
Az építkezés veszélyes üzem, ezért
az ilyen helyeken dolgozók testi épsé-
gének megõrzése érdekében különösen
fontos a munkavédelmi elõírások be-
tartása. Nem véletlen, hogy a fel-
ügyelõk fokozott figyelmet fordítanak
az építõipari cégek tevékenységére,
aminek a célja az emberi élet és egész-
ség védelme – nyilatkozta lapunknak
Solymosi János (fotónkon), az Orszá-
gos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfel-
ügyelõség Észak-magyarországi Mun-
kavédelmi Felügyelõségének régió-
igazgatója. 

– A napokban tragikus kimenetelû bal-
eset történt a Szerencsi Cukorgyár bon-
tása közben. Mit állapítottak meg a fel-
ügyelõség munkatársai? 

– A szerencsétlenül járt dolgozónak
a falra szerelt ipari kábelek lebontása volt
a feladata. Munkavégzés közben öt mé-
ter magasságból leesett és a helyszínen
az életét vesztette. A kollégáim megál-
lapították, hogy épületen belüli födém -
áttörések nem voltak körbekerítve 
vagy lefedve. Mindemellett a munka-
szinten elbontott határoló fal helyére sem
építettek védôkorlátot, így az ott tar-
tózkodó összes dolgozó súlyos veszé-
lyeztetése megvalósult. A villamosszek -
rény levágása után a megmozduló ká-
bel meglökte a dolgozót, aki a kb. más-
fél méter átmérôjû födémáttörésen ke-
resztül a földszintre zuhant. Ez a bal-
eset is igazolja, hogy fontos a bizton-
ságos munkavégzés feltételeire vonat-
kozó elõírások betartása. Ahol ezt nem
veszik figyelembe, ott általában sze-
rencsétlenség vagy súlyos sérülés törté-
nik. Ez utóbbira példa a cukorgyár bon-
tásánál történt baleset is, ahol az elõírás
szerinti körülmények biztosításával el-
kerülhetõ lett volna a tragédia. A mun-
kavégzés elõtt a födémnyílásokat lefedve
vagy körbekerítve a munkaszinten el-
bontott határoló fal helyére védôkorlát

kiépítése után kezdhette volna el a dol-
gozó a számára meghatározott tevé-
kenységet. 

– Melyek a következményei az eset-
nek? 

– A vizsgálat folyamatban van. Tisz-
táznunk kell azoknak a felelõsségét, akik
közrejátszottak a baleset bekövetkezté-
ben. Szinte bizonyos, hogy megállapít-
ható a munkavállaló súlyos veszélyez-
tetése, hiszen a férfi a magasból esett le
és az életét vesztette. Így nem kerülhetõ
majd el – a rendõrség által indított bün-
tetõeljárás mellett – a munkáltatókkal
szemben a munkavédelmi bírság ki-
szabása, amelynek mértéke 50 ezer
forinttól 10 millió forintig terjedhet. 

– Melyek a helyszíni ellenõrzé seik -
nek a tapasztalatai? 

– Munkavédelmi szempontból to-
vábbra is az építési munkaterületek
számítanak a legveszélyesebbnek, itt tör-
ténnek leggyakrabban balesetek. A fel-
ügyelõink ezeket a helyeket rendszere-
sen és visszatérõen ellenõrzik. Sajnos,
azt tapasztaljuk, hogy a munkaadók egy
része még mindig nem érzi a jogsza-
bályoknak a súlyát, amelyek elõírják,
hogy az egészséget nem veszélyeztetõ
és a biztonságos munkavégzés feltéte-
leit nekik kell megteremteniük. Ebbõl
adódóan számos hiányosságot tárnak fel
az ellenõrzések.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Az egykori dolgozókat, nyugdí-
jasokat, a vendégeket 11 óra után
néhány perccel felvételrõl a Sze-
rencsi Cukorgyár Férfikara köszön-
tette.  A volt alkalmazottak nevében
Kormos László visszaemlékezett
arra, hogy 1977-ben lépte át a gyár-
kaput, Pál György és Stevlik Béla irá-
nyításával munkába állt, az idén pe-
dig 32 év elteltével az üzem ko-
porsójánál tart búcsúztatót. Fekete
József felidézte az egy esztendõvel
ezelõtti eseményeket, amikor az
irodaépület tanácstermében érzel-
mek nélkül közölték a tulajdonosok
a gyárbezárást. – Ebben a pillanat-
ban elvesztettük munkatársainkat,
barátainkat, a szakmai karrierünket
és fél életünket – emelte ki az üzem
egykori dolgozója, aki emlékezte-
tett: amikor a szociális terv tárgya-
lásán kiderült, hogy a gyárat porig
rombolják, akkor vetõdött fel az em-
lékpark gondolata.

Runda István beszédében azt
hangsúlyozta, hogy a gyár megte-
remtette Szerencs iparát, hozzájá-
rult a fejlõdéséhez, 119 éven ke-
resztül rangot és biztos megélhetést
jelentett a településen élõknek. Em-
beri értékekre épülõ közösséget al-
kotott, évtizedeken keresztül csa-
láddá kovácsolta a cukorgyári kol-
lektívát. Az alkalmazottak tudása,
elkötelezettsége szakmai és gazda-
sági sikereket eredményezett. Az
üzem szakszervezeti bizottságának
egykori elnöke emlékeztetett arra,
hogy az utolsó években minden
megváltozott: szembesülniük kellett
azzal, hogy az addigi értékek ér-
téktelenné váltak, hideg, rideg dön-
tések határozták meg az életüket.
– A 2007-es kampányt már ma-
gunkra hagyatottan, lélekben ösz-
szetörve kezdtük meg, de az elvá-
rásoknak megfelelõ minõségben és
színvonalon teljesítettünk. Ekkor
már éreztük, hogy – gyáron belül
és azon kívül – a döntéseket befo-
lyásolni tudók nem egységesen el-
kötelezettek a Szerencsi Cukorgyár
fennmaradásáért – jelentette ki Run-
da István, aki hozzátette: – Végül 
a félelmünk és a sejtésünk 

2008. március 10-én beigazoló-
dott, mert ezen a napon megfosz-
tották a Szerencsi Cukorgyárat és ez-
zel a dolgozókat is a jövõ lehe -

tõségeitõl. Mára csak a komoly ér-
tékeket teremtõ múlt megõrzésének
a kötelessége maradt.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Az eseményre érkezõ kollégák, ba-
rátok és tisztelõk, irodalomkedvelõk
töltötték meg a lovagtermet, hogy íze-
lítõt kapjanak a szerzõ költészetének
elmúlt öt évi termésébõl. Ennyi idõ
telt el ugyanis azóta, hogy Jeney
András megjelentette „Útra ha keltek”
címmel elsõ verseskötetét. 

Rónavölgyi Endréné polgármester
köszöntõjében ismertette, hogy a Mis-
kolci Egyetem matematikai tanszéké-
nek docense 1995-ben kötelezte el ma-
gát a rímfaragás mellett, amit magas
szinten végez. Nem véletlen, hogy
versei rendszeresen megjelennek fo-
lyóiratokban, pályázatokon rendre si-

keresen szerepel, tavaly pedig elnyer-
te az Irodalmi Rádió legjobb szerzõje
címet. Versfüzéreiben a ritmus és a dal-
lam, idõmértékes verselés, hexamete-

rek, szójátékok egyaránt megtalálhatók.
Költészetét remény és hit hatja át.      

Bari Gábor, a Hegyaljai Alkotók
Társulásának alelnöke mutatta be a

közönségnek a költõ Jeney Andrást,
akinek új versgyûjteményéhez Ser -
fõzõ Simon írt elõszót. Az illusztrá-
ciókat Schlosserné Báthory Piroska
készítette. A HAT alelnöke ismertet-
te, hogy a szerzõ költészetét hármas
kapcsolódás jellemzi: Isten, haza és
család. A vallásosságot az anyatejjel
szívta magába és azt református lel-
kész édesapja mélyítette el benne a
hazaszeretettel együtt. Boldog gyer-
mekkora és példás családi élete át-
hatja szerzeményeit. 

Az új kötet verseibõl Koncz Ferenc,
Korondi Klára és Schlosserné Báthory
Piroska elõadásában kaptak ízelítõt a
jelenlévõk, amit a Seance Renaissance
együttes mûsora színesített. A prog-
ram végén a résztvevõk – köztük Je-
ney András unokái – gratuláltak a
szerzõnek, aki dedikálta a vendé-
geknek versgyûjteményét.

Az idei évtõl emlékhely
õrzi a 119 kampányt megélt
cukorgyárnak az emlékét
Szerencsen. A parkot márci-
us 10-én 11 órakor, az üzem-
bezárás bejelentésének egyé-
ves évfordulóján avatták fel
az irodaépület és az orvosi
rendelõ közötti területen.

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/Jeney András a bemutató végén dedikálta legújabb könyvét.

A MUNKAHELYI 
BALESETEK MEGELÕZÉSE 

„Fölfelé visz a folyó” címmel
jelent meg Jeney András máso-
dik versgyûjteménye. A kötet
dedikálással egybekötött bemu-
tatóját március 12-én tartották a
szerencsi Rákóczi-várban. 

ISTEN, HAZA, CSALÁD: KÖTETBE GYÛJTÖTT VERSEK

A MÚLT ÉRTÉKEINEK
MEGÕRZÉSE 

Emlék az utókornak.
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A MÚLT ÉRTÉKEINEK
MEGÕRZÉSE 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Kormos László szerint egyszer

majd arról is beszélni kell, hogy a
szerkezetátalakítás legnagyobb vesz-
tesei, az egykori alkalmazottak ho-
gyan élték meg az agónia utolsó hó-
napjait, hogy kit tartanak az esemé-
nyekért igazi felelõsnek, hogy miért
nem láncolták magukat a fõkapuhoz
és mi a véleményük arról a vádról,
hogy a majdani kárpótlás fejében rá-
játszottak a gyárbezárásra.  – A dol-
gozók még minderrõl nem mondták
el véleményüket, ezzel még tarto-
zunk Szerencs lakosságának –  je -
gyez te meg Kormos László.

A beton- és kõtalapzaton a cu-

korgyár bronzból öntött, kicsinyített
mását – Ekker Róbert, Bekecsen élõ
szobrász alkotását –, Rónavölgyi
Endréné, Szerencs polgármestere és
Kormos László leplezték le, majd
életre kelt az emlékmû, felidézve az
egykori kampányokat. Begyújtották
a kazánokat, beindult az erõmû,
megjelent a füst az üzem kéménye-
in. A fények beragyogták Szerencset
és megkezdõdött az alapanyag fel-
dolgozása, a cukorkészítés. A rövid
bemutató után pedig gyár után vég-
leg kialudtak az emlékmû fényei.

S. L.
További fotók:

www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/

A nemzetiszín szalagot Rónavölgyi Endréné polgármester vágta át.

Ebben az esztendõben is több meg-
emlékezést tartottak az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc évforduló-
ján Szerencsen.

Március 13-án a hagyományokhoz
híven a város óvodásai tettek látoga-
tást a település emlékhelyein. A cso-
portok sorra érkeztek a ’48-as obe-
liszkhez és Kossuth Lajos mellszobrá-
hoz, ahol letûzték a magukkal hozott
saját készítésû nemzetiszín zászlókat. 

Március 15-én délelõtt a Kossuth té-
ren a Szerencsi Polgári Együttmûködés
Egyesület tartott megemlékezést. Koncz
Ferenc ünnepi beszédében arra hívta
fel a figyelmet, hogy a magyar embe -
rek lelkébe mélyen beleivódott a 161
évvel ezelõtti forradalom és szabad-
ságharc. Napjainkban is mindenki tud-
ja, mit jelent, hogy „nem engedünk a
48-ból”. A márciusi ifjak ráéreztek a
sorsfordító kérdésekre, amelyeket a
ma is aktuális 12 pontban foglaltak ösz-
sze. A szónok kiemelte, hogy a nem-
zetnek most sincs felelõs kormánya, a
nemzeti bank nem látja el legfontosabb
feladatát, a forint védelmét. A sajtó ja-
varészt nem a valós emberi értékeket
állítja a középpontba, a honvédség pe-
dig gyakorlatilag megszûnt, a még lé-
tezõ katonáink sem hazai földön állo-
másoznak. Koncz Ferenc hiányolta a
közteherviselés érvényesülését, véle-
ménye szerint olyan mélypontra jutott
az ország, amelybõl csak rendkívüli 
erõfeszítések árán lehet majd kimoz-
dítani. A reménytelen helyzetbõl való
kilábaláshoz a ’48-as hõsök mutatnak
példát. 

Délután Ondon tartottak ünnepséget.
A településrész központjában tavaly fel-
avatott emlékoszlopnál Danyi László
mondott beszédet. Az önkormányzati
képviselõ hangsúlyozta, hogy március
15-e olyan ünnep, amelyet minden ma-
gyar magáénak érez, bárhol is él a vi-
lágban. Ezen a napon a hazaszeretet
kinyilvánítása szép és helyénvaló cse-
lekedet, ami kifejezi népünk egy nem-
zethez tartozását. A 161 évvel ezelõt-
ti hõsök nemzedékek sorának mutat-
tak példát, neveik és bátor cselekede-
teik generációkon át már egészen fia-
tal korban beleivódtak az emberek lel-
kébe. Ez nem véletlen, hiszen a forra-
dalom és szabadságharc résztvevõi
összefogva az ország fejlõdésének szol-
gálatába álltak és megteremtették a mo-
dern értelemben vett alkotmányosság
alapjait. 

A beszédet követõen elõbb a helyi
óvodások, majd az általános iskolások
adtak mûsort. 

A városi ünnep-
ség résztvevõi már-
cius 15-én délután
a Rákóczi-vár szín-
háztermében gyü-
lekeztek. A himnusz
eléneklése után Fi-
csor Ádám (fotón-
kon) lépett a mikrofonhoz. Az állam-
titkár beszédében arra hívta fel a fi-

gyelmet, hogy 1848 március idusa el-
söpörte az országot megbénító feuda-
lizmust és sikerre vitte a társadalmi fel-
emelkedést szolgáló programot. A szik-
rát a pesti ifjak jelentették, élükön Pet-
õfivel, Vasvárival, Jókaival és Irinyivel,
azonban a változásokat a reformkor ér-
lelte ki olyan személyiség közre -
mûködésével, mint Kossuth Lajos, Wes-
selényi Miklós vagy Széchenyi István.
Az áprilisi törvények megalapoztak
egy, a századfordulóig tartó társadal-
mi és gazdasági átalakulást. A sza-

badságharc bukásának azonban az
orosz hadsereg beavatkozásán túl belsõ
okai is voltak. A kezdeti egység az idõ
elõrehaladásával megszûnt, nemzeti-
ségi feszültségek jelentkeztek, újra fel-
merült a jobbágykérdés és vita alakult
ki arról, ki legyen az események irá-
nyítója. Ez pedig önmagában is elõre-
vetítette a kudarcot. Az akkori törté-
nések tanulságként szolgálnak a mának,
amikor a gazdasági világválság egyfaj-
ta külsõ fenyegetést jelent az ország szá-
mára, amely ismét áldozatokat köve-
tel, elsõsorban a szociális vívmányok
és a megélhetés területein. – Ebben a
helyzetben újra meg kell védeni a nem-
zetet – emelte ki Ficsor Ádám –, ami-
ben ugyan kapunk segítséget az Euró-
pai Uniótól, de el sõ sorban magunkra
számíthatunk. Egy mindenki számára
érthetõ társadalmi reformprogram meg-
valósításával ismét felemelkedési pá-
lyára állhat az ország. Ez azonban csak
azzal a széleskörû összefogással vihetõ

sikerre, ami az egykori forradalmat és
szabadságharcot a kezdeti idõszak-
ban jellemezte.  

A szónok után a Szerencsi Általános
Iskola Bolyai épületének diákjai ele-
venítették fel a korabeli eseményeket
a reformkortól egészen a szabadságharc
leveréséig. A fiatalok mûsorát versek és
dalok színesítették. 

Az ünneplõk a Rákóczi-várból ütõs-
hangszeresek felvezetésével vonultak
a gimnázium mögötti térre. A fáklyás-
menet a Posta utcán, az Ondi úton ke-

resztül érkezett meg Kos-
suth Lajos mellszobrá-
hoz. Itt Kocsisné Szabó
Beáta, a Szerencsi Álta-
lános Iskola tanára idéz-
te fel a nagy államférfi
alakját. A pedagógus be-
szédében kiemelte, hogy
Kossuth Lajos azon kevés
magyar történelmi sze-
mélyiségek egyike, akit a
hányatott XX. században
sem kezdtek ki. Állhata-
tossága olyan erkölcsi ma-
gasságba emelte, hogy

nem volt hatalom, amely megkérdõje-
lezte volna a nagyságát. Élete, mun-
kássága példa arra, hogy a magyarság
lehetetlennek tûnõ feladatokat is képes
megoldani.

Az ünnepség a Kossuth téren folytató-
dott, ahol az önkormányzat, a politikai
pártok, intézmények, gazdasági társasá-
gok és civil szervezetek képviselõi he-
lyezték el koszorúikat. A szerencsi nem-
 zeti ünnep a Petõfi-emléktáblánál meg-
tartott koszorúzással ért véget.  Á. A.

A bogácsi közösségi házban tar-
totta sajtónapi ünnepségét a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Tûzoltó Szö-
vetség. A március 11-ei rendezvé-
nyen Kovács Sándor, a szervezet el-
nöke köszöntõjében szólt arról,
hogy évente más-más település a
házigazdája a rendezvénynek.

A kiválasztás annak alapján törté-
nik, hogy az elmúlt esztendõben hol
volt rendkívüli esemény, ami vezetõ
hírként szerepelt a hazai  mé diában.
Bogácson 2008. július közepén or-
kán erejû szél tombolt, a vihar óri-
ási pusztítást végzett, 230 házat tett
lakhatatlanná.

Verhóczki Sándor polgármester
elismeréssel szólt a károk helyre-
állításában dolgozó tûzoltókról és
köszönetet mondott a sajtónak,
hogy hitelesen mutatta be az ese-
ményeket. Ezt követõen Kovács

Sándor nyújtotta át az újságíróknak
az elismeréseket. Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye Év Tûzoltó  Új  ság -

 írója kitüntetést kapta Sárkány Lász-
ló, a Szerencsi Hírek fõszerkesz -
tõje.

Rendhagyó módon
idézték fel Krisztus
szenvedéstörténetét
március 13-án a sze-
rencsi római katolikus
egyházközség tagjai.
A húsvétot megelõzõ
nagyböjt idõszakában
a Kisboldogasszony
templomban megtar-
tott szentmise után a
hívek a Rákóczi-vár
kertjében fáklyafény
mellett végezték a ke-
resztúti ájtatosságot. A
gyülekezet tagjai a ke-
reszt mögött énekelve járták a kál-
vária állomásait, ahol egy-egy csa-
lád tagjai olvasták fel a különbözõ
stációhoz kapcsolódó elmélkedése-

ket.  A hívek körében kedvezõ fo-
gadtatásra talált az új kezdeménye-
zés, ami az emberek közötti köze-
ledést is szolgálta.

KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG
A VÁRKERTBEN 

Rendhagyó módon járták végig a kálvária ál-
lomásait a hívek.

AZ ÉV TÛZOLTÓ ÚJSÁGÍRÓJA

A fotón balról: Dócs Róbert szerencsi tûzoltóparancsnok, Sárkány
László fõszerkesztõ és Kovács Sándor. 

NEMZETI ÜNNEP 
SZERENCSEN ÉS ONDON

A forradalom eseményeit idézték fel az általános iskolások.

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

A Polgári Együttmûködés Egyesület megem-
lékezésén.

Az ondi óvodások mûsorral köszöntötték az ünnepet.
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MI A VÉLEMÉNYE A CUKORGYÁRI 
EMLÉKPARKRÓL ÉS EMLÉKNAPRÓL? 

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK
DRÓTPOSTÁN ÉRKEZIK A SZE-

RENCSI HÍRLEVÉL. Két hete útjára in-
dult a Szerencsi Hírlevél, amit a vá-
ros iránt érdeklõdõ regisztrált címzet-
tek kaptak meg. Az új kommunikáci-
ós csatorna a település életérõl ad friss
tájékoztatást az érdeklõdõknek. Az e-
mail címre érkezõ küldemény megis-
merteti az olvasót többek között a ter-
vezett beruházásokkal, tájékoztat a fo-
lyamatban lévõ fejlesztésekrõl, az ön-
kormányzat döntéseirõl. A hírlevélre
a város hivatalos honlapján, a
www.szerencs.hu-n lehet regisztrálni,

majd a feliratkozás megerõsítését kö-
vetõen érkeznek a drótpostán a friss
helyi hírek.

ON-LINE FOGADÓÓRA. A sze-
rencsi polgármesteri hivatal tisztségvi-
selõi havonta on-line fogadó órát tarta-
nak. Az érdeklõdõk az interneten ke-
resztül tehetik fel kérdéseiket, amely-
re azonnal választ kapnak. A szolgál-
tatás a www.szerencs.hu honlapon
történt elõzetes regisztráció után vehetõ
igénybe. A fogadóórák idõpontját a vá-
ros internetesen oldalán teszik közé. 

Alig egy hét van már csak addig,
amíg a magyar futók Hegyalján ran-
devúznak. A találkozó apropója az
igazolt versenyzõknél az, hogy el-
döntsék az érmek sorsát a Magyar
Köztársaság idei félmaratoni baj-
nokságán, ami egyben pedagógus or-
szágos bajnokság is. Mivel a 21,096
kilométeres verseny nyílt, ezért az
amatõrök is szép számmal lesznek
majd jelen az április 4-i szerencsi rajt-
nál.

A Magyar Atlétikai Szövetség
(MASZ) 2007-ben három évre Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyének ítél-
te oda a félmaratoni futó országos baj-
nokság rendezési jogát. A tavaly, a
Pitypalatty-völgyben – Sajószentpé-
ter környékén –, nagy sikerrel debü-
tált viadal után idén – Szerencs köz-
ponttal –, Hegyalja vette át a há zi -
gazda szerepét. A szerencsi önkor-
mányzat, a B.-A.-Z. Megyei Önkor-
mányzat és a MASZ által közösen
életre hívott erõpróbának Szerencs –
Rátka – Tállya – Rátka – Szerencs lesz
az útvonala. 

Április 3-án a sportolóknak köte-
lezõ tészta-partival veszi kezdetét az
eseménysorozat. A verseny napján
már kora délelõttõl benépesül a pol-
gármesteri hivatal elõtti színpad és
környéke, ahol a helyi elõadók mel-
lett Szandi és Csonka András lesz a
sztárvendég.

A Rákóczi-várkert és a városi ön-
kormányzat elõtti szakaszon kijelölt
rajtvonalnál felsorakozó futók 10.15
órakor kezdik meg a táv teljesítését.
A verseny idején útlezárásra, illetve
forgalomkorlátozásra kell számítani,
így az ebbõl adódó esetleges kelle-
metlenségért ezúton is elnézést kér-
nek a rendezõk.     

RAJTSZÁMOSOK 
KEDVEZMÉNYE

A verseny idején a rajtszámmal
rendelkezõ futók az alábbi kedvez-
ményeket vehetik igénybe: a városi
tanuszodába pénteken 6–21 óráig,
szombaton pedig 8–19 óráig ingye-
nesen léphetnek be. A Szerencsi
Fürdõ és Wellnessházba 10–22 órá-
ig 1500 Ft helyett 500 Ft-ért vásá-
rolhatnak belépõjegyet.

GYALOGLÁS 
MONSPART SAROLTÁVAL
Idén tavasszal, „Minden-kor, min-

dig, minden-hol” címmel hazánk
három városában, Gyõrben, Buda-
pesten és Szerencsen rendeznek
„gyaloglónapot”. Az Országos Egész-
ségfejlesztési Intézet (OEFI) Életmód
Osztálya az Önkormányzati Minisz-

térium „Sportoló Nemzet” pályáza-
tának támogatásával valósítja meg a
programsorozatot. A hegyaljai 3-4
km-es táv teljesítésére vállalkozók áp-
rilis 4-én (szombaton) 9 órakor gyü-
lekeznek a Szerencsi Fürdõ és Well-
nessház mögötti rózsakertben. 

– Az egészséges életmód szüksé-
ges, de nem elégséges eszköze a
rendszeres testedzés – fogalmazott
Monspart Sarolta, hazánk elsõ tájfutó
világbajnoka, az OEFI fõmunkatár-
sa, az országos gyaloglónapok egyik
fõszervezõje. – Az egyre nagyobb
számú – több mint hárommilliós lét-
számú – idõsödõ lakosság, valamint
a bármely korú, kezdõ testedzõ em-
berek esetében szakmailag nagyon
megfelelõ sportmozgás a gyaloglás.
Így a rendezvénysorozat egyik cél-
csoportja a nyugdíjasok, illetve a
nagyszülõkön keresztül a legfiata-
labbak, akik szüleikkel együtt elkí-
sérhetik õket a gyaloglásra. A kö-
zépkorosztály azért is célcsoportja a
gyaloglásoknak, mert az ismert ha-
lálozási mutatók alapján a 40 és 60
év közötti korosztály – különösen a
férfiak – ma Magyarországon a leg-
veszélyeztetettebb lakossági réteg. A
közös gyaloglás valós ténye és mé-
diaüzenetei segítik az emberek szá-
mára az egészséges életmód válasz-
tását a mindennapokban. Ezzel is
igyekszünk felhívni a figyelmet arra,
hogy a „Test is tõke!” 

