel egyedül nehezen
birkózna meg. A pénzügyei jobban alakulnak,
mint számította. Azért pedig egyáltalán nem kell
dühöngenie, ha valaki nem úgy értékeli a
kialakult helyzetet, ahogyan ön látja. Még a párja
is rosszallja, hogy ön a megérzéseire hagyatkozik
a karrierterveiben. A munka miatti viták egy ki -
csit megkeseríthetik a szerelmes perceket is.
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HOROSZKÓP
május 23.  – június 6.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Gyõzelemmel mutatkozott be a kö-
zönség elõtt a megyei bajnokság ta-
vaszi fordulójának elsõ hazai  mér -
kõzésén az SZVSE nõi kézilabdacsa-
pata. A szerencsi lányok május 10-
én Sajószentpéter gárdájánál 23–22
arányban bizonyultak jobbnak. 

Együttesünk a március végén ide-
genben elért bravúr után itthon is arra
készült, hogy fölébe kerekedik a ko-
rábban éveken át veretlen vendégek-
nek. A találkozó elsõ félidejében en-
nek ellenére a sajószentpéterieknek állt
a zászló, akik a meccs kezdetekor meg-
 szerzett vezetésüket harminc percen
át megõrizték. A Mályiban élõ, román
származású Marius Breazu által fel-
készített szerencsi lányokat azonban
egy pillanatra sem törte meg az oly-
kor négypontosra emelkedô vendég -
elõny. Az elsõ játékrész végül 10–8-
as sajószentpéteri vezetéssel zárult.  

A második félidõ elején azonban
megrázta magát a szerencsi együttes,
amikor egymás utáni négy találatuk-
ra a vendégek egyetlen góllal sem tud-
tak válaszolni. A helyi lányok lelkes
játékát az ezt követõ percekben még
ellensúlyozni tudták a sajószentpéte-

riek. A meccs végén azonban a ház-
igazdák összpontosítottak jobban és
a 27. percben megszerzett kétpontos
elõnyükbõl egyet megõrizve végül 23–

22 arányban megnyerték a találkozót.
A szerencsiek közül a legtöbb gólt –
szám szerint 11-et – Katona Krisztina
szerezte.

BRAVÚROS KÉZILABDA-SIKER

Az SZVSE nõi kézilabdacsapata. Hátsó sor balról: Osztás Viktória,
Toplenszky Helga, Tóth Katalin, Szabó Rita, Katona Krisztina, Véber
Roberta, Gere Judit, Breazu edzõ. Középen: Buri Natasa, Takács
Ildikó, Profánycsik Orsolya, Sohajda Edit, Sándor Szilvia. Elöl: Véber
Kitti, Czagány Nikoletta csapatkapitány. 

A Nestlé Hungária Kft.
Szerencs/Diósgyõr Gyá-
ra ebben az évben is
megrendezte hagyomá-
nyos családi nappal ösz-
szekapcsolt kispályás fut-
balltornáját.

A május 17-ei ese-
ményre a világcég ma-
gyarországi üzemeibõl és
központjából összesen
hat csapat adta le a ne-
vezését, akik körmérkõ -
zéses küzdelmet vívtak a
Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelep füves pályáin.

A vendégek és hozzá-
tartozóik ez idõ alatt a
pálya szélén szurkolhat-
tak, vagy megkóstolhat-
ták a helyi asszonyok
által készített friss lekvá-
ros fánkot, vagy éppen a
sörsátorban olthatták
szomjukat. A délutáni
eredményhirdetésen a
budapesti Nestlé Food-
service csapata vette át
a tornagyõztesnek járó
kupát. A szerencsi üzem
két együttese az ötödik és
hatodik helyen zárta a
napot.

FUTBALLTORNA ÉS LEKVÁROS FÁNK

A budapesti csapat nem talált legyõzõre.

Kilenc érmet szereztek a Tradi-
cionális Shotokan Karate Szö -
vet ség versenyzõi. 