A további részletekrõl tájékozód-
ni lehet Monspart Saroltánál a 1/428-
8226-as telefonszámon, vagy a
monspart.sara@oefi.antsz.hu e-mail
címen, illetve a www.oefi.hu honla-
pon.

HEGYALJAI ÍZEK – 
VÁSÁROK – BOHÓCOK

A Rákóczi úton 9–15 óra között a
hegyaljai ízekbe – Szerencs, Rátka
Tállya tájjellegû kínálatába – is be-
lekóstolhatnak a jelenlevõk. Ugyan-
itt 10 órától ökörsütés is színesíti a
látnivalót és persze az ételválaszté-
kot. A szervezõk természetesen le-
hetõséget kínálnak a finom tokaj-
hegyaljai borok és a rátkai svábsza-
lonna kóstolására, de lesz sörsátor,
virsli és csöröge is. A népmûvészeti
kirakodóvásárral párhuzamosan a
Bonbon Kft. szerencsi csokivására vár-
ja az édességet kedvelõket. A gyere-
keket Bombi és Pityóka bohóc szó-
rakoztatja. A lufihajtogatás, az arc-
festés és az aszfaltrajzverseny szin-
tén a fiatalabb korosztály körében
arathat majd sikert.

A HEGYALJA FÉLMARATON
RÉSZLETES PROGRAMJA                  

Április 3., péntek:
10.20 óra: „Minden-kor, minden-

hol…” – a gyaloglónap rajtja a rajt-
kapunál.

17.30–19.30 óra: tészta-party a
versenyzõknek.

19 óra: Népdalcsokor. Fellép: Ba-
kos Petra és Györgyné Újvári Mária
elõadómûvész. Helyszín: Szerencsi

Általános Iskola, Bolyai-épület ét-
kezõje (Rákóczi út 100.)

Április 4., szombat:
Helyszín: a polgármesteri hivatal

elõtti szabadtéri színpad.
9–9.10 óra: Zenél a Szerencsi If-

júsági Fúvószenekar.
9.10–9.55 óra: Sztárvendég: Szan-

di gyermek- és felnõttmûsora.
9.55–10.12 óra: a Szerencsi Ifjú-

sági Fúvószenekar jelzi a rajtig hát-
ralevõ idõt.

10.15 óra: a Hegyalja félmaraton
rajtja.

További szórakoztató programok a
színpadon és környékén:

10.15–10.20 óra: Rátkai Hagyo-
mányõrzõ Népdalkör.

10.20–10.30 óra: Tállyai Kõvirág
Népdalkör.

10.30–10.55 óra: Bocskai István
Gimnázium Néptánccsoportja.

10.55–11.10 óra: Közkedvelt slá-
gerek Gazdóf Dániel és Petró Dal-
ma tolmácsolásában.

11 óra: Lovastorna a Rákóczi-várnál.
11 óra: Lovaskocsizás. Indulás a Rá-

kóczi-vár udvaráról.
11.10–11.25 óra: Világhírû musi-

calek, népszerû dallamok Takács
Cintia elõadásában.

11.25–11.45 óra: Rock and roll
party Kertész Attilával.

11.45–12.05 óra: Karate bemuta-
tó Varga Csaba háromdanos mester
vezetésével.

12.10–12.45 óra: Nótacsokor
Györgyné Újvári Mária elõadásában. 

12.45–13.30 óra: Sztárvendég:
Csonka András elõadómûvész.

13.30 óra: a Hegyalja Félmaraton,
a Magyar Köztársaság Félmaratoni
Futó Országos Bajnoksága és a Pe-
dagógus Félmaratoni Országos Baj-
nokság eredményhirdetése.

Kísérõ sportrendezvények
9 óra: Kispályás labdarúgó-baj-

nokság Szerencs, Rátka, Tállya álta-
lános iskolás tanulóinak részvételé-
vel. Helyszín: városi sportcsarnok

9 óra: Kistérségi úszóverseny. Hely-
szín: városi tanuszoda

10.30 óra: Várkert-kerülõ amatõr
futás rajtja. Helyszín: Rákóczi út. Táv:
1 km.

NYÍLT FÉLMARATON SZERENCSEN 

Salánki István:
– A mai napig nem tudtam kiheverni az egy év-
vel ezelõtti bejelentést, ami arról szólt, hogy be-
zárják a Szerencsi Cukorgyárat. Fontosnak tar-
tom, hogy az itt élõ emberek a lebontása után
se feledkezzenek meg arról az üzemrõl, ame-
lyet az eleink a zempléni vidék felemelkedése
érdekében létesítettek. A gyár az elmúlt több mint
egy évszázad alatt teljesítette ezt a küldetését.
Ismét városi rangra emelte Szerencset, biztos meg-
élhetést nyújtott az itt és a környezõ települé-
seken élõknek: munkások, mezõgazdasági termelõk és más beszállítók szá-
mára. A szerencsi cukor világhírnévnek örvendett, nem véletlen, hogy az
1965-ös kampány késztermékének egyharmadát Franciaországba szállítot-
ták és a vevõk köszönetet mondtak a jó minõségért. Dolgozók generációi
adták át egymásnak a megszerzett szakmai tudást. A mindenkori hazai cu-
koripar élmezõnyéhez tartozott az üzem, amelynek magam 1946-tól több
beosztásban – hosszú éveken át mûszaki igazgatóként, majd múzeumve-
zetõként – hatvan évig álltam a szolgálatában. 

Szabó Tibor:
– Megható pillanata volt az emlékünnepségnek,
amikor a volt cukorgyári férfikar elõadásában fel-
csendült Verdi: Nabucco címû operájából a rab-
szolgák dala, ami a jelenlévõk szemébe köny-
nyeket csalt. A cukorgyár és a kórus története
83 esztendõn át szorosan összefonódott, hiszen
az üzem vezetése mindig nagy figyelmet fordí-
tott a dolgozók mûvelõdésére, a hagyományõr-
zésre. Ez a település kulturális életére is ösztönzõ
hatással volt. Az emlékmû a gyártörténeti mú-

zeummal és nemzetközi cukorgyûjteménnyel biztosítja, hogy a település el-
múlt százhúsz évét jelentõsen befolyásoló nagyüzem nem tûnik el nyomta-
lanul Szerencs településtörténetébõl. Magam is ezer szállal kötõdtem az üzem-
hez, ahol a szüleim mellett én is harminc évig dolgoztam. A gyár szom-
szédságában lakom és a szívem hasad meg, amikor nap mint nap az ablak-
ból látom, miként lesz az enyészeté mindaz, amit az itt élõ emberek, tudás-
uk legjavát adva generációkon át felépítettek. A szomorúságomban egy kis
gyógyírt jelent a felállított mementó.          

Komlósi Lajos:
– Én a kezdetektõl helyeseltem az ötletet, hogy
épüljön emlékmû, hogy ezen a helyen létezett
egyszer egy világhírû cukorgyár, amelynek már
a megépítése egyfajta csoda volt egykor. Az itt
dolgozók, családtagjaik, leszármazottaik ne fe-
lejtsék el soha, hogy Szerencs város kialakulá-
sában, fejlõdésében milyen szerepet játszott az
üzem, illetve a településen élõknek, a környék-
beli lakosoknak munkát, megélhetést biztosított
több mint egy évszázadon át.
A gyár kis makettje a két kéménnyel mindenkit emlékeztetni fog – akár ere-
detiben, akár fényképen, vagy bármilyen felvételen látta a gyárat – a boldo-
gabb idõkre. Az ünnepség hangulata számomra nagyon szomorú volt, de azt
hiszem, aki átélte az utóbbi egy-másfél év történéseit, nem is tud vidáman
gondolni a történtekre. Látva a volt munkatársak arcát, õk is könnyeikkel küsz-
ködve vették tudomásul az immár megváltoztathatatlan tényt: életünk egy je-
lentõs darabja ebbe az emlékmûbe lett bezárva, mint egy koporsóba.

Kunder Gyula:
– Ott voltam a cukorgyár bezárásának évfordu-
lójára készített emlékmû avatásán. Több régi, volt
munkatársammal találkoztam, akik hozzám ha-
sonlóan szomorúan élték meg ezt az alkalmat.
Olyan volt ez az avatás, mint amikor egy nagy-
család elveszíti a családfõt, aki kenyeret, meg-
élhetést biztosított számukra. A cukorgyár volt
az egyetlen munkahelyem, 39 évet dolgoztam
ott, így kitörölhetetlen emlékek kötnek az üzem-
hez. Apám nyugdíjba vonulása után én kerül-

tem a helyére. Az általunk üzemeltetett kazánok szerves tartozéka volt az a
két kémény, melyeket a Szerencsre érkezõk már messzirõl elsõnek pillant-
hattak meg. Remélem, az impozáns mementó hosszú idõre megõrzi a gyá-
ri dolgozók emlékében a volt munkahelyüket, de már nem füstölnek a ké-
mények és „nem fúj többé a gyár”. Köszönet az emlékpark létrehozóinak!

Március közepére a szõlõterületek
több mint hetven százalékát met-
szették le a gazdák Szerencs térsé-
gében. A városkörnyéki ültetvénye-
ket is magában foglaló Rátka Hegy-
község hegybírójának tájékoztatása
alapján a tõkék jól átteleltek, fagyás
nyomai nem láthatók. Sajnos, a mö-
göttünk hagyott télen sem volt leg-
alább tíz napig mínusz 20 Celsius-
fok alatt a hõmérséklet, így az idõ -
járás kedvezett a kórokozóknak. Bo-

gacskó Józsefné szerint nem véletlen,
hogy a növényvédelmi szakemberek
a lisztharmat ellen már legalább
nyolcszori permetezést javasolnak,
ami növeli majd a tulajdonosok költ-
ségeit. A hegybíró hozzátette: ta-
pasztalatai szerint a metszés során a
gazdák a minõséget helyezik az  elõ -
térbe annak ellenére, hogy tavaly a
piac nem fizette meg az édesebb
szõlõt és a magasabb cukortartalmú
mustot.  

TÚL A METSZÉS DANDÁRJÁN 

FIGYELEM A
GYALOGÁTKELÕHELYEN

Országos akciósorozat keretében áp-
rilis 5-ig a Szerencsi Rendõrkapitány-
ság járõrei is fokozottan ellenõrzik a ki-
jelölt gyalogátkelõhelyek környékét.
Az elmúlt idõszakban hazánkban több-
ször történt olyan közlekedési baleset,
amelyben a zebrára lépõ gyalogos
szenvedett sérüléseket. Erre ugyan a vá-
rosban és a környékén az idén és az el-
múlt évben sem volt példa, a szakem-
berek a biztonság fenntartása érdeké-
ben fontosnak tartják a rendszeres el-
lenõrzéseket. Ennek jegyében az elkö-
vetkezõ napokban is számíthatnak a
közlekedõk arra, hogy a gyalogátkelõ -
helyek környékén gyakrabban tûnnek
fel egyenruhás rendõrök és polgárõrök.
Ugyanakkor a szabálytalanságokat ka-
merákkal is rögzítik elsõsorban azok-
nál a zebráknál, ahol nincsenek forga-
lomirányító berendezések.

Az igazságügyi és
rendészeti minisz-
ter javaslatára Só-
lyom László köztár-
sasági elnök a Ma-
gyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt
kitüntetést adományozta az idegen-
rendészeti szakterületen végzett több
évtizedes kimagasló tevékenységének
elismeréséül Baróczi Andrásnénak (fo-
tónkon), a Bevándorlási és Állampol-
gársági Hivatal Észak-magyarországi Re-
gionális Igazgatóság igazgatójának.

KITÜNTETETT
IGAZGATÓ



Új sorozatot indítunk útjára la-
punkban. Szerencsére sok-sok kivá-
ló diák tanul a város oktatási intéz-
ményeiben, akik méltán lehetnek
büszkék eddig elért eredményeikre.
Õk azok, akik tanulmányaikkal,
sport, vagy más területen megmu-
tatkozó tehetségükkel kiérdemelték
társaik és a pedagógusok elismeré-
sét is. Legyen ez a sorozat a szerencsi
iskolák büszkeségtáblája!

Elsõ alkalommal az általános iskola
Rákóczi épületébe látogattunk el,
ahol a 2.c osztályos Sztankovics
Andrást (fotónkon) mutatjuk be ol-
vasóinknak. A kéttannyelvû képzés-
ben résztvevõ kisdiák tanárai szerint
rendkívül fogékony a matematika
iránt, mellette néptáncot tanul, fu-
rulyázni jár, szépen rajzol, sportol és
minden területen példás a tanulmá-
nyi eredménye.

Orosz Istvánné osztályfõnök így
nyilatkozott róla: – Bármit leír, leg-
alább hatszor átnézi. Csak akkor adja

be a megoldott feladatot, ha már tel-
jesen biztos a dolgában. Az ikrek kö-
zül õ lopta be leghamarabb magát
a szívembe. Mindig igyekezett a
kedvembe járni. Olyannak ismertem
meg, aki maximálisan próbál min-
denkinek megfelelni. Olykor már
túl soknak érzem ezt a pedánsságot,
ha már fáradt is, András még ekkor
is pontosan eleget tesz a feladatok-
nak. Nyolcéves kora ellenére óriási
akarat és kitartás van benne. Mind-

ezek mellett olyan ter-
mészetesen huncut,
ami miatt nagyon le-
het õt szeretni. 

András szemel lát-
hatóan örült annak,
hogy Éva néni ilyen
szavakkal dicsérte, hi-
szen nagyon szereti
tanítóját.

A kérdésre, hogy
miért szeret az isko-
lába járni, így vála-
szolt: – Jó itt lenni.

Hárman vagyunk ikrek és még van
egy idõsebb lánytestvérünk is. Mind-
annyian ebbe az iskolába járunk és
az osztálytársaimat is kedvelem, so-
kat játszunk. Matematikából én va-
gyok a legjobb, mert ez a kedven-
cem. Nekem nagyon könnyû meg-
oldani a feladatokat, a szorzótáblát
is hamar megtanultam. Tanár néni
pedig azt mondta, hogy az angollal
is elégedett.

M. Z.

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK I.

A Kárpát-medence környezetgaz-
dálkodása lesz a témája az V. Or-
szágos Földrajzi Konferenciának,
amelyet április 3–4-én rendeznek
meg a Bocskai gimnáziumban. 

Tíz évvel ezelõtt, Frisnyák Sándor
professzor javaslata alapján született
meg az elhatározás, hogy egy vidéki
város középiskolájában, nevezetesen
a szerencsi gimnáziumban szervezzük
meg az elsõ tudományos tanácskozást,
amely feltárja és bemutatja Szerencs
és környéke geográfiai értékeit. Ezen
kezdeményezés nyomán kétévente
rendezünk földrajzi konferenciát nem-
zetközi szinten elismert professzorok,
tudósok, akadémikusok és egyetemi
tanárok részvételével. 

Az elsõ eseménynek mintegy húsz
résztvevõje volt, akik egy szekcióban
tartották tudományos üléseiket. Mára
olyan érdeklõdés kíséri a tudományos
tanácskozást, hogy a kétnapos kon-
ferencián két szekcióban tartják  elõ -
adásaikat a földrajztudományban el-
ismert szakemberek.

A konferenciák szervezése közben
született az a gondolat, hogy kétévente,
egy-egy modern, a kor elvárásainak
megfelelõ szaktantermet adunk át a ta-
nulóifjúságnak. Ezen helyiségek mind-
egyike elismert szaktekintélyek nevét:
Frisnyák Sándor, az MTA doktora
(földrajz-szaktanterem), Tóth József, a
Pécsi Tudományegyetem rektora (tör-
ténelem- szaktanterem), Marosi Sán-
dor akadémikus (biológia-szaktante-
rem), és Csányi Sándor, az OTP Bank
elnök-vezérigazgatója (fizika-szaktan-
terem) nevét viseli. 

Idén Váczi Andrásról, iskolánk né-
hai igazgatójáról nevezzük el az át-
adásra kerülõ angol nyelvi szaktan-
termet. Az elismert pedagógus, aki
1963–1969 között volt iskolánk igaz-
gatója, sok új színt vitt a gimnázium
életébe. Vezetése alatt kulturális és
szellemi központtá váltunk. Irattári le-
velek bizonyítják, hogy ha  mûve lõ -
désrõl volt szó, nem ismert lehetet-
lent; kiterjedt baráti és ismerõsi kö-
rével a diákság felé valódi értékeket
közvetített.

Április 3-án a ha-
gyományoknak meg-
felelõen tanítási szünet lesz iskolánk-
ban, hiszen az intézmény aulája és
szaktantermei szolgálnak helyszínül a
földrajzi elõadásoknak.

Az elõzetes program szerint pén-
teken 9 órától kezdõdik az ország kü-
lönbözõ területeirõl érkezõ elõadók
regisztrációja, illetve szálláshelyük el-
foglalása a középiskolai kollégium-
ban. A köszöntõ után Papp-Váry Ár-
pád, a Magyar Földrajzi Társaság el-
nöke nyitja meg 10 órakor a konfe-
renciát, majd Tóth József rektor eme-
ritus elõadását hallgathatják meg az
érdeklõdõk. Ezután lesz az ünnepé-
lyes tanteremavatás, ahol a névadó
munkásságát Lapis László nyugal-
mazott gimnáziumigazgató méltatja. 

A szekcióülések április 3-án (pén-
teken) 13.30 órától, április 4-én (szom-
baton) 9 órától kezdõdnek, amelyre a
földrajztudományok iránt érdeklõdõket
tisztelettel várják a szervezõk.

Gál András 
fõigazgató

ORSZÁGOS FÖLDRAJZI KONFERENCIA 
A BOCSKAI GIMNÁZIUMBAN 
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A miskolci rendõrségi kiképzõ
központban tettek látogatást márci-
us 3-án a Bocskai gimnázium tize-
dik évfolyamos rendészeti osztályai,
amit Bogyay Ferenc szerencsi rendõr-
kapitány szervezett meg a szá-
munkra. Reggel nyitásként egy ön-
védelemórát tekintettünk meg, ahol
sikerült néhány új „fogást” elles-
nünk, amiket a hétköznapokban is

tudunk alkalmazni. Ezután a lõcsar-
nokban kipróbálhattuk a 9 millimé-
teres pisztolyt és egy puskát éles
lõszerrel. Akik óvakodtak a töl-
ténytõl, azok lövõszimulátorral cé-
lozhattak, ami a célzás pontosságát
ugyanúgy mérte, csak a pisztoly lö-
kését és hangját nem adta vissza.

A következõ helyszín a rutinpálya
volt, ahol az éppen szolgálatban lévõ
rendõr mutatta be az ún. „Kitcar” au-
tót, aminek négy pótkereke van és
szimulálni lehet vele a különbözõ út-
viszonyokat. Elképesztõ tudásról tett
tanúbizonyságot a gyakorlatvezetõ,
aki néhány szerencsés társunkat pró-
baútra is elvitte. Visszatérve az elsõ

helyszínre, különbözõ önvédelmi
ruhákat, fegyvereket tekintettünk
meg, melyeket ki is próbálhattunk.

Látogatásunk befejezéseként
bûnmegelõzési órán vettünk részt,
ahol tanulságos videofelvételeket
láttunk, amelyek az életben is elõ -
forduló lopásokat, rablásokat mu-
tattak be, visszatartandó a fiatalságot
az ilyen jellegû bûncselekmények el-
követésétõl.

Felvilágosultabban és jókedvûen
hagytuk el a központot. Érdekes, ta-
nulságos volt ez a nap. Köszönet érte
a szervezõknek.

Nagy László 
10. RA tanuló

LÁTOGATÁS A KIKÉPZÕKÖZPONTBAN

Sorozatunkban azokat a tehetsé-
ges helyi fiatalokat mutatjuk be, akik
2008-as teljesítményük alapján el-
ismerésben részesültek Szerencs Vá-
ros Sportegyesületének idei bálján.  

TÓTH RÉKA 
A Bocskai gim-

názium rendésze-
ti tagozatának
végzõs diákja már
az általános isko-
lában elkötelezte
magát a rendszeres
mozgás mellett.
Több sportágban is kipróbálta ön-
magát, majd a középiskolában a ko-
sarazást ajánlották számára. Ez a lab-
dajáték azonban nem igazán volt a
kedvére, a rendészeti képzés kere-
tében tanult önvédelem azonban
felkeltette az érdeklõdését. Így talált
rá három évvel ezelõtt a helyi sho-
tokan karate csoportra, ahol Varga
Csaba háromdanos mester irányítá-
sával a narancssárga övig jutott.
Réka az elmúlt idõszakban több
nemzetközi és országos versenyen bi-
zonyította tehetségét, értékes helye-
zésekkel öregbítve a szerencsi kara-
tésok jó hírnevét. Emellett számos
sportági bemutatón is szerepelt. Nap-
jainkban az érettségire készülés fog-
lalja le a szabadidejét, ezért átme-
netileg nem látogatja az edzéseket.
Nyártól azonban újra formába hoz-
za magát, mert az a terve, hogy a

fõvárosban a rendõrtiszti fõiskolán
folytatja tovább a tanulmányait.    

GERGELY GRÉTA 
A helyi sport-

egyesület elsõ le-
ány diákolimpiai
országos bajnoka
kilenc esztendeje
úszik versenysze-
rûen. Kajakozni járt
Tiszaújvárosba,
ahol 2000-ben átcsábították az
úszócsapathoz. Szülõi segítséggel he-
tente kétszer járt át az edzésekre. Szor-
galmának és tehetségének köszön-
hetõen gyorsan fejlõdött és már egé-
szen fiatalon szép versenyeredmé-
nyeket ért el. A szerencsi tanuszoda
átadása és a helyi úszószakosztály
megalakulása után Gréta a tiszaúj-
városi egyesülettõl fájó szívvel bú-
csúzva igazolt át a lakóhelyére. Sze-
rencsére itt is jó közösség alakult ki,
az utazási idõ megspórolásával több
energiát tudott fordítani az edzések-
re, amelynek a száma a versenyek
elõtt gyakran heti hét alkalomra is
emelkedik. Kedvenc versenyszáma a
százméteres gyorsúszás, amiben
2007-ben az amatõrök mezõnyében
országos elsõ helyezést, az idén pe-
dig elsõs gimnazistaként bronzérmet
szerzett.  Grétának fontos a sport, de
az elsõ a tanulás. Úgy véli: egészsé-
gesen, tudás birtokában lehet majd si-
keres az életben.

KITÜNTETETT
SPORTOLÓK III.

A Bocskai István gimnázium ün-
nepi mûsora nyitotta a város meg-
emlékezések sorát Szerencsen.

A tanulóifjúság március 13-án reg-
gel gyülekezett az iskola aulájában,
ahol megemlékezést tartottak az
1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc 161., valamint Petõfi Sándor
születésének 186. évfordulója tisz-
teletére. Darai Enikõ beszédében
hangsúlyozta, hogy március 15-e iga-
zi jelképpé vált Magyarországon, ki-

fejezve nemzetünk hazaszeretetét
és a valódi szabadság iránti vágyat.
A gimnázium pedagógusa emléke-
zett arra a 161 évvel ezelõtti napra,
amikor a Pilvax kávéházban magyar
fiatalok gyülekeztek, akik azt akar-
ták, hogy visszakapják szeretett ha-
zájukat az elnyomók karmai közül. 

Az ünnepi mûsorában versek, ze-
nés dalok idézték az 1848-ban ki-
robbant forradalom eseményeit, majd
a néptáncosok elevenítették fel Kos-
suth Lajos toborzóját.

A SZABADSÁG IRÁNTI VÁGY

Nyílt napot tartottak március 
18-án a szerencsi Napsugár óvodá-
ban. A délelõtti csoportfoglalkozá-

sokra a szülõk is meghívást kaptak,
így betekintést nyertek gyermekeik
hétköznapjaiba. A kötetlen játék

mellett énekeltek, verseltek
és természetesen sokat ját-
szottak a kicsik. Az óvo-
dapedagógusok is fontos-
nak tartják, hogy a gyer-
mekek fejlesztése és tu-
dásuk bõvítése mellett az
anyukák és az apukák sze-
mélyes tapasztalatokkal
rendelkezzenek az intéz-
mény munkájáról.

A gimnázium diákjai minden esztendõben színvonalas mûsorral
készülnek a nemzeti ünnepre. 

AZ ÓVODA HÉTKÖZNAPJAI

Játszva tanulnak a gyermekek. Kommandós lettem.

Szép szerencsi sikert hozott az I.
Krutilla József Országos Akvarellfestõ
Verseny, amelynek a döntõjét feb-
ruár 28-án rendezték meg Tiszavas-
váriban. A megmérettetésre az elõ -
zetesen beküldött munkák alapján
hívtak be tizenkilenc hazai telepü-
lésrõl több mint kétszáz résztvevõt.
A helyszínen elkészített képek alap-

ján állapította meg a zsûri a kategó-
riánkénti elsõ tíz helyezést. A neves
szakemberekbõl álló bíráló bizottság
elnöke Székhelyi Edit festõmûvész,
mûvészettörténész volt. Döntésük
alapján Fehér Klaudia, a Szerencsi
Általános Iskola 7. osztályos tanulója
kategóriájában elsõ helyezett lett. Fel-
készítõ tanára Derda Péterné volt. 

DÍJNYERTES AKVARELLFESTÕ 
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A MUNKAHELYI 
BALESETEK MEGELÕZÉSE 

Rangos állami elismerésben ré-
szesült Hajdú Józsefné (fotónkon). A
szerencsi polgármesteri hivatal má-
jusban nyugdíjba vonuló osztályve-
zetõjének az önkormányzati minisz-
ter elõterjesztésére Sólyom László a
Magyar Köztársasági Ezüst Érdem-
kereszt polgári tagozat kitüntetést
adományozta.

– Pályafutásom méltó lezárását je-
lentette a Duna Palotában március 12-
én megtartott ünnepség, ahol a szak-
tárca vezetõje, Gyenesei István adta
át nekem az érdemkeresztet – emelte
ki érdeklõdésünkre Hajdú Józsefné.
Egy pillanatra felötlött bennem az  egy -
kori érettségi vizsgám idõszaka, ami -
kor a beregszászi gimnáziumban
arany éremmel jutalmazták, hogy a kö -
zépiskola valamennyi évfolyamát  ki -
tûnõ eredménnyel végeztem el és
felvételi nélkül jelentkezhettem bárme-
lyik felsôoktatási intézménybe. 

Hajdú Józsefné házassága révén ke-
rült át Kárpátaljáról Magyarországra,
ahol elõbb Mezôzomboron, majd
Bodrogkisfaludon kapott állást, ezt kö-
vetôen 1975-tõl napjainkig Szerencsen
dolgozott.

– A pedagógusi pálya szinte teljes
ranglétráját bejártam – folytatta –, vol -
tam napközis tanító, oktattam alsó és
felsõ tagozatban, gimnáziumban és
szakközépiskolában. Idõközben pe -
dagógiai, majd tanulmányi felügyelõi
megbízatásokat kaptam. Tanítottam
magyar nyelvet és irodalmat és orosz
nyelvet, majd a német nyelv is fel került
a palettára. Gyermekkorom óta von-
zalmat éreztem a pedagógusi pálya
iránt, amitõl akkor sem szakadtam el,
amikor 1993-ban a szerencsi pol-
gármesteri hivatal oktatási szakrefe -
rense lettem. Igye kez tem a szakma
szépségét az új megbízatásomban is
megtalálni, és szoros kapcsolatot
ápoltam a pedagógusokkal, gye re -
kekkel. Az intézmény ve zetõkkel
közösen kerestük a le he tõ ségeket az
óvodai és az iskolai szolgáltatások
színvonalának az eme lé sé re, ami mel-
lett igényességre, kö vet keze tes ség re
ösztönöztem a kollégákat, miközben
kiemelt figyelmet fordítottam a  to vább -
képzéseken való részvételre. Ennek az
idõszaknak az egyik legnagyobb  si -
kereként köny vel tem el, hogy hosszas
és alapos elõ ké szítés után négy kis -
térség és a felsõoktatási intézmény
összefo gá sával az egri tanárképzõ
fõiskola kon zultációs központot
létesített  Szerencsen. A rendszerváltás
utáni években helyben biztosítottuk
az angol, német és informatikai
képzést, elõsegítve, hogy az orosz mel-
lett más idegen nyelveket is diplomás
pe da gógusok tanítsanak a diákok-

nak. Fon tos volt, hogy számítástech-
ni kában is lépést tartsunk a fejlõdés-
sel.  

1997-ben Borsod-Abaúj-Zemp lén
megyében tizenkét közoktatás-ellá-
tási körzet jött létre, ezek egyike Sze-
rencs központtal. Az önkéntes szer-
vezõdésben 21 település mûködött
közre a tanügy-igazgatási, szakmai
szolgáltatási és szakszolgálati fel-
adatok ellátásában. Az intézmény-
vezetõk, polgármesterek és jegyzõk
átlátták az összefogás jelentõségét,
ami a gyerekek javát szolgálta. Rend-
szeresen szerveztünk továbbképzé-
seket és konzultációkat neves elõ-
adókkal, ezzel segítve a fenntartókat
abban, hogy az óvodákat és iskolá-
kat a törvényi elõírásoknak megfele-
lõen mûködtessék. Késõbb, 2004-ben
ezek a körzetek beolvadtak a több-
célú kistérségi társulásokba, azonban
a jól végzett munkát igazolja, hogy
az akkoriban létrehozott 16 szakta-
nári munkaközösség és a tanulmányi
versenyek a mai napig eredménye-
sen mûködnek.  

Szerencsen sem állt meg az élet. A
Bocskai gimnáziumban beindult a
hat évfolyamos képzés, a szakközép-

iskolai oktatás, s létrehoztunk egy új
intézményt: a középiskolai kollégiu-
mot. Rákóczi iskolában elõtérbe ke-
rült a mûvészeti és a kéttanyelvû
képzés, a Bolyai iskolában pedig te-
hetséggondozó program.

– A 2004-es esztendõ újabb jelen-
tõs dátum az életemben – folytatta
Hajdú Józsefné. – Ekkor jött létre a pol-
gármesteri hivatalban az oktatási,
közmûvelõdési és városmarketing
osztály, amelynek én lettem a veze -
tõ je. Munkatársaimmal közösen szer-
teágazó feladatkört kellett ellátnunk.
Szerencsére nagy tapasztalatú és te-
herbírású kollégáim voltak, akik meg-
birkóztak a feladatokkal. Jelentõs volt
a szerepünk a testvérvárosi kapcso-
latok ápolásában, amit elsõsorban a
szerencsi diákok javára igyekeztünk
kamatoztatni. Csereüdültetések, sport-
eseményeken való kölcsönös részvé-
tel szolgálta többek között a fiatalok
nyelvtanulását, látókörük szélesíté-
sét. Igyekeztem mindig alapos és
színvonalas munkát végezni, amit
másoktól is megköveteltem. Életem-
nek eddig a szakmai tevékenység
volt a középpontjában, amiben a csa-
ládom mindvégig támogatott. Köszö-
nöm ezt nekik. Most, a nyugdíjba vo-
nulásommal ezen változtatni szeret-
nék. Oktatási szakértõként és német
nyelvtanárként továbbra is vállalok fel-
adatokat, azonban az elsõ helyre a
családom kerül. A szeretteim öt or-
szágban – Ukrajna (Kárpátalja), Ma-
gyarország, Németország, Erdély és az
Amerikai Egyesület Államok – élnek,
az összetartásuk így nem kis feladat.  

Remélem, ebben is olyan sikeres le-
szek, mint a szerencsi oktatási-neve-
lési intézményhálózat kialakításában,
amivel kevés ilyen kisváros büszkél-
kedhet. A településrõl egyetemre,
vagy fõiskolára került  fia talokkal együtt
vallom: mércét jelent az országban
szerencsi diáknak lenni.

Á. A.

Százöt kisebb települési önkor-
mányzat közel négymilliárd forint tá-
mogatás felhasználásával valósíthat
meg jelentõsebb összegû helyi fej-
lesztéseket, amelyek a településen
lakók életkörülményeit javítják –
hangzott el március 20-án Miskol-
con a Régió Házban megtartott saj-
tótájékoztatón.  

Szabó György, az Észak-Magyar-
országi Regionális Fejlesztési Tanács
elnöke ismertette, hogy javaslatukra
az eredetileg meghatározott pénzügyi
forrás 1,4 milliárd forinttal kibõvült.
Az így rendelkezésre álló 3,9 milli-
árd forintból több mint 26 kilométer
új út épül, 110 kilométer hosszan tör-
ténik meg a már meglévõ útburkola-
tok rekonstrukciója, járdákat, parko-
lókat, buszmegállókat létesítenek és
korszerûsítik a közvilágítást. A beru-
házások az önkormányzatok alapte-
vékenységeihez kapcsolódnak és köz-
vetlenül 132 ezer lakost érintenek. Az

építkezések közel ötven embernek
biztosítanak munkalehetõséget. 

A Szerencsi kistérség települései kö-
zül nyertesek lettek: Mezõzombor
(belterületi utak építésére az esély -
egyenlõség jegyében: 59 millió forint),
Megyaszó (belterületi utak korszerû -
sítésére, burkolatjavításra: 52 millió
forint), Taktaszada (településfejlesz-
tésre: 20 millió forint), Tállya (belte-
rületi utcák felújítására: 26 millió fo-
rint), Rátka (polgármesteri hivatal
épület-felújítására, komplex aka-
dálymentesítésére, utak felújítására:
46 millió forint), Taktakenéz (utca-
építésre: 18 millió forint). 

Szabó György ismertette, hogy rö-
videsen a regionális humán infra -
struktúra-pályázatok eredménye is
nyilvánosságra kerül. A kistérségi
önálló járóbeteg-szakrendelõ fej-
lesztésére szánt forrásból Szerencs
800 millió forint támogatást nyert a
helyi rendelõintézet felújítására és
bõvítésére. 

A város önkormányzata március
19-én fogadta el az idei évre vo-
natkozó szemétdíj-kompenzációról
szóló rendeletét. 

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

– szerencsi lakóhely,
– 60 literes tárolóedény használa-

ta,
– egyedülállóknál tavaly betöltött

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

– a szociális igazgatásról és a
pénzbeni, természetbeni ellátásokról
szóló helyi rendelet alapján adható
juttatásokból legfeljebb kétfajta el-
látásban részesül,

– a szociális törvény 4. paragrafu-
sa 1. bekezdésének b. pontjában
meghatározott értékû vagyonnal nem
rendelkezik. (A jogszabály alapján
ilyen vagyonnak minõsül az ingat-
lan, jármû, gépi meghajtású ter-
melõ- és munkaeszköz, továbbá va-
gyoni értékû jog, amelynek külön-
külön számított forgalmi értéke, il-
letõleg összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a
húszszorosát, vagy együttes forgal-
mi értéke az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének az öt-
venszeresét meghaladja. A szociális
rászorultságtól függõ pénzbeli ellá-
tások jogosultsági feltételeinek vizs-
gálatánál nem minõsül vagyonnak az
ingatlan, amelyben az érintett sze-
mély lakik, valamint a mozgáskor-
látozottságra tekintettel fenntartott
gépjármû – a szerk.)

– egy fõre jutó jövedelme nem ha-

ladja meg az öregségi nyugdíjmini-
mum 250%-át (71 250 Ft). 

Teljes évre szól a mentesség azok-
nál, akiknek az egy fõre jutó jövede-
lem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 150%-át (42 750 Ft).
150-200% (42 750 Ft – 57 000 Ft)
között jövedelemnél féléves, 200-
250% (57 000 Ft – 71 250 Ft) között
pedig negyedéves kompenzációban
részesülnek a jogosultak.  

A támogatások az e célra rend-
szeresített, a polgármesteri hivatal-
ban beszerezhetõ adatlap segítségé-
vel legkésõbb 2009. december 31-
ig igényelhetôk.

IGÉNYESSÉG AZ OKTATÁSBAN

SZEMÉTDÍJ-KOMPENZÁCIÓ 

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Visszatartó erejûek a kiszabott

büntetések? 
– Ezen a területen vegyes a kép. A

felügyelõk feladata, hogy ha a dol-
gozók testi épségére közvetlenül ve-
szélyt jelentõ hiányosságokat ta-
pasztalnak, akkor a helyszínen fel-
függesszék a munkavégzést, megtilt-
sák a gépek, berendezések haszná-
latát. Ezekben az esetekben kötele-
sek a kollégáim utóellenõrzéseket vé-
gezni, akár még aznap visszatérve a

helyszínre meggyõzõdni arról, hogy
betartják-e az utasításaikat. Ameny-
nyiben azt tapasztalják, hogy figyel-
men kívül hagyják a megállapításo-
kat, akkor eljárási bírságot szabhat-
nak ki, aminek az összege magán-
személy esetében 500 ezer forint, vál-
lalkozásnál pedig akár egymillió fo-
rint is lehet. Célunk azonban nem a
büntetés, hanem a biztonságos mun-
kavégzés feltételeinek a kikényszerí-
tése, a munkahelyi balesetek  meg elõ -
zése érdekében. S. L.

MILLIÁRDOK 
ÉLETMINÕSÉG-JAVÍTÁSRA  

NÕNAPI KIREKESZTÉS 
Születésemtõl református magyar

vagyok – és az is maradok –, soha nem
pártoskodtam – kezdte személyesen
behozott olvasói levelét olvasónk, aki
írásához szóban hozzáfûzte, hogy a
rendszerváltás elõtti évtizedeknek a
családja inkább szenvedõje, mint ha-
szonélvezõje volt. Idõs emberként szí-
vesen vesz részt a városban szerve-
zett kulturális rendezvényeken, soha
nem válogatott aszerint, hogy a prog-
ramoknak kik a szervezõi. Így már-
cius 6-án a Rákóczi-várban tartott

nõnapi köszöntésre is elment, majd
miután tudomására jutott, hogy
ugyanott másnap is lesz ünnepség, ér-
deklõdött a helyi református közös-
ség egyik tagjától az esemény után.
Nagy megdöbbenésére azt a választ
kapta, hogy oda nem mehetnek a
„kommunisták”. Olvasónk úgy véli,
hogy nem adott okot a kirekesztésre.
– Senki ne törjön pálcát felettem – áll
a levélben – erre egyedül az Örök Bí-
rónak lesz joga, aki eljön majd ítél-
kezni az élõk és a holtak felett.   

(Név és cím a szerkesztõségben)

(Az ol va sói le ve le ket a szer zõk elõ ze tes hoz zá já ru lá sa nél kül, mon da ni -
va ló juk tisz te let ben tar tá sa mel lett je len tet jük meg. Név te len, cím hi á nyos
le ve le ket nem köz lünk. A Sze ren csi Hí rek pos tá ja az ol va sók fó ru ma, a kö -
zölt írá sok tar tal má val a szer kesz tõ ség nem fel tét le nül ért egyet. To vább ra
is vár juk ész re vé te le i ket. Pos ta cí münk: 3901 Sze rencs. Pf.: 85. Te le fon -
szá munk: 47/561-180.)

POS TÁ JÁ BÓL
A

Tavaly õsszel egy franciaórának in-
duló osztályfõnöki beszélgetésen
meglepõ kirándulási lehetõséget ve-
tett fel nekünk tanárnõ: „Menjünk az
Operaházba!” Erre a javaslatra mind-
annyian elmosolyogtuk magunkat:
egy rendész osztály – operába? Vé-
gül is meg kell ismerni ezt a mûfajt
is, és meg is szerveztük az utazást
Budapestre. Március 10-én késõ dé-
lelõtt indultunk. Amikor felértünk a
fõvárosba, vásárlással kezdtük a na-
pot. Este 19 órakor kezdõdött az el-
õadás. Az Operaház elõtt az egész
osztály alig várta, hogy végre be-
mehessünk ebbe a csodálatos épü-
letbe. Bent is lélegzetelállító látvány
fogadott minket. Mindenki fényké-
pezõgépet, telefont vett elõ, hogy
megörökítse ezt a látványt. Verdi Tru-
badur címû darabját néztük meg. Az
elõadás megértéséhez elõzetes in-

formációkra volt szükség, melyet
egy-egy tanuló beszámolójából is-
mertünk meg. Egy új világ tárult ki
elõttünk, ami megérintett bennünket.
Rögtön megfogalmazódott bennem:
ez az a hely, aminek öltözködé-
sünkben is meg kell adni a tisztele-
tet.

Az elsõ percekben szokatlan volt
a zenei hatás, az olasz nyelven el-
õadott darabot pedig végképp nem
értettük volna, ha a kivetítõ vásznon
nem jelent volna meg a szöveg ma-
gyarul. A történet érdekes és fordu-
latos volt. Ha nem is váltunk opera-
rajongóvá, úgy érezzük, érdemes volt
megtekinteni egy ilyen mûfajú zenés
darabot is. Olyan érzésünk volt,
hogy valami szokatlannal, de újsze-
rû élménnyel gazdagodtunk.

Kukta Márk 
10. R tanuló

AZ OPERAHÁZBAN JÁRTUNK 

A Bocskai gimnázium ötven tanu-
lója február 25-én egy angol nyelvû
színmûvet nézett meg a Miskolci
Nemzeti Színházban. Oscar  Wilde:
The Picture of Dorian Gray címû da-
rabját amerikai társulat adta elõ. 

Valamennyien a mû legnagyobb
részét értettük és élveztük, a színé-
szek játéka rendkívül magával ra-
gadó volt. Ez egy jó alkalom volt

arra, hogy nyelvtudásunkat, kiejté-
sünket csiszoljuk és szókincsünket
bõvítsük. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni az iskola vezetésének az
anyagi támogatást és a lehetõséget,
hogy kísérõ tanáraink (Répási Erika,
Jurák Józsefné, Tóth Éva, Árvay
Zsolt) segítségével elmehettünk az
elõadásra.  

Tóth Csilla 11. H

AMERIKAI TÁRSULAT A SZÍNHÁZBAN 



Sorozatunkban olyan szerencsi,
vagy innen elszármazott fiatalokat
mutatunk be, akiknek pályafutása ta-
nulságként szolgálhat az utánuk kö-
vetkezõ generációk számára.

Ez alkalommal Váradi Adrienn
(fotónkon) mesél eddigi életérõl, va-
lamint jelenlegi munkájáról és lakó-
helyérõl: Angliáról. A szerencsi fia-
tal az általános iskola elvégzése
után a helyi Bocskai gimnázium
matematika tagozatán 1995-ben
kezdte meg középiskolás tanulmá-
nyait. Az itt szövõdött barátságok a
nagy távolság ellenére ma is meg-
határozóak számára. Az érettségi
bizonyítvány birtokában Miskolcon
tanult tovább, ahol idegenforgalmi
ügyintézõ szakképesítést szerzett.
Néhány évvel késõbb jelentkezett az
egri Eszterházy Károly Fõiskola kom-
munikáció–mûvelõdésszervezõ sza-
kára, levelezõ tagozaton. Ekkor már
jelentõs idegenforgalmi ismerettel
rendelkezett, ezért a felsõfokú okta-
tási intézményben is ezt a szakirányt
választotta. A tanulás mellett dolgo-
zott, ami azonban nem jelentett kü-
lönösebb megterhelést a számára. 

– 2006 júniusában utaztunk ki a
párommal Angliába, hogy pénzt ke-

ressünk és angolul tanuljunk – emel-
te ki Váradi Adrienn. – Elõször mind-
ketten egy amerikai láncolat pizzé-
riájában dolgoztunk London északi
részén, Barnetban, ami egy gyö-
nyörû, csendes és kisvárosi hangu-
latú negyed. Közel két évet töltöttem
ezen a helyen, ahol néhány hónap
után az üzlet egyik menedzsere let-
tem. Ennek ellenére valahogy soha-
sem vonzott, hogy étteremben dol-
gozzak. A gimnáziumi évek során

kezdtem el az angol nyelvet tanul-
ni, amelyet azóta már sikerült fel-
sõfokúra tökéletesíteni. Két éve el-
végeztem a Southgate College fel-
sõfokú, Cambridge University által
szervezett nyelvtanfolyamát. Ekkor
már biztosnak éreztem angoltudá-
somat ahhoz, hogy bárhol megáll-
jam a helyem, és elkezdtem új mun-
kahelyet keresni. 

Néhány hónap keresgélés után si-
került bekerülnöm az Intercontinen-
tal hotelláncolat egyik szállodájába.
Jelenleg is ott dolgozom, recepció-
menedzserként. A hotel London 2-
es zónájában, Hampstead-ben talál-
ható, ami nagyon közel van a bel-
városhoz. Ez életem legérdekesebb
és legtöbb szakmai tapasztalatot
nyújtó munkahelye. Itt profi szak-
emberektõl tanulhatom nap mint
nap a vendéglátás és idegenforgalom

fortélyait. Magasak a vezetõk elvá-
rásai az alkalmazottakkal szemben.
Angoltudásom ma már tökéletes. Mi-
vel a hotel vendégei fõleg üzletem-
berek, így London egy másik arcát is-
mertem meg ezen a helyen. Büszke
vagyok arra, hogy itt dolgozom, hi-
szen 2008-ban „Az ötödik legjobb ho-
tel Angliában” címet szereztük meg,
ami a kemény csapatmunka eredmé-
nye. Ennek ellenére lassan úgy érzem,
elérkezett az ideje annak, hogy új

munkahelyet keressek, mert ha va-
laki a vendéglátásban dolgozik, an-
nak nem igazán van szabadideje.

– A gazdasági világválság hatá-
sa itt is érezhetõ – ismertette Ad-
rienn. – Az emberek jobban meg-
gondolják, hogy mire költenek. Ta-
lán nem olyan súlyos a helyzet,
mint Magyarországon, mivel itt a
lakosság több megtakarítással ren-
delkezik. A londoni hétköznapok
szó szerint gyakran szürkék, az év
jelentõs részében esik az esõ, de
amikor kisüt a nap, a gyönyörû par-
kok megtelnek emberekkel. Sze-
retem az itteni élet egyszerûségét
és egyben sokszínûségét is. Tetszik

a kultúrák sokfélesége, az, hogy jól
elférnek egymás mellett a különbözõ
nemzetek. Ennek köszönhetõen az
ételek, éttermek és szórakozási le-
hetõségek széles tárháza található
Londonban. Angliában rugalmasan
kezelik a dolgokat, legyen szó egész-
ségügyi ellátásról, vagy éppen hét-
köznapi ügyek intézésérõl. Sohasem
éreztem hátrányos megkülönbözte-
tést amiatt, hogy külföldi állampol-
gár vagyok. Remélhetõleg az itt szer-
zett tapasztalataimat és nyelvtudá-
somat a jövõben Magyarországon is
kamatoztatni tudom. 

– Amikor hazamegyek Szerencs-
re, a család után a barátaimat láto-
gatom meg – tette hozzá Adrienn.  –
A legnagyobb élmény számomra,
amikor arról mesélnek, hogy mi tör-
tént velük és a városban legutóbbi
találkozásunk óta.

Az utóbbi években a helyi mozgás-
korlátozottak klubja vezetõjeként is-
merték sokan a napjainkban nyugdíjas
pedagógust. Balázs Józsefné azonban ezt
megelõzõen is sok-sok érdekes dolog-
gal színesítette életét. Ismerjük meg
együtt Fedor Ilona életútját! 

– Kedves Ilona
néni – kezdtem a
megszólítást, hi-
szen beszélgetõtár-
sam már az elején
megjegyezte: min-
dig azt szeretem,
ha így szólítanak a

tanítványaim. Ez sokkal bensõségesebb,
mintha azt mondanák, tanárnõ. – Szó-
val, kedves Ilona néni, meséljen életérõl!

– Szüleim életét beárnyékolta a törté-
nelem. Fiatal házasként hátrahagyták
otthonukat, testvéreiket, amikor a trianoni
határ végleges lezárása elõtt átszöktek a
felvidéki Körtvélyesrõl a megcsonkított
kicsi Magyarországra. Így kerültek Zemp-
lénagárdra. Magukra hagyva, szegényen
kezdték újra az életüket. Én 1940-ben
születtem Zemplénagárdon, késõi gyer-
mekként. Ez azért fontos, mert a   leg  i dõ -
sebb bátyám 20 éves volt, amikor meg-
láttam a napvilágot. Talán ezért is vol-
tam olyan kedves a családnak, és ne-
velkedhettem nagy-nagy szeretetben.
Heten voltunk testvérek: négy fiú és hár-
man lányok. Mindenkinek én voltam a
kedvence. A fiúk a vállukon hordoztak,
vadászatra, galamblövészetre vittek és
mindennek részese voltam, amit egy kis-
gyermek szeretettel megkaphatott. Úgy
nõttem fel, hogy hangos szót nem hal-
lottam a családban. Amikor a testvére-
im már megházasodtak és az ország tá-
voli vidékein telepedtek le, nekem min-
dig volt alkalmam a nyaralásokra, új dol-
gokat megismerni. A falunk a szlovák ha-
tár mentén helyezkedik el. Édesapám a
Tiszán volt révész. Kora tavasztól késõ
õszig úsztam a folyóban. Apám csónakkal
kísért engem.