A HIVATAL KÖZ

A tavasz beköszöntével megindult
a zöld növények fejlõdése és a ka-
szálás sok munkát ad a városüze-
meltetõ társaságnak. A Hivatal köz
környékén élõk azonban panasz-
kodnak, hogy a kis utcácskába soha
nem jutnak el a cég munkatársai.
Olykor csak néhány közeli, jó szán-
dékú lakó vonul ki rendbe tenni a
területet. 

A PARKOLÁSI SZOKÁSOK
Igaz, egyre égetõbb ez a gond a

belváros forgalmasabb részein, de
amint a képen is látható, vannak, akik
rövid úton teszik túl magukat a ne-
hézségeken. A képen látható esetben
feltesszük a kérdést: az autó veze-
tõje a saját otthonában is a virágos-
kertben parkolja le gépkocsiját?

VIRÁGOK A TELEPEN
Árnyékoló háló alatt szoktatja a

napfényhez az üvegházban és  fólia -
sátorban nevelkedett növényeket a
városüzemeltetõ társaság. A cég ker-

tészetében az idén több mint kettõ-
százezer egynyári és balkonvirágot
szaporítottak, amelyeket az elkövet-
kezõ idõszakban ültetnek ki Szerencs
közterületeire. A gondos ápolásnak
köszönhetõen napjainkban a szín-
pompás tövek egymás mellett sora-
kozva szemet gyönyörködtetõ lát-
ványt nyújtanak. Rövidesen az ágyá-
sokba kerülnek a virágok, amelyek

közül az elsõk a tanuszoda elõtti par-
kot díszítik.  

A SZÉP ÉS TISZTA
KÖRNYEZETÉRT

A szerencsi Nyárutó Klub ebben
az évben is vállalkozott az Ondi úti
játszótér rendbetételére. A civil szer-
vezet tagjai május 14-én délután ker-
ti szerszámokkal felszerelve látogat-
tak el a környékbeli gyermekek ked-
venc tartózkodási helyére.

A szorgos kezek éppen egy esz-
tendõvel ezelõtt a játszóteret övezõ
kerítés mentén sövényt ültettek, hogy
a gyermekek a jövõben biztonság-
ban legyenek a forgalmas Ondi út
melletti területen. A növények ez el-
múlt idõszakban fejlõdésnek indul-
tak, így most idõszerûvé vált a gyom-
talanítás és hamarosan esedékes a so-
ron következõ fûnyírás az Ondi úti
játszótéren.

KÁTYÚK VOLTAK,
VANNAK ÉS…

Az elmúlt idõszakban ugyancsak
megszaporodtak a kátyúk Szerencs
útjain. Az Ondi út és a Rákóczi út
karbantartása továbbra is a Magyar
Közút Kht. feladata, míg a helyi ke-
zelésû utakon pünkösd elõtt meg-
kezdte a kátyúzást a városüzemel-
tetõ társaság. Elsõként a munkákból
tavaly kimaradt Felsõkert utca kör-
nyékén és a Kossuth utcán számol-
ták fel a burkolati hibákat, a tervek
szerint június közepéig a város
egész területén aszfalt kerül a göd-
rökbe. A tömítõanyag beszerzésére
mintegy öt-hatmillió forintot fordít
idén a Szerencsi Városüzemeltetõ
Kht. Igaz, a Kossuth utca javítása el-
készült, de sajnos vannak gödrök,
melyekben alig néhány napig bírta
a betömött aszfalt. Két lehetõség
van: az anyag volt rossz minõségû,

vagy a munka szakszerûségével le-
hetett probléma.

A JOBB SORSRA ÉRDEMES
FENYVES

A szerencsi Árpád-hegyet gyakran
emlegetjük a helybéliek egykori
közkedvelt kirándulóhelyeként.
Napjainkban azonban már magas-
ra nõtt gaz, mindenfelé elszórt sze-
mét fogadja az erre sétálókat. Szét-
vert padok, megrongált szalonna-
sütõk jelzik, hogy a közelmúltban
néhányan a fenyvesben töltötték az
idejüket. 