Emlékszem: 1956 volt, amikor ki-
használva a laza határvédelmet, az egyik
bátyámmal elhatároztuk, hogy elme-
gyünk rokonlátogatásra Szlovákiába. Éj-
szaka indultunk és az ágcsernyõi átra-
kodó állomáson várakozó vagonok alatt
bujkáltunk keresztül, hogy átlépjük a ha-

tárt. Így szöktünk át az unokatestvére-
imhez, akiknél két hetet töltöttünk. Nagy
szeretettel fogadtak és nem is akartak el-
engedni minket, de mi mondtuk, hogy
nekünk vissza kell mennünk. Amikor jött
az értesítés, hogy ismét szigorítják a ha-
tárõrizetet, visszaszöktünk. Ezt a kalan-
dot soha nem fogom elfelejteni. 

ISKOLAÉVEK
A tanulmányaimat Zemplénagárdon

kezdtem, majd Szegedre kerültem, ahol
az egyik bátyám hivatásos katonatiszt volt.
Õ vitt magához, hogy egy nagyon híres
gyakorló általános iskolába járhassak.
Csodálatos volt ott az élet. A Kárász ut-
cai tiszti klubban a legjobb filmeket ve-
títették, a sógornõm mindig vitt magával
és így volt alkalmam látni olyan dolgo-
kat, amiben akkoriban csak keveseknek
volt részük.

Késõbb a másik bátyám – aki Sáros-
patakon élt – vett magához. Ott jártam
a gimnázium elsõ évét, majd egy külö-
nös lehetõség adódott: tudomásunkra ju-
tott, hogy Makón egy híres közgazda-
sági technikum nyitotta meg kapuját. El-
köszöntem a Bodrog partjától és Makó-
ra utaztam. Az iskola kereskedelmi ta-
gozatán érettségiztem 1959-ben, ahol ké-
pesített könyvelõ, vállalati tervezõ és sta-
tisztikus oklevelet kaptam, ami mellett
még gyors- és gépírói végzettséget is sze-
reztem. Remek felkészítést kaptunk eb-
ben az intézményben. Tanáraink óriási
szeretettel vettek körül bennünket, min-
denre megtanítottak és vigyáztak ránk.
Ez utóbbit igazolja, hogy 1956-ban be-
zárták a kollégium kapuját, és azt mond-
ták a nevelõink: Gyerekek! A szüleitek
ránk bíztak titeket és csak akkor mehettek
haza, ha békesség lesz! Akkor volt a vas-
utassztrájk, Szolnokon alakult a kormány,
láttuk a torkolattüzeket, figyeltük
 Romániá ból a tankok érkezését, ahogyan
vonultak Budapest felé. Igaz, kivittek min-
ket a tüntetésekre, de amikor a szovjet
csapatok megérkeztek, már csak a ta-
nárok jártak be hozzánk. Minket nem
engedtek ki. Óvtak bennünket. Sajnos,
nem tudtuk értesíteni a szüleinket, még
levelet sem küldhettünk. Decemberben
véget ért a sztrájk és hazaengedtek. No,
ekkor volt elõször igazán veszélyben az
életem!

FÉLELEM A TISZA JEGÉN
Három napig utaztam haza. Elcsigáz-

va, fáradtan, éhesen szálltam le a vonatról
Tuzséron. Ez a település a Tisza jobb, az
én falum pedig a folyó bal partján talál-
ható. Át kellett kelnem, de mivel éjsza-
ka értem oda, ez nem volt egyszerû fel-
a dat. Legyalogoltam a Tisza-partra és
eszembe jutott, amit apám mindig mon-
dott: ilyen helyzetben soha nem szabad
elaludni! Nagyon hideg volt és válasz-
tanom kellett: megpróbálok átkelni a jé-
gen, vagy ott halok meg. Elindultam.

(Folytatás a 9. oldalon.)
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Elsõ idei, tavasz-
köszöntõ rendezvé-
nyét tartotta márci-
us 21-én a Merkuri-
diák Alapítvány.

A 2008-ban meg-
alakult civil szerve-
zet az egészségügyi
és szociális segít-
ségnyújtás mellett
céljául tûzte ki, hogy
az általuk szervezett
eseményeken új kö-
zösségek, barátsá-
gok alakuljanak ki.
Többek között ezt
szolgálta a tavasz-
nyitó esemény is,
ahol a néptáncos lá-
nyok bemutatója
mellett elõadások,
kozmetikai tanács -
adás várta az érdeklõdõket. Míg az
édesanyák a szépségápolás rejtel-
meivel ismerkedtek, a gyermekek
sem unatkoztak, hiszen sorra ké-
szültek a szebbnél szebb alkotások.
A Merkuridiák Alapítvány program-
jai az év további részében is várják
az érdeklõdõket. A közösségi napo-
kon például lelki tanácsadást, tarot-

kártya-vetést, asztrológiai elemzést kí-
nálnak, de ezek mellett fontos sze-
repet tölt be a szervezet életében az
alternatív gyógymódok megismerte-
tése, a szenvedélybetegek és szoci-
ális ellátást igénylõk megsegítése. Aki
többet szeretne megtudni az alapít-
ványról, a merkuridiak@gmail.com
e-mail címen érdeklõdhet.

Szerencsiek a nagyvilágban 

VÁRADI ADRIENN 
A LÉLEK, AZ ASZTROLÓGIA

ÉS A TAROT KÁRTYA

A szépségápoláshoz is tanácsot kaphattak az
érdeklõdõk.

A közbiztonság látható javulását
ígéri az idei esztendõ végére la-
punknak adott interjújában Dras-
kovics Tibor igazságügyi és rendé-
szeti miniszter (fotónkon).

– A kormány
az elmúlt hetek-
ben világos, átfo-
gó programot hir-
detett – emelte ki
a szaktárca ve-
zetõje. – Az a cé-
lunk, hogy az év

végére Magyarország minden tele-
pülésén látható, jelenlévõ, elérhetõ
legyen a rendõrség, megerõsítve a
polgárok biztonságérzetét. Ehhez
belsõ átalakításokra is szükség van
a testületnél. Többek között arra,
hogy az objektumok õrzésével fog-
lalkozó szakképzett egyenruháso-
kat mentesítsük ettõl a feladattól és
olyan munkát végezzenek, amire va-
lójában kiképezték õket: õrizzék a
közterületek biztonságát. Ennek ér-
dekében elkezdõdött Miskolcon a
rendõrségnél alkalmazásra kerülõ
fegyveres biztonsági õrök képzése,
akik három hónap alatt elsajátítják
a szolgálatellátáshoz szükséges is-
mereteket. Úgy gondolom, hogy ez
világos jelzés az országnak, komo-
lyan gondoljuk a programot, aminek
Északkelet-Magyarországon különö-
sen nagy a jelentõsége. A nehéz szo-

ciális és gazdasági körülmények kö-
zött jelentõs számban roma fiatalok
jelentkeztek erre a munkára. Ez a kez-
deményezés is bizonyítja, hogy az
állam segítségével egyéni ambíciók
alapján van lehetõség a felemelke-
désre. Most száz új álláshely létesül,
amelyeknek a száma a tervek sze-
rint országosan meghaladja majd az
ötszázat. Így ennyi rendõrrel több jut
majd a közterületre. 

– Milyen változtatásokat tervez a
szaktárca a rendõrség hatékonyabb
mûködése érdekében? 

– Számos elképzelésünk van. A
legfontosabb, hogy úgy alakítsuk át
a rendõrség belsõ mûködését, hogy
a kiképzett szakemberek minél ke-
vesebbet foglalkozzanak az admi-
nisztrációval, így több idõt fordít-
hassanak a bûnesetek megelõzésé-
re, az elkövetõk felderítésére.  Ennek
érdekében folyamatban van az ál-
lománytábla felülvizsgálata, a kapi-
tányságok, rendõrõrsök feladatainak
újragondolása. A határrendészeti fel-
adatokat ellátó kollégák is többet
lesznek közterületi szolgálatban.
Szakítani szeretnénk azzal a rossz
szokással, hogy a közigazgatási ha-
tárok egyfajta falat jelentenek a kü-
lönbözõ rendõri szerveknek. Buda-
pesten még ma is kerületenként szer-
vezik a járõrözést, miközben a
bûnözõk elõtt nincsenek ilyen kor-
látok. A rendõröknek ott kell lenni-

ük, ahol a legnagyobb szükség van
rájuk. Megnyugtató, hogy a változ-
tatásokra a pénzügyi fedezetet biz-
tosította a kormány, a rendõrség ve-
zetésében pedig megvan az el-
szántság a program véghezviteléhez.

– Ön szerint mennyi idõre van
szükség ahhoz, hogy a rendõrség
visszaszerezze a lakosság bizalmát?  

– Úgy gondolom, hogy a lakosság
ma is bizalommal fordulhat a rendõr-
séghez. Ezt alátámasztja, hogy az el-
múlt tíz esztendõben minden mai
probléma ellenére folyamatosan csök-
ken a Magyarországon elkövetett
bûncselekmények száma. Bizonyos
kategóriákban, mint például az em-
berölés, 40 százalékos, gépkocsilopá-
soknál 60 százalékos a visszaesés, ami
jelentõs javulásként értékelhetõ. Ezzel
együtt tudom, hogy sok helyen az em-
berek mégis úgy érzik, valami nincs
rendben, romlott a biztonságérzetük.
Ez részben azért van, mert a bûncse-
lekmények erõszakosabbá váltak, rész-
ben pedig áthelyezõdött a bûnözés
súlypontja, sajnos éppen Északkelet-
Magyarországra. A közterületi jelenlétet
ugyan az ország egészében akarjuk  erõ -
síteni, de kiemelt figyelmet fordítunk
a nehezebb sorsú térségekre, ahol az
emberek joggal érzik úgy, hogy több
rendõrre, elérhetõbb rendõrségre van
szükség. Az év végére érzékelhetõ lesz
az erõfeszítéseinknek a hatása. 

Á. A.

ILONA NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI?

HATÁROK NÉLKÜLI BÛNÖZÉS
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
A szerencsi önkormányzat március

19-ei ülésén megvitatták a képviselõk
a helyi bölcsõdei ellátás és az óvodai
nevelés helyzetérõl és jövõjérõl ké-
szített tájékoztatót.

Gál András elnök az ügyrendi és
oktatási bizottság nevében elfoga-
dásra javasolta az elõ terjesztést.

Képviselõként elismeréssel szólt az
alapfokú nevelési intézményekben
dolgozó szakemberek munkájáról. En-
nek is köszönhetõ, hogy sehol nincs
hiány gyermekben, akik közül 53-an
a környezõ településekrõl érkeznek az
intézményekbe. A képviselõ kiemelte,
hogy Szerencsen nem volna kötelezõ
a bölcsõde fenntartása, ezt azonban az
önkormányzat fontos feladatának te-
kinti. Korondi Klára gratulált az elvég-
zett munkához és az iránt érdek lõdött,
hogy az utóbbi idõben milyen ten-
dencia érvényesült a logopédiai szol-
gáltatást igénybe vevõ gyerekek szá-
mánál. Takács István szerint az írásos
anyagban az óvodatörténetnél illett vol-
na megemlíteni, hogy a Gyárkerti épü-
letet a Nestlé térítés nélkül átadta a vá-
rosnak. Egeli Zsolt arra volt kíváncsi,
hogy a várható demográfiai folyama-
tokra tekintettel van-e koncepció a gyer-
meklétszám alakulásával kialakuló
helyzet kezelésére. Hidegkúti Ákos sze-
rint nagy baklövés, hogy az óvoda fel-
újítására benyújtott pályázatban nem
szerepel az alternatív energiaforrások

alkalmazása. Vaszily Miklós az iránt
érdeklõdött, hogy a Csalogány óvoda
helyén mikortól lesz zenei képzés. Ez
a változás ugyanis hátrányosan érinti
a környéken élõket. Bodnárné Göndör
Magdolna, a polgármesteri hivatal ok-
tatási, közmûvelõdési és városmarke-
ting osztályvezetõje ismertette, hogy fo-
lyamatosan emelkedik a logopédushoz
járó gyerekek száma. A születések
száma stagnál a városban. Az óvoda-
pályázatban a melegvízellátás biztosí-
tására szerepelnek napkollektorok, a
fûtést azonban nem tartalmazta a pá-
lyázati kiírás. A Csalogány óvoda he-
lyén 2010-tõl indul majd a zenei kép-
zés. A beruházások idõszaka minden
intézményben kelletlenséggel jár majd,
amiért a korszerû körülmények nyúj-
tanak majd kárpótlást. Takács István az
óvodai étkezéssel kapcsolatban fogal-
mazott meg kritikát, ami szerinte nem
elég változatos, kevés gyümölcsöt és
húst tartalmaz. Kifogásolta, hogy pa-
pírzsebkendõt és WC-papírt egyaránt
a szülõknek kell bevinniük. Emellett az
intézmények alapítványok révén gyûjte-
nek pénzt a mûködés biztosításához.
Koncz Ferenc szerint hibás döntés
volt, hogy az óvodapályázat keretében
a vasútállomáshoz közeli, ipari üzem
mellett lévõ létesítménynél valósul
meg a központi fejlesztés, amit más-
hol kellene megtenni. A Csalogány óvo-
dában nagy a rémület, ez az intézmény
mindig jól együttmûködött a szom-

szédos iskolával. A energiaellátásban
nem látja az akaratot a késõbbi fenn-
tartást olcsóbbá tevõ alternatív mód-
szerek alkalmazására. A város  bölcsõ -
dei és óvodai dolgozói kitûnõ munkát
végeznek, amiért azonban nem igazán
kapnak elismerést. Heves János szerint
a Gyárkerti óvoda az elmúlt évtize-
dekben is a mostani helyén volt, ami-
vel soha nem merült fel probléma. Az
alpolgármester szerint a Csalogány
óvoda megszûnése nem ró majd túl-
zott terhet a környéken lakó kisgyer-
mekes családokra, hiszen a városban
nincsenek igazán nagy távolságok. Az
alpolgármester az iránt érdeklõdött,
hogy az óvodai étkezéssel kapcsolat-
ban a szülõk részérõl érkezett-e panasz?
Bodnárné Göndör Magdolna ismer-
tette: a fenntartóhoz és intézmény ve-
zetéséhez sem fordultak negatív ész-
revétellel. Az intézményekben mindig
kihelyezik az adott hét étrendjét, az
óvónõk és dajkák pedig napi rend-
szerességgel találkoznak a szülõkkel.
Rónavölgyi Endréné arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a város évekkel koráb-
ban nehéz anyagi helyzete ellenére sem
mondott le a bölcsõde fenntartásáról,
amit a közelmúltban újabb csoport-
szobával bõvítettek. Arra azonban
soha nem volt pénz, hogy az óvodai
épületeket saját forrásból felújítsák,
erre biztosít most lehetõséget a sikeres
pályázat. Új létesítmény kialakítását
azonban nem támogatták, a meglévõ
rekonstrukcióját és bõvítését azonban
igen. A takarékos mûködést fontosnak
tartják, a napkollektorokon kívül en-
nek az elõsegítésére keresik a további
lehetõségeket. A közétkeztetést szigo-
rúan ellenõrzik, a bölcsõdések meg-
felelõ ellátásban részesülnek, az el-
hangzott kritikai észrevételeket túlzó-
nak ítélte a polgármester. 

Az önkormányzat az elõterjesztést
egyhangúlag tudomásul vette. 

VITA A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSRÕL 
A lejárt határidejû határozatok vég-

rehajtásáról szóló jelentés megvitatá-
sánál Egeli Zsolt szóvá tette, hogy a vá-
ros idei költségvetésének az elfogadá-
sakor törvénysértõ módon nem szüle-
tett meg az a határozat, amely január
1-jével visszamenõleg szabályozná a
képviselõk költségtérítését. A jogsértõ
állapot 78 napja fennáll. Bíró László
jegyzõ hangsúlyozta: a képviselõ-tes-

tület egyértelmûen szabályozta a tisz-
teletdíj helyébe lépõ költségtérítést,
aminek a mértékét is konkrétan meg-
határozták a köztisztviselõi illetmény-
alappal megegyezõ összegben. A
jegyzõ utasításban határozta meg a pol-
gármesteri hivatal városgazdálkodási
osztályának, hogy milyen tartalmú
számlákra történhet meg a kifizetés. Erre
március végéig visszamenõleges ha-
tállyal is van lehetõség. Visi Ferenc ki-
fogásolta, hogy errõl õk semmit nem
tudnak, azonban nem tudja elképzel-
ni, hogy a polgármesteri hivatal köze-
lében lakva havonta milyen, valóban
felmerülõ költségeket számolhatna el.
Ballók Istvánné városgazdálkodási osz-
tályvezetõ ismertette: többek között a
munkával összefüggõ telefonköltség, in-
ternet-használat, hordozható számító-
gép-vásárlás, gépkocsi-használat jöhet
szóba a havi 38 650 forint erejéig,
ami után így nem kell járulékokat fi-
zetni. Hidegkúti Ákos üdvözölte a kép-
viselõi tiszteletdíjak eltörlését, amit ko-
rábban maga is szorgalmazott. Véle-
ménye szerint azonban a költségtérí-
téssel nem mutatnak jó példát. Koncz
Ferenc bejelentette, hogy nem tart
igényt ez utóbbi juttatására. A képvi-
selõi alapot azonban célszerû lenne
visszaállítani, mert azt az elmúlt idõ -
szakban közcélokra, a város javára for-
dították az önkormányzati képviselõk.
Heves János kiemelte: a költségtérítés-
re nem rakódik plusz teher, így az meg-
takarítást jelent az önkormányzatnak.
Õ már régebben javasolta, hogy hoz-
zá hasonlóan senki ne vegye fel a kép-
viselõi tiszteletdíját, ez azonban nem
aratott osztatlan sikert. Egeli Zsolt kie-
melte: a felszólalása nem a pénzrõl, ha-
nem a törvényi elõírások betartásáról
szólt, ami minden önkormányzat mûkö-
désének az alapját jelenti. Korondi
Klára kiemelte, hogy õt a költségtérítés
nem érdekli, a képviselõi alapot azon-
ban szívesen hasznosítaná a választó-
körzete javára. Visi Ferenc ügyrendi ja-
vaslatában azt kérte: a képviselõi költ-
ségtérítést és más spórolási lehetõségeket
a következõ ülésen tûzzék napirend-
re. Az indítvány nem kapta meg a szük-
séges számú szavazatot.

ELNÖKÖT VÁLASZTOTTAK 
Ezt követõen megválasztotta az ön-

kormányzat a pénzügyi és városfej-
lesztési bizottság új elnökét, miután az
elõzõ ülésen Takács István lemondott
a tisztségrõl. Rónavölgyi Endréné is-
mertette, hogy a szokásjognak megfe-
lelõen a jelölés jogát felajánlották az
ellenzéknek. Koncz Ferenc elõször
Hidegkúti Ákost nevezte meg a poszt-
ra, majd késõbb jelezte: az érintett nem
vállalja a megbízatást. További tájé-
kozódás után a polgármester Bíró Ist-
vánt javasolja a bizottság elnökének,
aki Danyi Lászlóval helyet cserél a szo-
ciális és egészségügyi bizottságban. Ezt
jóváhagyta a testület. Hidegkúti Ákos
nem értett egyet azzal, hogy olyan kép-
viselõt válasszanak meg a tisztségre, aki
az önkormányzattól kap megbízatá-
sokat. Így Hidegkúti Ákos „nem” sza-
vazatával, Takács István és Visi Ferenc
tartózkodása mellett Bíró Istvánt vá-
lasztották meg a pénzügyi és városfej-
lesztési bizottság elnökének.       

Átlagosan 9,7 százalékkal meg-
emelte a testület a városi intézmé-
nyekben a szociális étkeztetés díját. Az
új rendelkezések alapján a támoga-
tásban részesülõknek a reggeliért 165,
az ebédért 370, míg a vacsoráért 200
forintot kell fizetnie. A költségek emel-
kedése miatt a helyi szociális és gyer-
mekjóléti alapszolgáltatási központban
fizetendõ díjak is módosultak. Sipos At-
tila kiemelte, a költségek emelkedése
miatt kényszerültek emelésre, aminek

a mértékét úgy állapították meg, hogy
emiatt senki ne kerüljön ki az ellátás-
ból. 

Elfogadta az önkormányzat a fog-
lalkoztatási tervet, amely a rendelke-
zésre állási támogatásban részesülõk
munkába állítását szolgálja. Vaszily
Miklós fontosnak tartotta, hogy a vá-
rosban élõ többi munkanélküli is ke-
rüljön be a programba. A városüze-
meltetõ társaságnál ugyanis ezek az em-
berek a megbízható dolgozók.  

Elfogadta az önkormányzat a sze-
métdíj-kompenzációról szóló idei ren-
deletet. A szabályozás alapján kére-
lemre egész évre mentesülnek a köz-
szolgáltatás költségének megfizetése
alól a 70 éven felüli, egy- vagy két-
személyes háztartásban élõ városlakók,
ha hatvan literes gyûjtõedényt hasz-
nálnak és egy fõre jutó havi jövedel-
mük nem éri el az öregségi nyugdíj-
minimum 150 százalékát. Ennél ma-
gasabb jövedelem esetén meghatáro-
zott összeghatárig fél-, illetve negyed -
éves mentesség is igényelhetõ. A ké-
relmeket legkésõbb december 31-ig le-
het benyújtani a polgármesteri hiva-
talhoz. Egeli Zsolt az iránt érdeklõdött,
hogy más közszolgáltatásnál miért
nem biztosítanak kompenzációt. Koncz
Ferenc kiemelte: a szemétszállítást ko-
rábban a város biztosította és most is
egy olyan társaság végzi, amiben az ön-
kormányzat résztulajdonos.   

ELADÓ AZ „R” ÉPÜLET
Kijelölte értékesítésre az önkor-

mányzat a volt „R” épületet és a vele
szomszédos, jelenleg parkoló céljára
szolgáló beépítetlen területet. Hidegkúti
Ákos kifogásolta, hogy az elõterjesz-
tésben a tervezett vételárból hatmillió
forint szerepel az „R” épületben lakó
bérlõk javára. A család ugyanakkor gya-
korlatilag szociális bérlakásként hasz-
nálta az ingatlant, abban tulajdon-
résszel nem rendelkezett, az  állagmeg -
óváshoz nem járult hozzá. A képviselõ
a tervezetben szereplõ 130 ezer forin-
tos négyzetméterenkénti ár helyett 250
ezer forintot tartott reálisnak. Egeli Zsolt
az iránt érdeklõdött, hogy a majdani
vevõvel megkötendõ szerzõdésben mi-
ként garantálják azt, hogy a saját tulaj-
donán fedett és fûtött buszvárót léte-
sítsen. Koncz Ferenc arra volt kíváncsi,
hogy van-e érdeklõdõ az ingatlanok
iránt? Felvetette, hogy a jelenlegi gaz-
dasági válságban nem biztos, hogy jó
üzlet épületeket eladni. Gál András úgy
vélte, hogy a kikiáltási árnál magasabb
összeghez is juthat a város az ügyletbõl,
amibõl jut majd a bérlõk kártalanítá-
sára. Heves János a bruttó 85 milliós
kikiáltási árnak a 120 millió forintra tör-
ténõ felemelését javasolta. Szabó Lász-
lóné, a polgármesteri hivatal építésügyi
és városfejlesztési osztályvezetõje fel-
hívta a figyelmet arra, hogy az épület
leromlott állagú, aminek a felújítására
jelentõs összeget kell majd áldoznia az
új tulajdonosnak. A buszváró kialakí-
tására biztosítékokat építenek be a
szerzõdésbe. A „R” épületben lakó
bérlõk szerzõdése határozatlan idõre
szól, ez az utolsó ilyen jellegû megál-
lapodás a városban. A hatmillió forin-
tos juttatás elõzetes egyeztetés alapján
alakult ki.   

A testület Hidegkúti Ákos javaslatát
elvetve az alpolgármesteri indítvánnyal
értett egyet, a versenytárgyalásra a ki-
kiáltási árat az ingatlan esetében brut-
tó 116 millió forintban, a foghíjtelek-
nél pedig 4 millió forintban állapítot-
ták meg. Magáról az eladásra kijelö-
lésrõl Hidegkúti Ákos, Takács István és
Visi Ferenc ellenszavazatával, Koncz
Ferenc és Korondi Klára tartózkodása
mellett értett egyet a testület. 

Á. A.–S. L.

Az önkormányzat legutóbbi ülésén
a „különfélék” napirend alatt számos
olyan képviselõi észrevétel és véle-
mény fogalmazódott meg, amelyek
közérdekûek.

Rónavölgyi Endréné polgármester is-
mertette, hogy megkezdõdött az útépí-
tések elõkészítése a városban, aminek ke-
retében a Zrínyi és a Széchenyi utcák-
ban a szolgáltató kicseréli az elavult ivó-
vízhálózatot. A Bocskai úti sportpálya he-
lyén az építési telkek közmûvesítésének
jogát közbeszerzési eljárás keretében a
Vegyépszer Zrt. nyerte el. A város 84 mil-
lió forintot nyert a Bocskai út rekonst-
rukciójára. Tárgyalásokba kezdtek az
ÉMÁSZ és a Magyar Telekom képvise-
lõivel, hogy a villany- és a telefonveze-
tékek a földbe kerüljenek. A polgármester
kiemelte, hogy a város óvodafelújítá-
si pályázata is révbe jutott és támoga-
tást nyertek a városközpont-rehabili-
tációhoz, aminek 970 millió forint az
összértéke. Emellett a Norvég-alapra be-
nyújtott igényük is esélyes a kedvezõ el-
bírálásra. A fõutca állaga leromlott, ami-
nek a 37-es fõúttól a Bekecsig tartó sza-
kaszát a közeljövõben felújítják. Április-

ban folytatódik az ondi fõút aszfaltozá-
sa. 

Danyi László Ondon a két felsõ busz-
váró között gyalogátkelõhely kijelölését
kérte és fontosnak tartotta, hogy a tele-
pülésrészen is legyen legalább egy térfi-
gyelõ kamera. Koncz Ferenc kifogásol-
ta, hogy a napokban az önkormányzat
eredményeit népszerûsítõ színes kiadvány
került a postaládákba, amirõl képvise -
lõként nem volt tudomása. A képviselõ
szerint a város vagyona ugyan növeke-
dett az elmúlt idõszak beruházásainak
az eredményeként, de ez pénzre nem,
legfeljebb hitelfedezetre váltható, mun-
kahelyeket pedig nem teremtettek. 

Hidegkúti Ákos arra hívta fel a figyel-
met, hogy a Kossuth térnél nem érdemes
új burkolattal ellátni a fõutcát, mert an-
nak a városközpont-rehabilitáció során
meg fog változni a nyomvonala. A tér-
figyelõ kamerák huszonnégy órás fel-
ügyeletét két nyugdíjas rendõr alkalma-
zásával nem látja biztosítottnak. Heves
János az eddig fel nem vett tiszteletdíját
Széchenyi-szobor létesítésére ajánlotta fel.
Ugyanezt tette a városközpont-rehabili-
táció során átépülõ Erzsébet tér rende-
zésére felajánlott képviselõi alapjával Ró-

navölgyi Endréné és Sípos Attila. Kalina
Lajos a Széchenyi úti óvoda mögötti te-
rület parkosítására felajánlott, de ott fel-
használható képviselõi alapjáról rendel-
kezett hasonlóképpen. Vaszily Miklós a
Kilián tér melletti járdaépítést szorgal-
mazta és szóvá tette, hogy az új bevá-
sárlóközpontok környékén sok a szemét.
Korondi Klára kiemelte: amennyiben az
idén még van képviselõi alap, akkor azt
a választókörzetében járdaépítésre ajánl-
ja fel. Bíró István azt kérte, hogy szólít-
sák fel a vízügyi igazgatóságot a Szerencs-
patak medrének rendbetételére. Takács
István a Gyár utcai szervizutak kátyúzá-
sára hívta fel a figyelmet. Rónavölgyi End-
réné ismertette, hogy a lakossághoz el-
juttatott kiadvány a városban élõk tájé-
koztatását szolgálta. Amikor a közútke-
zelõvel a fõutca aszfaltozásáról tárgyal-
tak, még nem tudtak a városközpont-re-
habilitációs pályázat sikerérõl. Termé-
szetesen nem fognak ésszerûtlen mun-
kát végezni. A 37-es melletti szerviz utak
problémáját a fõút átkelési szakaszának
jövõ évi átépítése fogja megoldani. A Sze-
rencs-patak ügyében tett javaslattal a pol-
gármester egyetértett.      

Á. A. –S. L.

Útjára indult a szerencsi
önkormányzat képzési prog-
ramja. A testület még az el-
múlt évben döntött arról,
hogy közigazgatási ismere-
teik bõvítése céljából kurzust
szerveznek. A program már-
cius 12-én kezdõdött, ahol
Bíró István, Kalina Lajos, Si-
pos Attila és Visi Ferenc kép-
viselôk mellett a polgár-
mesteri hivatal munkatár -
sainak tartott elõadást Kiss
György. Az Észak-magyar-
országi Regionális Állam-
igazgatási Hivatal fõosz-
tályvezetõ-helyettese a köz-
igazgatási alapvizsga anya-
gával ismertette meg hallgatóságát.
Olyan fogalmak kerültek szóba, mint
a Magyar Köztársaság Alkotmánya, az

állam és intézményeinek feladatai, az
Országgyûlés szervezeti felépítése, an-
nak mûködése.

HOZZÁSZÓLÁSOK, VÉLEMÉNYEK

KÉPVISELÕK AZ „ISKOLAPADBAN”

Kiss György a közigazgatás alapjaival is-
mertette meg hallgatóságát. 



Az elmúlt idõszakban térségünk-
ben több olyan bûncselekmény tör-
tént, amikor a rendõröket munka-
végzésük közben akadályozták. Az
elkövetõ kkel szemben hivatalos sze-
mély elleni erõszak bûntette miatt in-
dult eljárás. 

Az elsõ eset még február 11-én,
Tállyán történt, amikor a helyi
rendõrõrs nyomozói az egyik élelmi-
szerbolt parkolójában két, erõsen it-
tas személy hangoskodására figyeltek
fel. Felhívták a férfiak figyelmét a vi-
selkedési szabályokra, majd közölték
velük, hogy rendzavarás miatt sza-
bálysértési feljelentést tesznek ellenük.
A páros azonban tovább duhajkodott
és az intézkedõ rendõröket is megfe-
nyegették. Ez után a nyomozók egyi-
küket meg akarták bilincselni, ez
azonban az ellenállása miatt csak
együttes erõvel sikerült.  Eközben a
másik férfi a ruhájánál fogva igyeke-
zett elrángatni a társát a helyszínrõl,
majd amikor ez nem sikerült, a ke-
zében lévõ sörösüveggel a rendõ rökre
támadt. Az õ kezére ugyancsak bilincs
került, majd mindkettõjüket  elõ -
állították a tállyai rendõrõrsre.

Nem egészen egy hónap múlva,
március 6-án este Erdõbényén a tállyai
rendõrök egy motorosra lettek figyel-
mesek, aki nem sokkal korábban nem
állt meg az õt ellenõrizni akaró jár-
õröknek. A bukósisak nélkül, kivilá-
gítatlanul motorozó férfi ez alkalom-
mal is menekülõre fogta a dolgot. A
rendõrök egy darabig kocsival követ-
ték, majd miután a helybéli férfi rá-
kanyarodott egy szûk ösvényre, az

egyik járõr futva eredt a nyomába. A
gyalogos üldözés eredményes volt,
azonban az elkövetõ szembefordult
az õt utolérõ egyenruhással. Ekkor a
rendõr megbilincselte a korábban
csak szabálysértõ férfit, akinek – a két
tállyai garázdához hasonlóan – immár
hivatalos személy elleni erõszakért is
felelnie kell, ami alapesetben is há-
rom évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntethetõ.

A Szerencsen felszerelt térfigyelõk
kamerák nemcsak a bûnesetek meg-
elõzésében, illetve az elkövetõk le-
leplezésében nyújtanak segítséget a

rendõrségnek. A rendszer a
közlekedési szabálysértéseket
is rögzíti és a rendszám alap-
ján az elkövetõk is könnyen
azonosíthatók.   

A pályázati támogatással
kialakított, jelenleg teszt-
üzemben mûködõ húsz ka-
merából álló hálózat napi
huszonnégy órában kíséri fi-
gyelemmel Szerencs közte-

rületeit. A korszerû technika az ön-
kormányzat szándéka szerint elsõ -
sorban bûnmegelõzési célokat szol-
gál, de a felvételek alapján a KRESZ
elõírásait megszegõk is szankcióra
számíthatnak.      

Keresztesi János, a Szerencsi
Rendõrkapitányság közlekedésren-
dészeti osztályvezetõje arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy a kamerák
alkalmasak arra, hogy azonosítható
módon rögzítsék a szabálytalanko-
dó gépjármûvezetõt, a motor vagy
autó rendszámát. Nem kell tehát
helyszínen intézkedõ rendõr ahhoz,
hogy a szabályszegõket felelõsség-
re vonják. A kamerák által felvett és
számítógépen tárolt képek alapján a
hatóság szabálysértési eljárást indít
vagy megállapítja a közigazgatási bír-
ságot, amelynek például a tiltott he-
lyen történõ megállás vagy várako-
zás esetén mérlegelési lehetõség nél-
kül 30 ezer forint az összege.
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A DRÓTHÁLÓ FOGSÁGÁBAN
Egy lakatlan tállyai családi ház drót-

kerítését letaposva jutott be a portára
február 22-én az az elkövetõ, aki a nyi-
tott kamrából többek között vas kézi-
kocsit, kabátokat, kapát és elektromos
vezetéket pakolt össze. Zsákmányát át-
rakta a telken kívülre, majd maga is ki
akart mászni az utcára, amikor meg-
látta a közeledõ rendõröket. A férfi me-
nekülni próbált, de nagy igyekezeté-
ben fennakadt a drótkerítésen, ahon-
nan csak a járõrök segítségével sike-
rült kiszabadulnia. B. L. ellen lopás vét-
sége miatt indult eljárás. 

OTTHAGYTA A TALPNYOMÁT

Hívatlan vendég járt a közelmúlt
egyik hétvégéjén a bodrogkisfaludi ál-
talános iskola és óvoda szertárában. A
tettes azonban dolgavégezetlenül tá-
vozott, mert talán megérzésbõl, vagy
egyszerû elõvigyázatosságból az ál-
landó jelleggel ott tárolt értékeket eb-
ben az idõszakban máshová rakták el
az intézményben. A bûncselekmény
helyszínén a kerítés tövében egy tás-
kát találtak a helyszínelõk, amirõl fel-
tételezhetõ volt, hogy az elkövetõ
hagyta hátra. A benne lévõ feljegyzé-
sek alapján sikerült megállapítani a tu-
lajdonos személyét. A tiszalöki illetõ-
ségû férfi viszont arról tájékoztatta a
nyomozókat, hogy a táskát nemrégen
Szegiben hagyta az egyik ismerõsénél.
Az általa megnevezett férfinál megtar-
tott házkutatás során a rendõrök le-

foglaltak egy pár cipõt, aminek talple-
nyomata megegyezett a helyszínen ta-
lált és a bûnügyi technikus által rögzí-
tett nyomokkal. Ebben az esetben a gya-
núsított tagadása ellenére is bizonyít-
ható a bûncselekmény elkövetése. 

NÕNAPI LÁNCFÛRÉSZ
Egy erdõbényei lakos feljelentést tett

a rendõrségen, hogy március 8-ra vir-
radóra házának udvarán lévõ nyitott
melléképületbõl eltulajdonították a
mintegy százezer forint értékû moto-
ros láncfûrészét. A tokaji nyomozók
gyorsan az elkövetõ nyomára akadtak,
az erdõbényei K. N. kezén néhány órán
belül kattant a bilincs. A fûrészt még
aznap visszakapta a tulajdonosa. 

HAMIS HÚSZEZRESSEL
FIZETTEK 

Egy tokaji pincetulajdonos tett beje-
lentést a helyi rendõrõrsön február 26-
án ismeretlen tettesek ellen, akik bor-
vásárláskor hamis húszezressel fizettek.
A feljelentõ elmondta, hogy egy Alfa
Romeo személygépkocsival voltak az
elkövetõk, akikrõl részletes személy-
leírást adott. Másnap a járõrök a Tisza-
híd tokaji hídfõjénél meglátták az Alfa
Romeót, melyben az elkövetõk sze-
mélyleírásával egyezõ kinézetû fiata-
lok ültek. A rendõrök megállították és
igazoltatták a párost, majd elõállítot-
ták õket a Tokaji Rendõrõrsre. A ki-
hallgatás során az egyik férfi beismer-
te, hogy az elõzõ nap õk voltak To-

kajban, valamint Tarcalon és Bodrog-
keresztúron is fizettek borosgazdáknál
hamis húszezressel, amelyekbõl Sze-
rencsen is megpróbáltak néhányat fel-
használni. A bankók sorozatszámának
ellenõrzése során az is kiderült, hogy
ugyanezen sorszámú bankjeggyel az
ország több pontján is fizettek már. Az
ügyben a B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya
folytatja az eljárást.

SZEMFÜLES SZOMSZÉD

Egy családi házat szemelt ki magá-
nak a két megyaszói fiatal és március
3-án az esti órákban elõre eltervelten
az ajtót betörve jutottak be a lakatlan
ingatlanba. A ténykedésük jelentõs
zajjal járt, amire felfigyelt a szomszéd,
aki átment megnézni, hogy mi is tör-
ténik néhány méterrel odébb. Ott meg-
lepõdött, hogy bár a tulajdonosok kö-
zül senki sem tartózkodik az épület-
ben, az egyik helyiségben össze volt
készítve, amit a betörõk szerettek vol-
na magukkal vinni. A bátor szomszéd
azonnal értesítette a Szerencsi Rend-
õrkapitányságot, ahonnan néhány per-
cen belül megérkeztek a járõrök. Kis
idõ elteltével a betörõk is megjelentek
a hátrahagyott értékekért, a rendõrök
pedig elfogták a meglepett fiatalokat.
Kihallgatásuk során derült ki, hogy a
tettesek egyike gyermekkorú, így a tár-
sának kiskorú veszélyeztetése miatt is
felelni kell majd a bíróságon, amit a
törvény akár öt évi szabadságvesztés-
sel is büntethet.

Új típusú kábítószerre bukkantak
az elmúlt napokban a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság nyomozói. A rendõri akció
keretében lefoglalt, gondosan be-
csomagolt 457 darab piros színû tab-
lettákat partidrogként emlegetik a fo-
gyasztók és forgalmazók. A felte-
hetõleg BZP tartalmú kábítószer
Magyarországon 2009. január 1-jétõl
szerepel tiltólistán.

Az elmúlt hónapok-
ban sikeres akciók ered-
ményeként több kábító-
szer-terjesztõre csaptak
le a Borsod-Abaúj-Zemp -
lén Megyei Rendõr-fõka-
pitányság felderítõ osz-
tályának a nyomozói.
Március 13-án Polgár
belterületén egy Merce-
des típusú személygép-
kocsi átvizsgálását kö-
vetõen I. Gy. 28 éves
 emõ di férfit vette õrizet-
be a rendõrség.

A gépjármûben 1600 szem, isme-
retlen eredetû, gyári csomagolású, új-
zélandi eredetû, piros színû tablet-
tát foglaltunk le, amelyen ható-
anyagként BZP volt feltüntetve – is-
mertette a Miskolcon, március 16-án
megtartott sajtótájékoztatón Varga
Sándor.  A B.-A.-Z. Megyei Rendõr-
fõkapitányság Felderítõ Osztályának
vezetõje ismertette, hogy ezt köve-
tõen a férfi miskolci tartózkodási he-
lyén házkutatást tartottak, ahol 207
gramm speed port, további 454 tab-
lettát, valamint közel egy kilogramm
marihuánát találtak. Ugyancsak in-
nen került elõ egy gázpisztoly, több

digitális mérleg és nagy összegû
készpénz, ami alátámasztja, hogy a
fiatalember kábítószer-terjesztéssel
foglalkozott. A rendõrség által meg-
talált drogok piaci értéke nyolcmil-
lió forint. 

A Miskolci Városi Bíróság nyo-
mozási bírája március 16-án elren-
delte az emõdi férfi hathónapos  elõ -
zetes letartóztatását, míg 31 éves

gesztelyi társa szabadlábon véde-
kezhet. A kábítószerek piaci értéke
eléri a nyolcmillió forintot. A BZP-
hatóanyagú pakettekért 2000-3000
forintot fizetnek a használók, akik-
nél a pillanatnyi jókedven kívül eny-
he fejfájást és másnaposságot ered-
ményezhet, nagy dózisban pedig
álmatlanságot és étvágytalanságot
okozhat.

A házkutatáskor lefoglalt gázpisz-
tolyt – ami nehezen különböztethetõ
meg az éles maroklõfegyvertõl – szak-
értõk vizsgálják, hogy az elmúlt id-
õszakban esetleg nem követtek el vele
más bûncselekményeket.        S. L.

RENDÔRSÉGI HÍREK HANGULATJAVÍTÓ
KÁBÍTÓSZER ÚJ-ZÉLANDRÓL

A gondosan csomagolt tabletták már nem
kerülhetnek az utcára.

A Magyar Rendõrség objektumainak
az õrzésére szervezõdõ fegyveres biz-
tonsági õrség elsõ tanfolyamának meg-
nyitó ünnepségét március 12-én tar-
tották a Miskolci Rendészeti Szakkö-
zépiskolában. A négyhónapos képzést
követõen a sikeresen vizsgázó fiatalok
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szat-
már-Bereg és Hajdú-Bihar megyében
kezdik meg munkájukat.    

Az egyenruhás járõrök közterületi je-
lenlétének az erõsítésére született prog-
ram eredményeként a Magyar Rendõr-
ség objektumainak õrzését a jövõben
speciálisan kiképzett fiatalok veszik át.
Ennek köszönhetõen néhány hónap
múlva a térségben az eddig ezt a fel-
adatot ellátó rendõrök közterületeken
teljesíthetnek majd szolgálatot, hoz-
zájárulva a közbiztonság erõsítésé-
hez. A kísérleti program keretében kö-
zel ötszáz jelentkezõ közül egészség-
ügyi és pszichológiai vizsgálatok után
választottak ki százat, akik az elkö-
vetkezõ hónapokban speciális isme-
retekre tesznek szert a Miskolci Ren-

dészeti Szakközépiskolában. A képzés
ünnepélyes tanévnyitóján Draskovics
Tibor igazságügyi és rendészeti mi-
niszter arra hívta fel a figyelmet, hogy
a kormányzat új intézkedéseivel a
rendõrség eredményesebb mûködését,
a lakosság szubjektív biztonságérzeté-
nek a javulását szeretné elérni.          

Vereckei Csaba megyei rendõr-fõka-
pitány arra hívta fel a képzésben részt-
vevõk figyelmét, hogy a tanfolyammal
lehetõséget kapnak biztos egzisztencia
megteremtésére, ami csak szorgalmas
tanulás és fegyelmezett munkavégzés
mellett valósulhat meg. 

Az elkövetkezõ négy hónapban a
résztvevõk megszerzik a rendõrségi
objektumok õrzéséhez szükséges fegy-
veres biztonsági õr szakképesítést,
amihez rendõr-szakmai ismeretek is
társulnak. A végzett hallgatók a tér-
ség három megyéjének kapitánysá-
gaira kerülnek, aminek köszönhe-
tõen Borsod-Abaúj-Zemplénben het-
ven rendõrrel több teljesíthet szolgá-
latot az utcákon.                     Á. A.

SZABÁLYSÉRTÉSBÕL BÛNCSELEKMÉNY

FEGYVERES BIZTONSÁGI
ÕRÖK A RENDÕRSÉGEN

Idei közgyûlését tartotta március 7-
én a Golop Polgárõr Egyesület. A ren-
dezvényen a tagság mellett részt

vett Görcsös Lajos, a Tállyai Rend -
õrõrs parancsnoka, a körzeti meg-
bízotti feladatokat ellátó Sarudi Sza-

bolcs rendõr zászlós és Bujdosó Fe-
renc kistérségi megbízott. A ta-
nácskozáson Kovács Béla elnök
beszámolt a civil szervezet 2008-
as munkájáról, majd megvitatták
az idei feladatokat. Az önkor-
mányzat nevében Kiss Lajos pol-
gármester Ádám Attila, Domosz-
lai Attila, Lakatos István, Hubay Ár-
pád és ifj. Kondráth József pol-
gárõröket tárgyjutalomban része-
sítette.

TÁRGYJUTALOM A GOLOPI
POLGÁRÕRÖKNEK

Kiss Lajos polgármester (balra)
adta át az elismeréseket.

SZABÁLYTALAN KÖZLEKEDÔK

Néhány hónapon belül ôk ôrzik majd a rendôrségi objektumokat.



Ahogy ránéztem a túrafü-
zetemre, az jutott eszembe,
hogy miért nem mogyoróskai
vár a neve, hiszen ehhez a
községhez lényegesen köze-
lebb van. A magyarázat egy-
szerû: a településhez tartozó
birtok területe a meghatározó.
Boldogkõváraljáról Arkán át
haladva Mogyoróskáig egy
enyhe emelkedõn kell gyalo-
golni. Az elsõ túrafüzetemben
névtelen, a második és a harmadikban
Malom-patak, a 2001-ben kiadott túra-
atlaszban Boldogkõváraljai-patak a neve
annak a különösen száraz idõben nagyon
kis hozamú vízfolyásnak, melyet a kék-
túra útvonala többször keresztez. A pa-
tak mentén nagyra nõtt gyomok között
és az erdõ hûvösében haladva érjük el
Mogyoróskát. Éppen esteledett és a kis
csapat számára sikerült szállást találni.
Egy nagy, korábban munkásszállóként
használt lakókocsiban aludtunk.

Reggel egy kicsit meredek szakasz kö-
vetkezett a várig, illetve a jelzésrõl a vár
felé kitérõ ösvényig. Ezt azért is említem,
mert az elágazásig autóval is el lehet jut-
ni a faluból. Érdemes idõt szakítani rá,
és kimenni a várromhoz. Az állapota
ugyan elég siralmas, de a kilátás a bol-
dogkõitõl is szebb és jobb. Az egyik az,
hogy magasabban van és – amin nagyon
elcsodálkoztam – a Bodrog völgyébe is
átlátni onnan a Zempléni-hegységen ke-
resztül. Ha valakiknek úgy jön ki a prog-
ram, mint nekünk, akkor nagyon szép
napkeltében is gyönyörködhetnek. Itt
jutnak eszembe Rockenbauer Pali bará-
tom szavai, melyeket 1979-ben mondott
és követõje lettem: „....ezek a helyek bár-
ki számára könnyen elérhetõk, felkere-
sésük, felfedezésük – kinek-kinek a maga
számára – jószerivel csak elhatározás kér-
dése.” Ezen túl számtalanszor eszembe
jutott az unalomig agyoncsépelt szlogen:
„Ezt látni kell!” 

A környék régóta lakott, az õskorból,
majd a bronzkorból származó leletek ke-
rültek elõ. Regéc vára egy dácitkúpra te-
lepült. A vár legrégibb része az öregto-
rony (lakótorony), amelynek falai több
mint két méter vastagok voltak, belsõ alap-
területe 10,7 x 6,8 méter. Valószínûleg
a tatárjárás után épült, építtetõje a Bak-
sa nemzetségbeli Simon fia, György le-
hetett. Boldogkõ várával együtt ez a vár
is Amadé nádor birtokába került, és
ugyancsak sokszor cserélt gazdát a szá-
zadok során. Zsigmond király egy idõre
el is zálogosította Brankovics György
szerb fejedelemnek. Az eredeti lakótor-
nyot már a XV. századtól tovább erõsí-
tették. Az É-D irányban elnyúló vár déli
végére is emeltek egy négyszögletes tor-
nyot, felépült a rondella és egyéb védm-
ûvek. A XVII. században a Rákócziak bir-
tokolták a várat, erre az idõre esett fény-
kora. Az utókor a pompás termekrõl a
berendezési tárgyak révén szerzett tu-
domást. Már I. Rákóczi György is ebben
a megerõsített várban õriztette a család
iratait. II. Rákóczi Ferenc ötéves koráig
itt élt édesanyjával, Zrínyi Ilonával. In-
nen költöztek Munkácsra. A XVII. szá-
zad végén a várat császári parancsra fel-
robbantották.

(Folytatjuk)
Szádváry Gyula
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(Folytatás a 6. oldalról.)
Hatalmas köd volt, semmit sem láttam.

Talán már hajnalodott, amikor lassú, apró
lépésekkel nekivágtam a folyó jegének.
Szakadt rólam a hideg verejték és ki tud-
ja mennyi idõ után – de egy örökkéva-
lóságnak tûnt – megpillantottam a túlpart
árnyékait. Fellélegezve futottam hazáig.
Két napig aludtam, miközben édes-
anyámék húslevest és forralt tejet öntöt-
tek a számba, hogy megerõsödjek.
Késõbb édesapám mondta, hogy annyi-
ra befagyott a Tisza, hogy szekerekkel jár-
nak rajta. Én ezt nem tudhattam. 

ÉLETEM NAGY LEHETÕSÉGE
Makón érettségiztem, ahol a tanulás

mellett a sport is fontos szerepet játszott
az életemben. Kézilabdáztam, atletizál-
tam és a megye településeit jártuk a csa-
patunkkal. E mellett a jó tanulmányi ered-
mény elismeréseként ingyen vittek min-
ket a szegedi színházba. Igyekeztem a
tanulással, hogy minden hónapban be-
kerüljek a csoportba, akik utazhattak a
tíz kilométerre lévõ nagyvárosba. Em-
lékszem, Domján Edit akkor fiatal szí-
nésznõ volt… Istenem! Micsoda dara-
bokat láthattam, hónapról hónapra. 