Amikor a vandálok a város for-
galmas helyein sem kímélik az ut-
cabútorokat, a virágágyásokat, szét-
dobálják a szemetet, tönkreteszik a
buszmegállók burkolatát és az útszéli
szeméttároló edényeket, akkor miért
is gondolnánk, hogy itt, a városi sze-
mektõl távolabb esõ részén kímélnék
a közös tulajdont. Persze a gyom-
növények mellett már ismét burján-
zik az akác, aminek irtásáról idõben
kellene gondoskodni.

A városlakók többsége bizonyára
egyetért azzal, hogy több figyelmet
érdemelne az Árpád-hegyen, az
Aranka tetõ alatt húzódó fenyves,
ahová egyszer talán ismét szívesen
sétálnak majd ki az itt élõk és a te-
lepülésre érkezõ vendégek.
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A VÁ ROS BAN SÉTÁLVA

A Szerencsi Városüzemeltetõ Kht.
elsõsorban a közintézmények kör-
nyékén festette fel május közepén
azokat az útburkolati jeleket, melyek
a mozgásukban korlátozottak ré-
szére jelölnek ki parkolóhelyeket a
város területén. A jövõben ezeken
a helyeken csak érvényes igazol-
vánnyal várakozhatnak a jogosultak.

A forgalmasabb napokon a belvá-
rosban a parkolás komoly kihívást je-
lent az autósoknak. Igaz, az egész-
séges sofõrök megtehetnék, hogy
jármûvüket úti céljuktól távolabb ál-
lítják le, és gyalog vágnak neki a for-
gatagnak, a tapasztalat azonban mást
mutat. Az, hogy gyakran kevés a sza-
bad hely a gépkocsik számára,  elsõ -
sorban a mozgásukban korlátozott
embereknek jelent nehézséget. Kö-
zöttük többen vannak, akik egészségi
állapotuk miatt nem képesek hosz-
szabb utat gyalogosan megtenni.

A törvényi elõírások szerint min-
den ötvenedik parkolóhelyet a moz-
gáskorlátozottak részére kell bizto-
sítani. A napokban Szerencs közte-
rületein is felfestették a jelzéseket. Ke-
resztesi János, a Szerencsi Rendõr-
kapitányság közlekedésrendészeti
osztályvezetõje lapunknak nyilat-
kozva kifejtette, hogy kollégái a

 jövõ ben is fokozott ellenõrzéseket vé-
geznek majd a település utcáin,
ezen belül kiemelt figyelmet fordí-
tanak arra is, hogy az említett moz-
gáskorlátozott-parkolókat csak az
arra jogosultak használják. 

Az elõírások szerint a kijelölt he-
lyen történõ megállásra, illetve vá-
rakozásra jogosító igazolványt a
mozgásában korlátozott személyt
szállító jármû szélvédõje mögött úgy
kell elhelyezni, hogy elõlapja jól lát-
ható legyen. Az okmány nem adha-
tó át használatra, a jármû vezetõje
– ha éppen nem õ maga a jogosult
– csak akkor veheti igénybe a ked-
vezményeket, ha az autóban a moz-
gáskorlátozottat szállítja. Amennyi-
ben az igazolvánnyal visszaélnek, azt
bevonják és ebben az esetben egy
évig új irat nem állítható ki. Az au-
tósoknak pedig javasolt a megállási
és várakozási szabályok betartása, ha
nem szeretnének büntetést fizetni,
ugyanis a május 1-jétõl a rendõrség
által alkalmazott objektív felelõsség
elve szerint a szabálytalan parkolá-
sért, a megállni és várakozni tilos
jelzõtáblák hatályát figyelmen kívül
hagyó autók tulajdonosaira, vagy
üzembentartóira 30 ezer forintos
közigazgatási bírságot kell kiszabnia
az intézkedõ rendõrnek.         S. L.