Az érettségi után a jó eredményeknek
köszönhetõen felvételi nélkül mehettem
volna a Budapesti Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemre. Óriási dolog volt. Saj-
nos, én ezt nem fogadtam el – ezt utó-
lag ezerszer megbántam –, ezzel elsza-
lasztva életem legnagyobb lehetõségét.
Történt ugyanis, hogy képesítés nélküli
tanítói állást ajánlottak nekem  Zemplén -
agárdon, ahol az ösztöndíjtól valamivel
több fizetést kaptam. Akkor halt meg édes-
anyám és úgy éreztem, hogy most nem
szabad magára hagynom a rendkívül el-
keseredett apámat. Lemondtam az egye-
temrõl, amit végül késõbb keserves mun-
ka árán pótoltam. Dolgozni kezdtem és
egykori tanítóim lettek a munkatársaim.
A tanulásról nem mondtam le és hama-
rosan felvételiztem az egri fõiskolára, ahol
kétszáz diákból húszat vettek fel, közöt-
tük engem is. Itt szereztem 1966-ban ma-
gyar–történelem szakos diplomát.

Ebben az idõben ismerkedtem meg a
férjemmel, aki határõr volt Zemplén -
agárdon. Népi táncot és színjátszást is ta-
nítottam a faluban és a katonák gyakran
bekapcsolódtak a helyi kulturális életbe.
Így mélyült el a kapcsolatunk Balázs Jó-
zseffel. Kirándultunk, jártuk a környezõ
falvakat, éltük a fiatalok akkori életét, majd
1963-ban házasságot kötöttünk. 

A férjem szerencsi volt és leszerelése
után – mivel a cukorgyárban dolgozott
– itt kaptunk szolgálati lakást. Ekkor  kez -

dõ dött az én életem ebben a városban.
A Gyári kertben egy pici szobában él-
tünk, ami egy másik lakásból volt levá-
lasztva. A fürdõszobát két család közö-
sen használta a földszinten. Mi itt is jól
éreztük magunkat. Segített a beilleszke-
désben, hogy jó szomszédaink voltak,
akik mindenben támogattak minket.

KERÉKPÁRRAL
A MACSKAKÖVES ÚTON

A szerencsi iskolában nem volt hely,
így én Bekecsen kaptam állást. Sokat dol-
goztam. A délelõtti órák és helyettesíté-
sek után este a dolgozók iskolájában ta-
nítottam, ami mellett a helyi kultúrház
igazgatói teendõit is elláttam. Megsze-
rettem a bekecsi embereket. A legtöbben
a napi fárasztó munka után ültek este az
iskolapadba, hogy pótolják, amit gyer-
mekkoruk mostoha viszonyai elvettek
tõlük. Nehéz volt a kijárás, mert a busz
csak naponta kétszer közlekedett, így én
kerékpárral jártam a régi macskaköves
úton.

– Mikor került a szerencsi iskolába?
– 1966. szeptember 1-jén született meg

a fiam, majd két évvel késõbb kaptam
állást a Hunyadi János Általános Iskolá-
ban, ahol sok kiváló kartárssal dolgoz-
hattam együtt. Ma is szívesen gondolok
rájuk! A hétköznapokba hoztak kis vi-
dámságot a közös névnapi ünnepségek,
amikor mindig én írtam a személyre sza-
bott köszöntõket. Erre biztosan máig so-
kan emlékeznek. Büszke vagyok arra,
hogy sok tanítványom lépett késõbb a
nyomdokaimba és lettek hozzám ha-
sonlóan pedagógusok.

Még mindig nem akartam befejezni
a tanulást. 1977-ben beiratkoztam a deb-
receni Kossuth Lajos Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karára. Tanítás
mellett végeztem az egyetemi éveket.
Ez rendkívül nehéz idõszaka volt az éle t-
emnek. Szabadság nélkül, saját költsé-
gemre vállaltam a tanulást. Az általános
iskola nem támogatott, mivel nem volt
szüksége egyetemi végzettséggel ren-
delkezõ pedagógusra. Még az állam-
vizsga napjára is fizetés nélküli sza-
badságot kellett kérnem. Végül 22 hall-
gatóból 1980-ban 7-en kaptunk diplo-
mát. Nehéz évek voltak. A férjem min-
denben támogatott, biztatott és erõt
adott, amikor idõnként majdnem fel-
adtam. 

Ezt követõen újabb váltás történt az
életemben. 1984-ben az abaújszántói
mezõgazdasági szakközépiskolában he-
lyezkedtem el. Kollégáim kilencven szá-
zaléka férfi volt és a korábbi tanintéze-

tekben sem tapasztaltam, hogy ilyen nagy
szeretettel, barátként bántak volna a ta-
nulókkal, mint Abaújszántón. Itt volt al-
kalmam megismerni az akkor nagyon
modern, magas színvonalú magyar
 mezõ gazdaságot. Gyakran elõfordult,
hogy én kísértem a diákokat a különbözõ
gazdaságokba, állattartó telepekre. Ma-
gyar–történelem tanárként távol állt
tõlem ez a szakma, de a diákok tisztel-
ték bennem, hogy hajlandó vagyok
tõlük tanulni. 

Egy idõben sajnos egyedül voltam
egyetemi végzettséggel rendelkezõ ma-
gyartanár és csak én érettségiztethettem
a fiatalokat. Nagy teher hárult rám ak-
koriban. Éjjel értem haza a fárasztó vizs-
gák után. 

Tizenegy évig tartott ez az idõszak,
majd nyugdíjba vonultam 1995-ben.
Ezt követõen egy esztendeig tanítottam
még a Szerencsi Szakképzõ Iskolában.

NYUGDÍJAS ÉVEK, UTAZÁSOK…
A tanulás mindig fontos volt az  éle -

temben és ma már azt gondolom, hogy
valahol mélyen mindig pedagógus akar-
tam lenni. Három évig hallgattam poli-
tikai gazdaságtant is, amirõl szintén fel-
sõfokú oklevéllel rendelkezem. Részt vet-
tem két diplomamegújító komplex to-
vábbképzésen, és ami nekem nagyon
kedves, újabb két esztendei tanulás után
idegenvezetõi képzettséggel is rendel-
kezem.

– Ez utóbbi szintén fontos része az  éle -
tének.

– Ez így van! Imádok utazni. Amikor
megkaptuk a világútlevelet, lehetõsé-
günk is nyílt erre. Sok csoportot vezet-
tem például Olaszországba, Ausztriá-
ba, Törökországba, hogy csak néhányat
említsek az európai országok közül. A
szántói diákokkal, szülõkkel és a tele-
pülések lakóival számos közös úton vet-
tünk részt. Érdekes momentum, hogy
az egyik alkalommal tanúja voltam a
vasfüggöny bontásának. Éppen arra
jártunk, amikor Hegyeshalomnál vág-
ták a drótkerítést, amibõl emlékbe én
is eltettem egy darabot. A következõ ta-
nórán már szemléltetni tudtam a diák-
jaim elõtt ezt a rendkívül fontos törté-
nelmi eseményt. 

A sok tanulás mellett fizikai munkát
is végeztünk a férjemmel. Itt említhe-
tem az otthonunk építését, vagy éppen
a szõlõmûvelést. Az ültetvényt már el-
adtuk, mert elfáradtunk. Nekem volt egy
komoly mozgásszervi betegségem, majd
egy operációm és végül hála Istennek,
sikerült elindulni a gyógyulás útján. Eb-
ben az idõszakban kerültem kapcso-

latba sok-sok, mozgásában korlátozott
emberrel, megismertem szomorú sor-
sokat. Bekapcsolódtam a szervezet
munkájába, majd tizenegy évig vezet-
tem a mozgáskorlátozottak klubját.
Megismertem a környezõ települések
lakóit, rengeteg új barátot szereztem. A
klubunk keretében olyan helyekre szer-
veztem utakat, ahová ezek az ember-
ek állapotuk miatt nem tudtak volna el-
jutni. Kerekesszékkel, mankóval köz-
lekedõ társaimmal utaztuk be fél Ma-
gyarországot, Esztergomtól Gyuláig,
jártunk minden híres fürdõhelyen, mú-
zeumban, a legszebb templomokban. 

– Miért említi múlt idõben a klub ve-
zetését?

– Az elmúlt évben úgy éreztem, hogy
elfáradtam. Azt gondoltam, hogy tizen-
egy év elég volt és kértem, valaki vegye
át tõlem a klubvezetõi feladatokat. To-
vábbra is tagja vagyok a közösségnek,
segítem az ottani munkát, a szervezése-
ket, de már nem csak az enyém a teher.

Próbálok koncentrálni a szûk családi
hétköznapokra.

VALAMI MÉG HIÁNYZIK
– Hogyan telnek a nyugdíjas-hétköz-

napok?
– Olvasok. Rengeteget olvasok és

igyekszem bepótolni, amire a munka
mellett nem volt lehetõségem. A fér-
jemmel minden második héten könyv-
tárba járunk és elhozzuk az újabb kö-
teteket. Van fürdõbérletünk. Végre Sze-
rencsen is vízhez juthatok és úszhatok!
Nekem mindig ez hiányzott leginkább
ebben a városban, hiszen mint említet-
tem, vízparton nõttem fel. Gyakran lá-
togatjuk a város kulturális rendezvényeit
és szeretünk utazni.

A fiunk Fonyódon lakik, ott épített csa-
ládi házat. Három gimnazista unokánk
van. Ilyen nagy családban mindig törté-
nik valami. Ha hozzájuk utazunk, akkor
az legalább egy hetet vesz igénybe. No
meg Balatonnak különös bája van, ami
meglehetõsen marasztaló tud lenni. Most
pedig következik a tavasz, a virágok, a
kerti munkák ideje. Bele kellene törõd-
nöm, hogy fizikailag már nem tudok any-
nyit dolgozni, mint régebben. Ezt nehe-
zen veszem tudomásul.

Most úgy érzem, egyetlen dolog hi-
ányzik az életembõl: az internet. Éppen
a napokban jelentkeztem egy számító-
gépes tanfolyamra. Remélem, lesz elég
jelentkezõ és talán nem vagyok még öreg
ahhoz, hogy megtanuljam az internet ke-
zelését. Úgy érzem, hogy a következõ
évtized analfabétái lesznek azok, akik ki-
maradnak ebbõl.            Muhi Zoltán

Talán több olvasónk gondol-
kodott már el azon, hogy egy-egy
jól sikerült családi fotó, vagy ki-
rándulásokon, baráti összejöve-
teleken ellesett látványos felvétel
megjelenhetne az újság hasábja-
in is. Ezúttal adott a lehetõség, és
várjuk képeiket. Küldjék be a sa-
ját készítésû, az Önök számára
kedves, vagy különlegesnek gon-
dolt fotót szerkesztõségünkbe.
Az általunk legjobbnak és az ol-
vasók számára érdekesnek ítélt
képeket bemutatjuk a Szerencsi
Hírekben és lapunk internetes
honlapján is. A legjobb fotók ké-
szítõit jutalomban is részesítjük.
Elsõsorban digitális felvételeket
várunk a szerhir@t-online.hu drót-
posta címünkre.

AZ ÉN FOTÓM

Kéktúra XX.

REGÉCI VÁR

ILONA NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI?

MADÁRVÉDELEM: FÉSZEK HÁZILAG
Március elsõ hetében megjelentek

kertünk diófáján, a fészekodúk mel-
lett a seregélyek. Évek óta költenek
itt, és most is azonnal nagytakarí-
tásba kezdtek. Egyik jele annak,
hogy jön a tavasz.

Tudom, hogy õsszel, nagy csapa-
tokba verõdve nem tartoznak a
szõlõsgazdák kedvencei közé. A
költés idején, a kiskertben a talajon
gyors léptekkel keresgélve azonban
sok kártevõt elpusztítanak.

Számomra a tavasz kezdetét a
fecskék érkezése jelenti. A nálunk ho-
nos fajok közül a molnárfecskéket ké-
nyeztetem. Telkünkön – beleértve a
szomszéd háza hátulját is – hu-
szonöt mesterséges fészekkel várom
õket. Többször hír volt, hogy õsszel
sok fecske elpusztult költözéskor,
ezért úgy gondoltam, hogy az állo-
mány egyedszámának növelése ér-
dekében tenni kell valamit. Tava-
szonként többször hallottam olyan
megnyilatkozásokat, hogy mintha
kevesebb fecske érkezett volna vissza

az elõzõ évinél. A fészkek évek óta
fel vannak szerelve és tavasszal sor-
ra el is foglalják õket. A csepp jó-
szágok fáradságos fészeképítés he-
lyett azonnal a „családalapítással”
kezdenek foglalkozni és gyakran
nemcsak egyszer költenek. Ilyen
egyszerû. Van azért a dologban más
is. Irányítva van a költés helye és a
lepergõ ürülék nem a fejünkre hul-
lik, valamint az ablak fölötti fészkekre

repülõ madarak sem „dekorálják” ki
az üveget. A sok, fiókáit nevelõ ma-
dár állandóan „szûri” a légteret és a
számunkra kellemetlen repülõ ro-
varokat megfogják. Gondolok itt a
szúnyogokra, szárnyas alakban kelõ
levéltetvekre, a legyekre és sok más-
ra is. Végül számomra pozitív lé-
lektani hatású, hogy rajtuk segíthe-
tek.

A fészkeket készítem lopótökbõl,
ha jó termés van, de tartósabb a pa-
pírmasé-technika. A fészek, ha kicsit
kisebb vagy nagyobb a madarak ál-
tal építettnél, nem jelent problémát.
A fontos a röpnyílás mérete. A szé-
lessége 6-7 centiméter, de ennél is
fontosabb a nyílás mélysége, ami 22
milliméter kell, hogy legyen. Ha
szûkebb, akkor nem fér bele a fecs-
ke, ha bõvebb, akkor veréb költözik
a fészekbe. Volt már ez újsághír más
lapban és többen kértek is tõlem fész-
keket, amelyeket postán elküldtem
a madárbarátoknak. Ez a további-
akban is lehetséges. Tel.: 46/440-163.

Szádváry Gyula

A házilag készített fecskefészek
tavasszal már várja új lakóit. 
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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
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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Bari Gábor

NEM GÖRNYED
TOVÁBB

Fenyõfák karja csüng a fagyos légbe,
borókaág is szinte földig hajol, 
roppan gerince. Most sóhajt valahol
egy öreg tölgy, hol a Szinva susog délre.

Már alig csorog, úgy elfogyott télre,
mint éji vándor, nemrég telehold.
Arcomra havat jeges, hideg szél hord,
de figyelek a fa reccsenésére.

Eltûnt a tájból és földre dõlt végleg.
Fájó élete terhét eddig tûrte,
meghalt inkább!... de tovább már nem görnyed.

Nem fáj nagyon, hogy zavarta a csendet.
Nekem üzente pusztulásra szülve, 
hogy õstörvény tart természetben rendet...

Maklári Bódi István

VÁRJ  IDÕ!
Gera Sándor 71. születésnapjára

Várj idõ, ne engedd el kezét,
Kezét, mely szép verseket ír majd!..
Simogasd homlokát, sokat látott szemét,
S lelkében a virágok kinyílnak.

Gera Sándor

MÁRCIUS
Ti lázadó márciusi szelek,
Bontsatok ki minden felleget!
Tavaszi zápor,  moss te új utat,
Márciusi szél, feszítsd lobogónkat!

Csáky Katy

EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZET

Bolygónk lakói, hozzátok kiáltok!
Ne pusztítsuk el e gyönyörû világot.
Fogjunk össze mind: kicsik és nagyok,
Egy percet mindennap érte áldozzatok.

Óvjuk, féltsük Földünk,
Oly szép ez a világ!..
Benne minden értünk, emberekért kiált: 
S élõlényeinkért, földi életünkért…

Legyen olyan, ahogy Isten megalkotta!
Állítsunk meg pusztítást s rombolást!
A földgolyónk minden nap jelzi:
Nem tûri idegekkel, dühében tûzlángot lövell.

Orkán és hurrikán, pusztító vihar,
Mindezzel – tudom! – védekezni akar.
Bolygónk már végképp ki van merülve:
Tegyünk meg mindent a „szent cél” érdekében!

Isten e Kékbolygót nekünk teremtette.
Vigyázzunk rá, mintha szívünk lenne.
Ételt, italt is õ ad nekünk,
Békés nyughelyet, ha egykor elmegyünk…

Ne feledkezzünk el soha,
Ne szennyezzük naponta.
Öreg a Föld talpunk alatt,
Hova jutunk, ha õ elhagy.

Ki a Földet, s naprendszert megalkotta
Emberek, élõlények „szolgálatára”:
Istenem, tekints le ránk!
Ne hagyd, hogy elpusztuljon e gyönyörû világ…

Bôhm András

LANTPANASZ
Átsuhan az élet húrjaim között,
nem ér hozzám, meg sem zendülök.
Nem érnek hozzám könnyû ujjak,
hagyják, hogy némán széjjelhulljak.
A dallamok, a bennem szunnyadók,
némaságukban meghalók,
sikonganak befelé, némán,
szállnának, de lehullnak bénán.
Perceg a szú, eszi a fámat,
hinnéd-e, hogy dalolni szántak?

Kardos István

BARÁTAIMNAK
Éltes szívemben õszt sodor a nyár
Megsárgult fáján a szeretet
Körbe lopja a napsugár
A megritkult õsz tincseket

Mint írott jel a sok barázda
Évek, hónapok, napok
Minden nappal egyre közelebb…
Minden éjjel egyre távolabb vagyok

Úgy vagyok más, mint Ti,
Hogy nem változom
Áldás vagy átok ül a nyakamon
Enyém és én vállalom

Leskó Imre

A HONVÁGYRÓL
Jó álmodni a szép hazai tájról.
A Nagy-hegy lankáin virágot tépni.
Álmodni egy nagy virágcsokorról,
s otthon kedvesem ölébe tenni.

Jó felidézni a virágillatot,
a meleg szobát, hol szép az álom.
Felidézni, hogy anyám ringatott,
s lila akác kúszott a házfalon.

Jó inteni – gondolatban – olykor
a szomszéd felé, ha jön a reggel.
Kortyolni az édes, tüzes borból.
Most üzenek vándor fellegekkel.

Jó elképzelni a hazatérést,
azt, hogy a kapuban már várnak
és felteszik az ezernyi kérdést:
Hogyan gyötörtek meg a vágyak?

Jó letenni – kábult hangulatban –, 
a nyûgös csomagot, ami húzott.
Rendetlenséget tenni otthonomban,
Míg minden ajándékot elõhúzok.

Jó rájönni, mit ér a honvágy.
Hazatalálsz, mint szelíd galamb.
Sehol sincs a tiednél jobb ágy,
otthon szól legszebben a harang. Németh Tibor

HAGYATÉK

Schlosserné Báthory Piroska: Esôs nap

Csillagtûzben ég minden hegytetõ.
Lángjelek! Egymást keresõ szemek.
Fénymilliárdok élethírei. 
Eltévedt szelek felhõt vadásznak.
Öldöklõ partok várnak, világot
hódító álmot és új kincseket. 
Habzsolva legel a tudás. Kaszál,
dúl, amerre jár. A föld és az ég
addig tûri, még éje fényre lel.
Már koldul a jel. Cseppekért sírnak
az áramlatok. Kozmikus szüzek
ózont nem szülnek, ha földünk kiég. 
Árnyék, ha igéz, tüzek pusztulnak,
dérbe fagy a fény, mert földbe zártan,
lávafolyásban, a kõ halni kész.
A harc megszabott. Farkastörvénye
a szelekció. A gyenge félve
sompolyog félre. Régen itt hagyott!
Bár a szó makog önmagának, hogy
változott. Betû maradt! Most az ész,

szürke hályogot lát, ha hitbe néz. 
A rend: számsorok. Az idõ: csak szó,
egy viszony, hol az élõ egymáshoz
keres utat, s a konok halálhoz.
A fák kérgein redõk mesélnek
egy létezésrõl. Tér szerint nõttek,
s gyökeret szõttek a sziklarések. 
Reménytelenül, bogár kering még
egy pók fonalán. Már halálra vár.
Törtszárnyú madár már nem menekül! 
Törli az ember sorsa vagyonát,
kamathegyeken már nem nõnek fák,
vízjegyeken nem nõ tavi virág.
Klónozzák épp az emberi csodát.
Bárgyú figurák szaporodnak, mint
sárban hempergõk, „fûtõl” lebegõk. 
Azt hiszem, félek! 
Rövidzárlatot gyártó emberek
születnek, s kihûl, a rég üzemen
kívül helyezett földön, az élet..!

A H. A. T. HÍ REI
� Bodrogkisfaludon február 21-én bemutattuk Bodnár Edit (Dite) Csillagfény címû verses
életkönyvét. A nagysikerû rendezvény helyszíne az általános iskola tornaterme volt. 
� A szerencsi Rákóczi-várban március 12-én volt Jeney András: Fölfelé visz a folyó címû
verseskötetének bemutatása. Az érdeklõdõk megtöltötték a lovagtermet a színvonalas ren-
dezvényen.



Ebben az évben is több napig tar-
tó eseménysorozattal emlékezett
március 13–20-a között az intéz-
mény névadójára a mádi Koroknay
Dániel Tehetséggondozó és Általá-
nos Iskola. 

A helyi gyermekek mûsorával már-
cius 13-án kezdõdött a program,
majd a két 1848-as hõs, Pándy Sá-
muel és Cornidesz Lajos sírját ko-
szorúzták meg a résztvevõk a mádi
református temetõben, ahol a Ma-
gyarország Felfedezõi Szövetség he-
lyi képviselõi adtak mûsort. A köz-
ségi ünnepély keretében a mádi

Mûvelõdési Házban Gáthy Sándor
alpolgármester köszöntõje után a he-
tedik osztályosok elõadását láthatta
a közönség, majd a fáklyákkal, gyer-
tyákkal felvonuló tömeg az iskola fa-
lán elhelyezett Koroknay Dániel-
emléktáblát koszorúzta meg. Itt töb-
bek között elhangzott, hogy az iskola
névadója, aki 14 évesen állt be a hon-
védnek, Mádon született és kisdo-
bosként vett részt az 1848-as forra-
dalom és szabadságharc eseménye-
iben. Koroknay Dániel a harcok  elõ -
rehaladtával Damjanich tábornok
vörös sipkás seregének tagja lett. Az
egyhetes eseménysorozatot a peda-

gógusoknak szervezett szakmai kon-
ferenciák, körzeti rajzverseny után
hagyományosan hadijáték vetélked-
õvel zárták a diákok.

Az évente visszatérõ program ke-
retében különbözõ eleméleti és gya-
korlati feladatokat kapnak a tanulók,
akik az állomáshelyeken az 1848-as
forradalomhoz, illetve Koroknay Dá-
niel életéhez kapcsolódó kérdésekre
válaszoltak. A próbatételek között sze-
repelt totó, fejtörõ, célbadobás, mo-
csárjárás és egyéb ügyességi játékok.
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Hagyományosan
a díszzászlóalj be-
vonulása és a törté-
nelmi lobogók érke-
zése nyitotta meg a
március 15-ei meg-
emlékezést Mono-
kon.

Kossuth Lajos
szülõfalujában Sze-
pessy Zsolt tartott
ünnepi köszöntõt. A
község polgármes-
tere az 1848-as
hõsök emléke elõtt
tisztelegve arra hív-
ta fel a figyelmet,
hogy 161 évvel
ezelõtt hétköznapi
emberek, munkások, iparosok, ér-
telmiségiek óriási összefogással hoz-
ták létre a forradalmat, ami egyfajta
csodának számított a világban.

Szepessy Zsolt szerint 2009-ben
Magyarországon még a gazdasági re-

cessziónál is komolyabb gondot je-
lent a széthúzás, a pártosodás okoz-
ta nemzeti válság. – Az ezeréves múl-
tunk nem garancia az ezer esz-
tendõs jövõnkre, fennmaradásunk zá-
loga az összefogásban rejlik – fo-

galmazott a tele-
pülés vezetõje. 

Jeffrey Levin, az
Amerika Egyesült
Államok budapes-
ti helyettes nagy-
követe köszöntõ -
jében kiemelte,
hogy Kossuth La-
jos és hazája kap-
csolata rendkívül
fontos része a ma-
gyarság történel-
mének, amire
büszkék lehetnek
az itt élõ emberek.

A monoki ün-
nepség koszorú-
zással folytatódott,
majd a helyi ha-

gyományõrzõ csoportok léptek szín-
padra. Elsõként a helyi óvodások mu-
tatkoztak be mûsorukkal, majd fel-
lépett a Kossuth népdalkör és a he-
lyi általános iskola diákjai is bemu-
tatkoztak.

R e n d h a g y ó
író-olvasó talál-
kozó helyszíne
volt március 21-
én a  mezõ zom -

bori közösségi ház. A helyi születésû
Gál Halász Anna írónõ (fotónkon)
hívta beszélgetésre az itt élõket, is-
merõseit, az irodalombarátokat.

Gál Halász Anna Mezõzomboron
látta meg a napvilágot, és már a sá-
rospataki gimnáziumi évektõl kezd-
ve az írás fontos részévé vált életének.

Sorsa úgy alakult, hogy végül a pos-
tához került és számviteli területen
dolgozott nyugdíjazásáig. Önmagá-
ról úgy tartja, hogy igazi álma csu-
pán ezt követõen teljesülhetett, ami-
kor novellák, regények írásának szen-
telhette napjait. Addigi írásait sorra
küldte pályázatokra, irodalmi folyó-
iratokhoz, antológiákba. Termékeny
idõszak következett, hiszen készül-
tek az újabb alkotásai, majd 2004 ka-
rácsonyára jelent meg elsõ önálló no-
vellás kötete „Mint az aszú” címmel.
Hamarosan újabb regények láttak

napvilágot, mint például „A falu
mindent tud” a Tokaj-Hegyalja népi,
ünnepi hagyományairól, vagy a „Kávé
a teraszon”, amely a pályakezdõ vi-
déki postáslány szerelmének törté-
netével ismerteti meg az olvasót. A
napjaikban Alsózsolcán élõ Gál Ha-
lász Anna mezõzombori elõadásán
is elhangzott: – Kenyérkeresõ foglal-
kozásom a számvitel területére sodort,
ami a családalapítás feltételeit biz-
tosította számomra, de álmaim nyug-
díjas koromra váltak valóra, hogy ez-
által legyen teljes az életem.

Polgárõrirodát és térfigyelõ kame-
rarendszert avattak március 13-án
Prügyön. A település önkormányzata
az elmúlt idõszakban hatmillió forint
pályázati támogatás és hárommillió fo-
rintos önrész felhasználásával kezdte
meg az egykori tûzoltószertár felújí-
tását, hogy ott a község polgárõreinek
korszerû irodát alakítsanak ki. A ren-
delkezésre álló pénz nem csak az épü-

let rekonstrukciójára, hanem a nyolc
kamerából álló köztéri megfigyelõ-
rendszer kiépítésére is elegendõ volt. 

Boros-Leskó Géza polgármester
szerint az új eszközpark segítségé-
vel reményeik szerint javulhat a
község közbiztonsága. A kamerák ál-
tal rögzített felvételeket szükség ese-
tén átadják majd a rendõrségnek
elemzésre.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás tanácsa március 13-án az
újcsanálosi polgármesteri hivatalban
tartotta ülését.

Elsõ napirendi pontjaként a társu-
lás 2009. évi költségvetés-tervezetét
vitatták meg a testület tagjai. Mint el-
hangzott, a tervezet az elõzõ üléshez
képest megváltozott és kibõvült tar-
talommal került a tanács elé, figye-
lembe véve az idõközben négy tele-
pülés részérõl benyújtott módosító ja-
vaslatokat. A grémium a társulás ál-
tal ellátott szakfeladatonként vette
górcsõ alá a bevételeket és a kiadá-
sokat. Szó esett a munkaszervezetrõl,
a belsõ ellenõrzésrõl, az intézmény-
fenntartó társulásokról, a pedagógiai
szakszolgálatról és szakmai szolgál-
tatásról, de nem maradt ki a sorból a

családsegítõ és gyermekjóléti szolgá-
lat, a házi segítségnyújtás, a helyi vi-
dékfejlesztési iroda és a támogató szol-
gálat sem. Elhangzott az is, hogy a tag-
díjon felül az idén egyetlen szakfel-
adathoz sem kell hozzájárulást fizet-
niük a településeknek, ami jelentõs
megtakarítást jelent az önkormány-
zatoknak. Ugyanakkor igényként fo-
galmazódott meg, hogy a pályázaton
nyert új tûzoltóautó önrészét is a kö-
zös büdzsébõl biztosítsák. A hosszas,
olykor a személyeskedéstõl sem men-
tes vita után a jelenlévõ tanácstagok
egyhangúlag elfogadták a 2009. évi
pénzügyi tervet azzal a kitétellel,
hogy az év során alaposan megvizs-
gálják az egyes szakfeladatok kiadá-
sait. Az így megtakarított pénz fel-
használásáról külön dönt a majd a ta-
nács.

A Szerencsi Többcélú Kis-
térségi Társulás Tanácsa feb-
ruár 13-ai ülésén a költség-
vetési tervezet tárgyalása so-
rán az elõterjesztésben sze-
replõ adatok alapján több
polgármester a pedagógiai
szakszolgálat dolgozóinak
355 000 forintos átlagbé-
rét magasnak találta. 

Dorgainé Botos Hedvig (fotónkon),
a pedagógiai szakszolgálat megbízott
vezetõje lapunknak nyilatkozva kie-
melte, hogy a tanács elé pontatlan tar-
talmú információ került a dolgozók
munkabérérõl. Emiatt gondolhatták

úgy a tanács tagjai, hogy ná-
luk aránytalanul magasak a
fizetések. Valójában a szak-
szolgálatnál alkalmazott
pszichológusok, logopédu-
sok, fejlesztõ pedagógusok,
gyógypedagógusok és
gyógytestnevelõk, valamint
a szakmai munkát segítõ

ügyintézõ a közalkalmazotti bértábla
besorolása alapján kapják a fizetésü-
ket, sem többet, sem kevesebbet an-
nál, mint ami végzettségük és a mun-
kában eltöltött évek alapján megilleti
õket. A bruttó átlagbérük pótlékokkal
együtt 181 ezer forint. 

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás március 18-án tartotta a vá-
ros és környéke hosszú távú fej lõdé-
sének módszertani megalapozását
szolgáló partnerségi rendezvényét. A
pályázati támogatással megvalósuló
programon Dóka János, a Dél-Zemp-
léni Nektár Leader Közösség veze -
tõje az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program eddigi tapasztala-
tairól tartott tájékoztatót, majd Var-
ga Viktor, a Megakom Stratégiai Ta-
nácsadó Iroda munkatársa a leghát-
rányosabb helyzetû térségek felzár-
kóztatásának a lehetõ ségeirõl szólt,
valamint ismertette az Államreform
Operatív Programon belül induló, pá-
lyázatírással kapcsolatos képzéseket,
amelyek márciustól májusig tartanak.
Az ingyenes kurzusok gyakorlatori-
entált ismereteket biztosítanak töb-
bek között civil szervezeteknek és
vállalkozásoknak.

Monok

FENNMARADÁSUNK ZÁLOGA AZ ÖSSZEFOGÁS

Katonai tiszteletadás mellett ünnepeltek Monokon.

Prügy

TÛZOLTÓSZERTÁRBÓL
POLGÁRÕRIRODA

Boros-Leskó Géza (balra) fontosnak tartja a helyi polgárõrök
munkáját. 

Mezõzombor

ÁLMAIM VALÓRA VÁLTAK

A KISTÉRSÉG BÜDZSÉJE

A társulási tanács év közben felülvizsgálja az elfogadott pénzügyi
terv kiadásait.

Mád

A FORRADALOM GYERMEKHÕSE

A hadijáték során történelmi ismereteikrõl is számot adtak a  fia talok. 

A PARTNERSÉG
JEGYÉBEN

MUNKABÉREK A SZAKSZOLGÁLATNÁL



Egészségünkért

A SZÓJAFOGYASZTÁS ELÔNYEI ÉS HÁTRÁNYAI
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PÉN TEK DÉL UTÁ NI
OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:

minden hónap elsõ szerdáján, leg-
közelebb április 1-jén 8–12 óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legköze-
lebb április 1-jén.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb áp-
rilis 8-án.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

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

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

Panasznap: minden héten csütör-
tökön 8–15 óráig.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb április 6-án 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap elsõ
hétfõjén, legközelebb április 6-án 9–
12 óráig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése hét-
fõn és csütörtökön 8–15.30 óráig Pa-
lik Zsuzsanna fõhadnagy, enge-
délyügyi fõelõadónál.  

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

Március 23–29.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–19 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17
óráig, szombaton 8–12 óráig. Sze-
rencs (ügyeletes): hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Március 30– április 5.: Centrum
(ügyeletes): hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 óráig.
Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig, szom-

bat 8–12 óráig. Szerencs: hétfõ–
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19
óráig.

Április 6–12.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig, szombat–
vasárnap 8–14 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12
óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 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. Sze-
rencs gyógyszertár: Tesco áruház.
Tel.: 47/560-302, 560-303.

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, vala-
mint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csü-
törtök 7.30–16 óráig és pénteken
7.30–13.30 óráig. Családvédelmi
szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–
13 óráig, péntek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(Miskolc, Kazinczy út 19.) Hétfõ

8–18 óra, kedd, szerda és csütörtök
8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, 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

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

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

Március 28.: II. körzet (Móré László), tel.: 47/362-225.
Április 3.: I. körzet (Rohály Judit), tel.: 47/362-638.
Április 10.: IV. körzet (Spak László), tel.: 47/361-203. 

A nagymértékben
bõvülõ távol-keleti ét-
termek száma miatt is
egyre gyakrabban fo-
gyasztunk kisebb-na-
gyobb mennyiségben

szóját és szójatermékeket. A vegetári-
ánus táplálkozásban az étrend gerin-
cét képezhetik az ebbõl az alap-
anyagból készült ételek.

A szója nagy biológiai értékkel bíró
növény, ami elsõsorban aminosav-
összetételének köszönhetõ. Az állati
eredetû fehérjeforrások után a legked-
vezõbb arányban tartalmazza a szer-
vezet számára nélkülözhetetlen ami-
nosavakat. Az állati eredetû fehérje-
forrásokkal szemben a szója azonban
nem tartalmaz elegendõ vasat, így a
húsfogyasztásnak teljes egészében szó-
jával való helyettesítése nem tanácsos.

A növény termesztése Kínából indult,
majd Japánban és Koreában is alapvetõ
élelmiszerként fogyasztották. A szója-
babból sokféle terméket állítanak elõ,
melyek elérhetõ áron vásárolhatók
meg, nem igazán tartoznak a drága ké-
szítmények közé. Eredeti formájában,
granulátumként, szójalisztként, csíra for-
májában és tejfehérje-allergia esetén
szójatej formájában is felhasználható.
Gyakori összetevõje a csecsemõtáp-
szereknek. A szójaliszt a háztartások
mellett a kenyerekben, tésztákban és
cukrászipari termékekben is haszná-

latos. A szójaolaj alkalmas saláták íze-
sítésére, de a margaringyártás során is
felhasználják. A szójalecitint margari-
nokban, csokoládékban, édesipari ké-
szítményekben alkalmazzák adalék-
anyagként.

A mértéktelen fogyasztása azonban
káros élettani hatásokat eredményez-
het, csökkentheti a különféle vitami-
nok felszívódását és a fehérjék hasz-
nosulását is negatívan befolyásolhat-
ja. Kedvezõ élettani hatása is van, mert
a szójaolaj antioxidáns hatású, csök-
kenteni képes a gyulladásos tüneteket.
A szójaolaj fontos alkotóelemei a fosz-
folipidek, nélkülözhetetlenek az ideg-
rendszer és a máj optimális mûködé-
séhez. Javítja a májfunkciót, emellett
koleszterin- és vérnyomáscsökkentõ ha-
tása is van. 

Sok országban végeznek élettani
hatásainak bizonyítására irányuló kí-
sérleteket, kutatásokat. Ezek eredmé-
nyeként sok helyen pozitív élettani ha-
tást tulajdonítanak a növénynek, de
ezek megerõsítésére további vizsgála-
tokra van szükség!

Az egészséges élelmiszerek cso-
portjában nem élvez elsõbbséget an-
nak ellenére sem, hogy pozitív a táp-
anyag- és egyéb vegyülettartalma!

Szója fogyasztása során a vastag-
bélben gázok képzõdnek, amelyek a
haspuffadás révén diszkomfortérzetet
eredményeznek. Sajnos, nagyon sok

húsipari készítményben alkalmaznak
hozzáadott szóját, ezért a szójaaller-
giások csak azokat a termékeket fo-
gyaszthatják, melyekrõl meggyõzõdtek,
hogy mentesek ettõl az adaléktól.

A szója pozitív és negatív tulajdon-
ságait is figyelembe véve tudni kell,
hogy a kizárólag szójatermékeket fo-
gyasztó személyeknél pótolni kell
egyes esszenciális aminosavakat, va-
lamint a vasat és a B12-vitamint is.

A szója az egészséges és helyes táp-
lálkozás része lehet, de javasoljuk, hogy
étrendünk nagy mennyiségben ne tar-
talmazzon szóját.

Váradi Ferencné 
dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb április 6-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.

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

VÉRADÁS
ÁPRILIS 

2. (csütörtök): Tiszaladány.
16. (csütörtök): Mád. 

21. (kedd):
Szerencs – Nestlé. 

Kötelezettségek vál-
lalása I. Támogatási id-
õszak – 5 év – idõtarta-
ma alatt végig! (2009.
szeptember 1. – 2009.
augusztus 31.) Teljes

gazdasága területén: gazdálkodási nap-
ló vezetése naprakészen, minimum-
követelmények betartása (JFGK, HMKÁ,
minimum-követelmény).

A célprogramba bevitt területen: be
kell tartania a vállalt célprogramok el-
õírásait.

A támogatási idõszak idõtartama
alatt két alkalommal képzésen kell
részt venni. Tényleges mezõgazdasá-
gi mûvelést kell folytatni!

Kötelezettségek vállalása II. Gazdál-
kodási napló naprakész vezetése, gaz-
dálkodási év végét követõen szeptem-
ber 1. és október 31. között elektroni-
kus felületen elõre meghatározott ada-
tokat szaktanácsadó segítségével lehet
benyújtani/feltölteni. Tápanyag-gaz-
dálkodási és földhasználati tervek ké-
szítése minden gazdálkodási évre. Ki-
fizetési kérelemmel együtt elektroni-
kusan kell azok eredményét benyújta-
ni/feltölteni. Monitoring adatszolgálta-
tás. Minden kedvezményezett számá-
ra kötelezõ adatszolgáltatás évente kü-
lön jogszabály alapján. Hatásindikátor-
monitorozó rendszer (a támogatott te-
rület 10%-a) 

Kötelezettségek vállalása III. Szántó-
földi célprogramok esetében példák: Ta-
lajmintavétel – bõvített talajvizsgálat
(NVT AKG utolsó évében vett talajminta
elfogadható.) Tápanyag-gazdálkodási
terv (független a talajvizsgálattól). Föld-
használati terv. Vetésszerkezetre vo-
natkozó elõírások. Környezetkímélõ
növényvédõ szerek alkalmazhatóak.

Ültetvényes célprogramok esetében
példák: Talajminta-vétel – bõvített ta-
lajvizsgálat (egyféle vizsgálat van). Táp-
anyag-gazdálkodási terv (függetlenül a
talajvizsgálattól), levélanalízis, kör-
nyezetkímélõ növényvédõ-szerek al-
kalmazhatóak. Madárodúk és szexfe-
romoncsapdák fontossága (megelõzés).

Kötelezettségek vállalása IV. – Gyep-
gazdálkodási célprogramok esetében
példák: saját nevén lévõ állatállomány,

legeltetés esetén 0,2 egyed/ha legelte-
tett állomány megléte. Extenzív gyep-
gazdálkodási célprogramnál – 0,3
egyed/ha-ra való növelés a 3. évre. Ka-
szálatlan terület aránya, kaszálásra vo-
natkozó szabályok (mód, hely, id-
õpont). 

Vizes célprogramok esetében példák:
Nád aratásának kötelezettsége (aratat-
lan terület megtartása), vizes élõhe-
lyeken kaszálás, illetve legeltetés foly-
tatása.

Kérelem beadására egy alkalommal
van lehetõség: 2009. május 16-tól jú-
nius 30-ig.

Kizárólag elektronikus kérelembe-
nyújtás lehetséges, fizikai blokkon-
ként jelölve, hogy melyik célprog-
ramba mekkora a bevonni kívánt te-
rület. Mellékleteket papír alapon kell
benyújtani: pontozáshoz szükséges
dokumentumok, jogosultsági feltételek
igazolása (pl. nádas célprogram, tanyás
célprogram).

Nyilatkozatok ültetvénycsoportokról:
öko-célprogram esetében – átállás
alatti/átállt. Földterület használatának
jogosságáról. Nem hiánypótolható: te-
rületméret-adat, blokkazonosító, cél-
program-azonosító. Célprogramon-
ként történik a pontozás! 

Területi szempontok, pl.: Natura
2000, nitrátérzékeny terület, VTT tér-
szintek.

Egyéb szempontok, például: ko-
rábbi NVT AKG résztvevõ (elmúlt 4
évben, ugyanabban a célprogram-
csoportban). Célprogramban bevitt te-
rület az összes területhez képest, ál-
lattartással való kapcsolat, õshonos,
illetve ökológiai állattartás. Szakta-
nácsadóval kötött szerzõdés: agrár-
végzettség, TÉSZ, BÉSZ, TCS te-
nyésztõszervi tagság, 33/2008. FVM
rendelettel, nem termelõ beruházá-
sok mezõgazdasági területeken való
kapcsolat megteremtése (döntés). Te-
rületazonosítási kérelem. Támogatá-
si kérelmet jóváhagyó, részben jóvá-
hagyó határozat kézhezvételét követõ
90 napon belül kell benyújtani. Mel-
lékelni kell a mérést tartalmazó jegy-
zõkönyvet, ellenõrzött ökológiai gaz-
dálkodás igazolását. Területmérés:

1 méter pontossággal, minimum egy
sarokpont megjelölésével. Költségek
részbeni fedezésére: egy összegben
20 euró + 2 euró/ha, de maximum
1000 euró. Területazonosítási fogal-
mak: – tábla – parcella – kötelezett-
ségvállalással érintett egybefüggõ te-
rület – fizikai blokk – célprogram –
intézkedés.

Jogosult területek beazonosítása:
Szántó esetében – szántó és zöldség
egyben mérhetõ: táblaforgó beszámít-
ható. Gyep esetében legelõ és kaszá-
ló egybe mérhetõ. Fa, facsoport bele-
mérhetõ, ha a gyep alatta mezõgaz-
daságilag hasznosított. Ültetvények
esetében ugyanazon csoportba tarto-
zó fajok: területhatárok megállapítása
(sorköz fele). Nádas célprogram ese-
tében legalább kétéves nád, ingatlan-
nyilvántartási adatok. 

Kifizetési kérelem: A területazono-
sítási kérelmet jóváhagyó/részben jó-
váhagyó határozat alapján az elfo-
gadott EOV koordinátákkal beazo-
nosított, kötelezettségvállalással érin-
tett egybefüggõ területek után, tábla-
szinten igényelhetõ. Minden évben az
egységes kérelemmel együtt, azaz má-
jus 15-ig (+ 25 napig). 1. Kifizetési ké-
relem benyújtása 2010-ben, elektro-
nikus benyújtással.  Mellékelni kell
gyeptelenítés és vizes élõhely kiala-
kítása célprogramok esetén mûvelé-
si ág bejelentési kötelezettség igazo-
lását. Támogatási összegek szántóföldi
célprogram esetén: szántóföldi zöld-
ségnövény és egyéb szántóföldi nö-
vény, pillangósnövény-termesztés és
vegyes szántóföldi növénytermesztés.
Ökológiai gazdálkodás – átállás alat-
ti, illetve átállt terület, ritka növény-
fajták esetén magasabb összeg. Gyep-
gazdálkodás: kaszálás és legeltetés
esetén eltérõ összegek, Natura-terü-
leteken kevesebb támogatási összeg. 

Ültetvényes célprogram: alma, csont-
héjas – héjas, bogyós, szõlõ esetén el-
térõ összegek. Ökológiai gazdálkodás
– átállás alatti, illetve átállt terület. A
jogosult növények körét melléklet sza-
bályozza. 

Nagy Zsolt, 
az FVM minõsített szaktanácsadója

AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI CÉLPROGRAMOK II.
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� Bicskakulcsos központi zár
� Méretpontos üléshuzatok gyári anyagokból
� Fûthetô ülésvédô
� Üléstakarók
� Hótálcás és méretpontos gumiszônyegek
� Dísztárcsák (darabra is) 
� Csomagtértálcák (méretpontos is) 
� Trikó jellegû huzatok elsô és hátsó ülésre is 
� Lakás- és garázsriasztók 
már 5000 Ft-tól   

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL VAGY MEGRENDELÉSRE.

CSERÉLJEN OLAJAT úgy, hogy az 
OLAJSZÛRÔNEK CSAK A FELÉT FIZETI!!!
Ha nálunk vásárolja az olajat, levegô szûrôt, 

olajszûrôt a Suzuki Swift, WR +, és Ignisekhez,
akkor az olajszûrô árának 

csak a felét kell kifizetnie!!!

� IZZÓK nagy választékban minden típushoz.
� Castrol, Valvoline, Opel olaj raktárról.
� Vezérmûszíjak, hosszbordás szíjak, ékszíjak.
� VW, Opel gyári alkatrészek.

Bereczk Autósbolt

Cím: Szerencs, Széchenyi u. 18. Tel.: 47/362-701.Eng.sz.: R-1787/1998

VALUTAVÉTEL, -ELADÁS 
A LEGJOBB ÁRON!

Elôfoglalási kedvezmények 2009. 03. 31-ig.

JÖJJÖN VELÜNK DÉL-ERDÉLYBE!
Idôpont: 2009. 05. 29.–06. 01.

Részvételi díj: 36 000 Ft/fô.

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

Tel./fax: 47/362-952 Mobil: 30/9258-555
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

Honlap: www.zemplentourist.hu

ZEMPLÉN VILL 
Riasztórendszerek, napelemek, hôkamerával

történô épületgépészeti vizsgálatok
Energetikai bizonyítványra való felkészítés (épület-zöldkártya) 

� riasztórendszerek beltérre, kültérre,
� víkendházak és pincék védelme

� füstérzékelôk � szén-monoxid-érzékelôk
� kamerarendszerek: megfigyelôkamera, minikamera, 

kémkamera, rádiós kamera, villanyszerelés.

Épületgépészeti vizsgálatok:

� a hôszigetelés hibái � rejtett minôségi és konstrukciós hibák 
� vizesedés (ami gombásodást, ill. szerkezeti 

károsodást okozhat) � elektromos meghibásodások 
� különbözô készülékek kopó alkatrészei, például 

csapágyak, fogaskerekek és kerekek, magasfeszültségû kábelek, biztosítékok, 
érintkezôk, relék, transzformátorok, áramelosztók, 

motorok vezérlôszerkezetei, generátorok, NYÁK-ok, stb. 

Tel.: 70/335-31-80, 70/775-78-17.

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

BOWLING CLUB
Unod a szürke hétköznapokat? 

Tedd színesebbé nálunk! 
Ha még nem próbáltad ki a bowlingozást, 

itt az idő! 

Többféle kikapcsolódást
nyújtó játékok: kétpályás
bowling, 9-es pool, biliárd -

asztal, asztali foci, sakk.

Nyitva tartás: vasárnaptól csütörtökig 
13–23 óráig, péntek, szombat 13–02 óráig.

Pályafoglalás nyitvatartási idõben 
az 47/561-141-es telefonszámon.

KISS-METÁL
Kiss Imre – lakatosmester

Tekintse meg kiállítótermünket!
3903 Bekecs, Honvéd út 220. Tel.: 47/368-317, 70/388-0810. 

Rozsdamentes, bronzból és acélból készült kül- és beltéri korlátok,
kapuk, kerítéselemek, vasszerkezetek gyártása, kivitelezése. 

Színesfém- és alumíniumhegesztés 

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

Két-, három- és négyágyas szobák 
rövidebb és hosszabb távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

VÁLTOZOTT 
A NYITVA TARTÁS

A városi tanuszoda nyitvatartási
ideje megváltozott az alábbiak szerint,
hétfô: zárva, kedd–péntek: 6–21 órá-
ig, szombat–vasárnap: 8–19 óráig.

Emelõkosaras 
gépkocsi 
bérelhetõ. 
Munkavégzés 

11 m magasságig. 

Érd.: 20/9856-000. 

Ismét ultiversenyt rendeztek március 7-
én a szerencsi Vén Diófa sörözõben. A
vendéglátóhely által meghirdetett viadalra
ez alkalommal 17-en neveztek a város-
ból és távolabbi településekrõl. A vég-
eredmény: I. Kovács Béla (Bükkszentke-
reszt), II. Frikker József (Szerencs), III. Soós
László (Miskolc), IV. Miklós István (Sze-
rencs-Ond), V. Tokár József (Mezõzom-
bor), VI. Piróth György (Miskolc). Az ese-
ményen a díjazottakon túl tárgyjutalom-
ban részesítették a legfiatalabb és leg -
idõsebb, valamint a legtávolabbról érke-
zett résztvevõket. A vendéglátóhely bab-
gulyással látta vendégül az ultizókat. 

KÁRTYAPARTI
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Egy-, két- és háromágyas, 
zuhanyzós szobákkal, 

lakosztállyal, reggelivel 
és zárt parkolóval biztosít 

minden kényelmet.
A tíz szoba mindegyikében 
színes tv, légkondicionált 

társalgó, reggelire 
bôséges ételválaszték áll 

vendégeink rendelkezésére!