Újra napirenden
a téma, mert szer-
kesztõségünk fon-
tosnak tartja az ér-
tékeink védelmét.
Nyári nyitvatartási
rend szerint láto-
gatható a várkert,
amelynek õrzésérõl
május elejétõl napi
24 órában gondos-
kodik a városüze-
meltetõ társaság. Az
elmúlt idõszakban
több mint negy-
venmillió forint rá-
fordítással felújított
létesítmény kapuit hajnali öt órakor
nyitják és este 10 órakor zárják be.
Az új nyitvatartási rendrõl a bejára-
toknál elhelyezett táblák tájékoztat-
ják a látogatókat. A körbekerített ré-
szen nem szabad kutyát sétáltatni, va-
lamint a kerékpárosoknak, a moto-
rosoknak és az autósoknak is tilos a
behajtás. Sajnos, az elmúlt idõszak-
ban növénylopások és rongálások
egyaránt történtek várkertben, ezért
parkõr vigyázza az értékeket. Az

õrök nemcsak a rendet felügyelik a
várkertben, hanem a tisztaság fenn-
tartásáról és a növények ápolásáról is
gondoskodnak.

A várkert valóban megszépült és ez-
zel minden bizonnyal egyetértenek a
város lakói. Többen hiányolják azon-
ban a szökõkutat, majd az is szóba
került, hogy a kis tó vize koszos, al-
gás és büdös is. Az algásodás pedig
a nem megfelelõ vízcsere, a hiányos
oxigénellátás miatt jön létre.

PARKOLÓK
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKNAK

A polgármesteri hivatal elõtt is kijelölt megállóhely várja a  rá -
szorulókat.

PRÓBAÜZEM A KÕVÁGÓBAN
Megkezdõdött május 2-án a pró-

baüzem a Margraf Kft. szerencsi
csarnokában. A kõfeldolgozással
foglalkozó cég Szerencsi Ipari Park-
ban lévõ telephelyén folyamatosan
készülnek a megrendelésre gyártott
építõipari termékek.

Az alapanyag az épület mögött ki-
alakított területrôl targoncán kerül a
csarnokba, ahol – Csordás Ferenc
gyárigazgató tájékoztatása alapján –
egy Közép-Európában egyedülálló
hatalmas gatterfûrész darabolja fel a
szükséges vastagságúra a tömbkö-
veket. A szeletek innen kerülnek a
16 fejes csiszolósorra, ami simává te-
szi a felületet. A többek között már-
vány, gránit, mészkõ, vagy tufa vég-
termék méretét a lapszabász gépe-
ken alakítják ki. Az elvégzett piac-
kutatás után folyamatosan érkeznek
a megrendelések az építõipari célra

feldolgozott kövekre, amelyekbõl az
elsõ szállítmány a napokban már el
is hagyta a szerencsi üzemet. A ter-
vek szerint a jövõben ideköltözik a
Margraf Kft. jelenleg még Perkupán

lévõ központja, így az üzemcsarnok
szomszédságában lévõ irodaház épí-
tési munkálatait és a környék ren-
dezését is folyamatosan végzik a te-
lephelyen.

Az óriási méretû gatterfûrész.

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

A Szerencsi Hírek következô száma 
2008. június 13-án jelenik meg. 

Lapzárta: június 6., 10 óra.

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

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

MAGYAR 
ASZFALT

PVC BEVILÁGÍTÓ LEMEZEK,

LÉGKAMRÁS LEMEZEK,

ÁTTETSZÕ VÉDELEM!

már 1 780 Ft/m2-tõl

D O R – N E X   K f t.

3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 4.
Telefon/fax: 06 47/361-508.

E-mail: postmaster@dornex.t-online.hu
Nyitva tartás: H–P: 8–16 óra.

Az akció idõtartama: 2008. május 1–30.

SZOLGÁLTATÓ-JEGYZÉK 
A Szerencsi Hírek szerkesztõsége az idén is megjelenteti az Iparo-

sok, szolgáltatók jegyzékét. A kiadványban térítés ellenében minden
helyi vállalkozásnak megjelenési lehetõséget biztosítunk. Jelentkezés
április 29-én 11 óráig személyesen a szerkesztõségben (Népház), vagy
munkaidõben a 47/561-180-as telefonszámon.
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