WWEEEEKKEENNDD
PPAANNZZIIÓÓ

Szerencs, 
Rákóczi út 19.

Tel.: 47/563-010. 
Fax: 47/361-938

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

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

Pizzéria
Paradiso

Akciós pizzák:

Szerencs, Nyár út 1. (37-es fogadó helyén)

Elôrendelést felveszünk! Tel.: 20/441-5333

Nyitva tartás: hétfõ – szombat: 9–22 óráig, vasárnap: 14–20 óráig

30 cm-es pizzák:

szalámis � sonkás � hawaii � gombás � tejfölös � margherita

500 Ft-ért

Vasudvar
� Zártszelvények, szög-,

kör-, lapos-, négyzet-,
betonacélok

� Hegesztett hálók, kerítés-
fonatok, kötözõdrótok

� Alu és horganyzott 
csatornák, lemezek

� Kisgépek, szerszámok,
csavarok

� Álmennyezetek, szegõk,
rozetták

� Tapéták, tapétaszegõk,
ragasztók

� Kertészeti és takarófóliák
� Biofa-tüzelõ: brikett 

és pellet kapható

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

BUZSIK AUTÓJAVÍTÓ
� teljes körû gépkocsijavítás
� motordiagnosztika, számítógépes hibakód-kiolvasás
� számítógépes futómûbeállítás
� fékhatásmérés
� lengéscsillapító-vizsgálat
� környezetvédelmi vizsgáztatás
� klímatöltés, -javítás, -tisztítás
� autóalkatrész-értékesítés
� autógumi-értékesítés, -szerelés

HB Autó-Kontroll Bt.
3900 Szerencs, Hidegvölgy út 27.

Telefon: 06-47/361-121. Mobil: 06-20/524-0050

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

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

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

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU
Kedvezõ áron ajánljuk a sertés-, marha-, birka-, bõrössüldõ-, baromfihúsokat és hentesárukat! 

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

Meleg- és hidegétel-utalványokat beváltunk!

Rendkívüli sertéshús-akció!
Sertéscomb 990 Ft/kg
Sertéslapocka 950 Ft/kg
Sertéskaraj (egész) 1110 Ft/kg
Sertés rövidkaraj 1210 Ft/kg
Sertés hosszúkaraj 1010 Ft/kg
Csontnélküli karaj 1380 Ft/kg
Sertéstarja (csontos) 940 Ft/kg
Sertéstarja (csont nélküli) 1010 Ft/kg
Sertésoldalas 930 Ft/kg
Sertésdagadó 940 Ft/kg 
Sertéscsülök (hátsó) 680 Ft/kg
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IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
KOSSUTH  U. 19/B. 2. emelet 3. ajtó: A városközpontban, 1 szoba, 2 fél-
szoba, étkezõvel egybenyitott konyha, spájz, fürdõszoba, WC, elõszoba,
loggia helyiséges, 3 elektromos hõtárolós kályha fûtésû, parkettás,  ön-
álló vízórás, redõnyös, karbantartott, 71 m2 hasznos alapterületû, kom-
fortos komfortfokozatú társasházi öröklakás kizárólagos használatú
tároló helyiséggel és közös használatú tárolókkal. A loggia igény szerint
korszerû üvegredõnnyel lezárható, mely a kilátást nem  akadályozza,
de állandó  jelleggel megnöveli ezen terület használhatóságát. Alacsony
rezsi- és társasházi közös költség. Telefon, parabola-antenna. Megfele -
lõség esetén beszámítható szerencsi, legalább 1,5 szobás, kizárólag föld-
szinti társasházi ingatlan. Nagyobb lakásba költözõk figyelmébe ajánljuk.
Irányár: 9 900 000 Ft. Tel.: 30/466-44-30. 
BOCSKAI U. 36. Glonczi: 875 m2 területû, 2,5 szobás, komfortos családi
ház. A vételár kifizetésekor azonnal birtokba vehetõ. Irányár: 
8 500 000 Ft. Telefon: 70/260-1711.                                                                                    
RÁKÓCZI U. 118. III. em. 10. ajtó: 55 m2 alapterületû társasházi lakás.
Mágneskártyás bejárat. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 7 200 000 Ft.
Tel.: 70/93-131-71.                                                                         
FELSÕPINCESOR 21.: 1198 m2 telken szintes családi ház. Megfelelõség
esetén beszámításra kerülhet szerencsi, teljesen felújított társasházi lakás.
Irányár: 19 200 000 Ft. Telefon: 20/3412-555.                                                                                        
GYÁR U. 5.   II. lh. 2. em. 1. ajtó: 57 m2 alapterületû társasházi lakás a
hozzá tartozó pincei 3 m2 tárolóval. Garázs az udvarban bérelhetõ. I. ár:
7 500 000 Ft. Telefon: 20/546-2480, 20/546-2430. Irányár: 
7 900 000 Ft. Telefon: 20/9560-896, 70/967-1153.                                                 
BEKECS, KENDERFÖLD U. 11. ULMAN: 816 m2 telken 132 m2 alapterü-
letû családi ház. Megfelelõség esetén beszámítanak kisebb szerencsi,
bekecsi vagy ondi kertes ingatlant. Irányár: 14 200 000 Ft. Telefon:
70/2580-606.                                                                      
GÁBOR ÁRON U. 7.: 1045 m2 területû telken, mintegy 110 m2 hasznos
alapterületû, komfortos családi ház. Elektromos kapunyitó, kamerás biz-
tonsági rendszer. Irányár: 16 000 000 Ft. Telefon: 30/274-6236.    
TÁLLYA, DOBÓ ISTVÁN U. 8.: 3162 m2 telken, mintegy 114 m2 hasznos
alapterületû, összkomfortos családi ház. Azonnal beköltözhetõ. Az in-
gatlanban lévõ bútorok a vételárban benne foglaltatnak. Irányár: 
11 900 000 Ft. Telefon: 20/9403-163, 46/385-818.                                                                        
RÁTKA, PETÕFI U. 16.: 1224 m2 telken családi ház. Teljes berendezéssel
együtt is eladó, esetleg hosszabb távra BÉRBE ADÓ. Üzleti célra is kivá-
lóan alkalmas. Irányár: 9 900 000 Ft. Telefon: 30/2981-070.                                                                                             
MÁD, KOSSUTH U. 19.: 2337 m2 telken családi ház két önálló épülettel.
Egyik épület jelenleg kocsmaként mûködik. Másik épület üzlethelyiség.
Teljes berendezéssel együtt is eladó, esetleg BÉRBE ADÓ. Irányár: 
11 000 000 Ft. Telefon: 20/518-6049.                                                                                             
TARCAL, KÖNYVES KÁLMÁN U. 15. Sárossy István: mintegy 150 m2 hasz-
nos alapterületû lakóépületbõl, melléképületbõl, garázsból és gazdasági
épületekbõl álló ingatlan, 21 m borospinceággal. Azonnal beköltözhetõ.
Irányár: 9 900 000 Ft. Telefon: 47/363-196, 70/592-7439.
BODROGKERESZTÚR, DÓZSA U. 2.: 970 m2 telken 135 m2 családi ház.
Beszámítanak budapesti, csendes környéken, maximum négyemeletes
épületben lévõ lakást. Irányár: 18 500 000 Ft. Tel.: 20/9152-634. Meg-
tekinthetõség: 30/965-10-29.                                                                   
MEZÕZOMBOR, ÁRPÁD U. 16. Elek János: 753 m2 telken, 130 m2 alap-
területû, összkomfortos családi ház. Beszámításra kerülhet Szerencsen,
vagy Miskolcon legalább 2 szobás társasházi lakás. Irányár: 
9 900 000 Ft. Telefon: 20/99-65-699.
MONOK, SZÉCHENYI U. 57.: 276 négyszögöl telken 60 m2 alapterületû,
félkomfortos családi ház. Hozzá tartozik 12 m2 pince és 20 m2 felújí-
tandó borház. Irányár: 2 500 000 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

Bejelentkezés munkanapokon 13–15 óra között: 47/361-758/22 mellék, Somogyvári Zsoltné. 
Szántó J. Endre ESZEI Rendelõintézet, II. emelet, AUDIOLÓGIA. 

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.

?
Nehezen 

tud beszélgetni 
családtagjaival?

Nem érti, 
amit Önnek 
mondanak?

TTEEGGYYEE  PPRRÓÓBBÁÁRRAA

HHAALLLLÁÁSSÁÁTT!!
• szakorvosi tanácsadás
• 16 év gyártási és hallásgondozási tapasztalat
• korszerű szervizháttér
• több nemzetközi hallókészülék-gyártó 

képviselete
• fülzúgás esetén tanácsadás

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. 

Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.  

AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû-, motorkerékpár-, japán típus, zselés, 

meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromos targonca-akkutelepek

E-mail: qakku@freemail.hu. Honlap: www.qakku.hu

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

AK CIÓ!

Ismeri már a „COOP Jó nekem!” termékeinket? 
Ha nem, keresse Szerencsen és Tarcalon 

COOP áruházaink polcain! 
Csemegekaraj 100 g 349 Ft

Egységára: 3490 Ft/kg
Kaukázusi kefir 500 ml 189 Ft

Egységára: 378 Ft/l
Ételízesítõ 125 g 219 Ft

Egységára: 1752 Ft/kg
Spagetti, szarvacska durum 0,5 kg 269 Ft

Egységára: 538 Ft/kg
Krémlevesek – zöldség, francia hagyma 55 g 179 Ft

Egységára 3255 Ft/kg
Reggelizõpehely Corn Flakes 250 g 299 Ft

Egységára: 1196 Ft/kg
Extrudált kukoricapehely, paprikás, f.mogyorós 75 g 109 Ft

Egységára: 1453 Ft/kg
Teljes kiõrlésû tönkölybúza-ropi 50 g 79 Ft

Egységára: 1580 Ft/kg
Gabonás omlós keksz 40 g 69 Ft

Egységára: 1725 Ft/kg

Keresse településén a legközelebbi UNIÓ COOP Zrt. üzletet,
ahol az élelmiszerek választékában 

már most is több mint 80% MAGYAR TERMÉK!

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 EB 60/19 200 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

100 órás angol alap-,
illetve középfokú

nyelvvizsgára
felkészítô tanfolyam

indul.
Érdeklôdni:

MMeeggbbíízzhhaattóó  ppaarrttnneerrtt  sszzeerreettnnee??  IItttt  kkeerreessssee!!

ARANY CORVIN ÜZLETHÁZ Miskolc, ARANY J. u. 11–13.  
Tel.: 06-30/44-567-41 ill. 06-46/411-710  
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– Közmûvesített, építési telek Bekecsen a Gábor Áron
utca 3. szám alatt eladó. Érd.: 70/387-2842. (6)
– Bekecs, Honvéd út 176. szám alatti 2 és félszobás,
összkomfortos, családi ház eladó. Érd.: 20/452-4725.
(6)
– Legyesbényén a Táncsics út 15. szám alatt kétszobás,
összkomfortos családi ház eladó. Érd.: 20/452-4725.
(6)
– Szerencs, Kossuth út 5. szám alatt lévõ, teljesen fel-
újított, 100 m2-es, közmûvesített családi ház eladó, vál-
lalkozásra is kiválóan alkalmas (iroda, rendelõ). Irányár:
15 900 000 Ft. Érd.: 30/9555-660. (6)
– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejáratú
2 + 4 szobás családi ház eladó. Vállalkozásra megfelelõ.
Kisebb házat, lakást beszámítunk. Érd.: 20/575-3803.
(6)
– Szerencs belvárosában, Rákóczi út 71. szám alatt lévõ
55 m2-es, felújított családi ház teljes közmûvel, zárt ud-
varral, bútorozott konyhával eladó. Irányár: 7 900 000
Ft. Érd.: 30/9555-660. (6)
– Miskolc, Gesztenyés utcai, elsõ emeleti, kétszobás, pa-
nelprogramos lakás eladó. Érd.: 70/645-7972. (6)
– Szerencsen a Gyár út 15/A/6-ban mûanyag ablakos,
felújított, háromszobás (123 m2) sorházi lakás eladó.
Érd.: 47/361-384, vagy 20/434-7408. (6)
– Szerencs, Bástya út 6. szám alatti lakás eladó. Érd.:
47/363-432. (6)
– Szerencsen az Ondi út 1/B-ben lakás eladó. Érd.:
47/363-865, 30/216-3282. (6)
– Szerencsen téglaépítésû társasház 3. emeletén, igé-
nyesen felújított, kétszobás lakás eladó. A lakáshoz ga-
rázs is tartozik. Érd.: 30/3222-374. (6)
– Bekecsen a Gábor Áron u. 18. szám alatt eladó, sa-
roktelken, rossz állapotban lévõ kis családi ház, telek -
áron! Ár: 1,7 M Ft. Érd.: 70/368-5078. (6)

MEZÕGAZDASÁG
– Aranka-tetõn víkendház 800 négyszögöl területtel
sürgõsen eladó. Érd.: 20/377-79-54. (6-7)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-
2255. (6-7)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencsen háromszobás, gáz-központi fûtéses, össz-
komfortos családi ház eladó, parkosított udvar, kis kert,
ásott kút az udvarban. Érd.: 20/464-8096. (6-7)
– Taktaszadán felújítás alatt álló családi ház eladó. Érd.:
20/422-6807. (6-7)
– Bekecsen családi ház 3+2 szobás, nappalis, étkezõs
gáz-központi fûtéses, ipari árammal, rendezett udvar,
csendes, zöldövezetben eladó. Érd.: 47/360-019. (6-7)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szute-
rénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház
920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igé-
nyesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló.
Érd.: este 30/921-2255. (6-7)
– Szerencsen frekventált helyen 200 m2-es, háromszo-
bás, nappalis, étkezõs vegyes- és gáztüzelésû, azonnal
beköltözhetõ családi ház, rendezett, parkosított udvarral
sürgõsen eladó. Érd.: 20/935-0795. (6-7)
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10 x
10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó. Részben
alápincézett, fedett terasszal, az udvaron ásott kúttal.
Irányár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. 
(6-7)
– Szerencs, Gyár út 3. szám alatt 72 m2-es lakás eladó.
Érd.: 20/9748-925. (6-7)
– Szerencs, Váci M. út 34. szám alatti kétszintes, mo-
dern, újépítésû luxuslakás extrákkal gáz + központi fû-
téssel, kandallóval, alápincézve, sürgõsen eladó. Kisebb,
jó állapotú családi házat az Ondi út és környékén be-
számítok. Ár: 39 M Ft. Érd.: 20/9516-168. (6-7)
– Szerencsen a Mikszáth utcában 15 éve épült, gáz-
közp. fûtéses, 240 m2-es, vállalkozásra is alkalmas csa-
ládi ház, nagy terasszal, mûanyag nyílászárókkal,
bolthelyiséggel eladó. Kisebb családi házat beszámítok
Ondi út és környékén. Ár: 18,3 M Ft. Érd.: 70/32-17-
838. (6-7)
– Balaton-felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csendes
faluban háromszobás, részben felújított, százéves ház
közel 2000 négyzetméteres telken 2,9 millió forintért
sürgõsen eladó. Érd. a 20/563-3852 telefonszámon Sze-
rencsen. (6-7)
– Szerencsen 3 szobás, összkomfortos, gáz-központi fû-
téses, társasházi lakás garázzsal eladó. Érd.: 47/363-
288, 70/324-4728. (6)
– Bekecs, Honvéd út 19. sz. (fõúton) alatt 1225 m2-es
telken, háromszobás, konyhás, fürdõszobás kertes csa-
ládi ház melléképületekkel eladó. Ár: 7,8 M Ft. Érd.:
47/368-024. (6)
– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatti lakás eladó. Érd.:
47/362-332. (6)
– Bekecs központjában, összkomfortos, 120 m2-es, fel-
újított, nem emeletes amerikai konyhás, 3 szobás, gáz-
fûtéses, parkosított kerttel, garázzsal, pincével eladó.
Esetleg olcsóbb bérházi csere Szerencsen érdekel. Ár: 16
millió Ft. Érd.: 06-30-274-6236. (6)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

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

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik szeretett családtagunk, 

TAKÁCS OTTÓ
temetésén megjelentek és fájdalmunkban 

osztoztak velünk. 
A gyászoló család

– Szõlõterület, valamint Zetor, pótkocsi, kultivátor eladó.
Érd.: 20/924-8182. (6)

JÁRMÛ
– Lada Samara 1.3 1989. évi, háromajtós, krémfehér
autó téli gumikkal 65 E Ft-ért eladó. Tel.: 20/563-3852.
(6-7)
– TZ-4K-14B traktor érvényes mûszakival (2010. 05.)
tartozékaival: 1-es eke, permetezõ, rotációs kapa, lúd-
talp eke eladó. Érd.: 47/369-175. (6)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié,
szõnyeg, íróasztal. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (6-
7)

GÉP, SZERSZÁM
– JVC videokamera 40 000 forintért eladó. Érd.:
70/368-5078. (6)

VÁLLAL
– Szakoktatói végzettséggel KRESZ-bõl korrepetálást,
KRESZ-vizsgára eredményes felkészítést vállalok. Érd.:
20/322-6928. (6-7)

VEGYES
– Páncéltõkés, bécsi mechanikás zongora eladó. Érd.:
47/363-530. (6)

KIADÓ
– Szerencsen elsõ emeleti, kétszobás, bútorozott lakás
kiadó. Érd.: 20/9722-626. (6-7)

KERES
– Megismerkednék csinos, megbízható, ötvenes
 hölggyel, aki kertes házamba jönne. Érd.: 20/377-7954.
(6-7)
– Négyórás állást keresek közgazdasági érettségivel, ke-
reskedõ-boltvezetõ végzettséggel Szerencsen. Tel.:
20/322-6928. (6-7)

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

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.

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2009. április 3-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

április 10., április 24.

500 forint

�

�

– Szerencs központi részén, kulturált környezetben
2,5 szobás, amerikai konyhás, karbantartott családi
ház gázcirkó fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár:
11,5 M Ft. Érd.: 70/618-1054. (6)

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

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

Kedvezményes 
vetõmagvásár

METSZÔOLLÓK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

LEMOSÓ PERMETSZEREK, 
TALAJFERTÔTLENÍTÔK ÉS TAVASZI MÛTRÁGYÁK

KERTI GÉPEK

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

(Konyhakerti növények, fûszer-
gyógynövények, virágmagvak, virághagymák,
dughagyma, hibridkukorica.)

Nyugdíjasoknak, 
munkanélkülieknek 5% engedmény! 

Kerekek, láncok, kômûvesszerszámok

Minden, ami lemez!
ÉPÍTKEZÕK, LAKÁSFELÚJÍTÓK!
Rendelje meg a bádogosipari termékeket a gyártótól! 

Szegélyek, párkányok, küszöbök…
Mindenféle lemezbõl (hozottból is): alumínium, 

színes alumínium, horganyzott, Lindab, Stamina, Prefa, Inox, stb. 

MIELÕTT VÁSÁROLNA, KÉRJE AJÁNLATOMAT! 
Szviatkovszky József – bádogos

Telefon: 30/476-4876. 



Vízszintes:
1. Anatole France idézetének elsõ

része. 12. Rangjelzõ. 13. ... Madrid,
focicsapat. 14. Nyílászáró. 15. Fér-
jes nõ. 16. Üres dal! 17. Engem an-
golul (ME)! 18. A klór, bróm is ez.
21. Õsi fegyver. 23. Rag, a -be pár-
ja. 24. Biztosító társaság (ÁB-...). 25.
Gál Károly. 26. Rézfúvós hangszer.
27. A zsidó farsang. 28.  Római 1002.
29. Forint. 30. Titokban nézte. 31.
Ellenértéke. 33. Díszes. 35. Zéró
hangzói! 36. Orosz veterán gép-
jármû. 38. Kuruc ellenfele. 40. Flu-
or, jód. 41. Kistestû ragadozó. 42. Te-
hergépkocsi-márka. 43. Jó móka.

45. M.I.Á. 46. Széken helyet foglal.
48. Vegyjele: Fe. 49. Ételízesítõ. 51.
Kén, nitrogén. 52. Elõtag: új. 54. Koc-
káztat. 57. Amire válaszolni illik. 59.
Dublin lakosa. 60. Elõtag: ellen. 62.
Nem irigy.

Függõleges:
2. Ragadozó madár. 3. Lap magyar

kártyában. 4. Illat. 5. Muzsika. 6. Ja-
son ..., angol zenész, a Jamiroquai
énekese. 7. Távolba. 8. Nyilatkozat.
9. Kutya. 10. Locsolócsõ. 11. Felez-
ve: Zola mûve. 15. Anatole France
idézetének második, befejezõ része.
16. Duci, túlsúlyos. 18. A méhtár-

sadalom hímje. 19.
Oxigén, nitrogén. 20.
Mennyei. 22. Becé-
zett Judit. 23. Maket-
tezõ alapanyag. 24.
Gépjármû. 27. Kevert
Pécs! 28. A csimpánz
is ez. 32. Börtön lakó-
ja. 34. Ilyen hal is van!
36. Félig cicomás! 37.
Nõi becenév. 39. Nát-
rium. 40. Kihúzza ma-
gát. 43. Pocak. 44. Fe-
kete István könyve. 47.
Életet kihasznál. 48.
Vásárol. 50. Öt ..., tea
jelzõje. 53. Ilyen va-
dász is van! 54. Kisebb
nyílás. 55. KRESZ-ben
van! 56. Ond eleje!
58. Ellenben. 61. Idõ -
sebb, röviden.

Sz. A. 

A március 13-ai ke-
resztrejtvény helyes
megfejtése: Az élet
csak egy jót ad ne-
künk, azé lehetünk,
akit szeretünk. A helyes megfejtést
beküldõk közül a szerencsések ju-
talma: 2000 Ft-os vásárlási utalvány:
Fodor István, Szerencs, Ondi út 8.,
1500 Ft-os vásárlási utalvány: Mihályi
Jánosné, Szerencs, Széchenyi u. 41.,
1000 Ft-os vásárlási utalvány: Mu-
rányi Imre, Szerencs, Magyar út 23.
A helyes megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 70/235-5918-as te-

lefonszám tulajdonosa 1500 Ft-os vá-
sárlási utalványt nyert. A nyertesek
a nyereményeket a Szerencsi Hírek
szerkesztõségében (Szerencs, Nép-
ház) március 31. és április 3. között
vehetik át. A március 27-ei kereszt-
rejtvény megfejtésének beküldési
határideje: április 3. 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
2009. március 27.

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 Nonprofit Kft.

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

AMI FONTOS

ZANZIBAR

Különleges díszdobozt jelentet
meg „Vidékrõl indult” címmel a
Zanzibar együttes. Az április 24-én
boltokba kerülõ kiadvány az együt-
tes 10 évét, illetve a jubileumi kon-
cert felvételét tartalmazza DVD-n és
CD-n, egy tavalyi unplugged kon-
certet DVD-n, illetve a dobozban lesz
a zenekarról szóló, „Igazi nevünk”
címû könyv is.

A csapat március 31-én kezdi idei
koncertkörútját, és májusban a Tank-
csapda társaságában turnéznak Er-
délyben. A tavaly december 27-ei,
ceglédi jubileumi koncert  felvételei -
bõl egy közel 100 perces anyag ké-
szült CD-re és DVD-re, amely lé-
nyegében egy élõ „best of” anyag,
de tartalmaz néhány régi nótát is. Az
extrában interjúk, koncert elõtti pil-
lanatok láthatók. 

Mindezek mellett a díszdobozban
egy unplugged koncert 45 perces
anyaga is megtalálható, amely 2008-
ban volt látható az MTV hangerõ
címû mûsorában. A rajongók legna-
gyobb örömére lemez tartalmazza to-

vábbá a Zanzibar eddig készült összes
klipjét is, s a jubileum alkalmából
megjelentetett könyv is része a cso-
magnak. Az „Igazi nevünk” címû kö-
tet nem biográfia, hanem egy olvas-
mányos sztori, amelybõl számos ér-
dekesség kiderül a zenekar tagjairól.

QUEENSRYCHE

Értesüléseink szerint március 27-
én jelenik meg a Queensryche va-
donatúj albuma „American Soldier”
címmel. A zenekar immár tizenket-
tedik lemeze összesen 12 vadonat -
új felvételt tartalmaz. A dalok ezút-
tal is egyetlen koncepció köré szer-
vezõdnek. A frontember Geoff Tate
számtalan interjút készített vietnami
és koreai háborús veteránokkal. Ezek
a beszélgetések ihlették az új anyag
zenei hátterét. A korong 2008-ban
közel kilenc hónap alatt készült el
és a hírek szerint a tavaszi megjele-
nés után a zenekar világ körüli tur-
néra indul.

HANNAH MONTANA
A rendkívül sikeres Disney-tévé-

sorozat, a Hannah Montana mozi-
film adaptációjának zenéje március
végén jelenik meg az EMI/Walt Dis-
ney Records gondozásában. 

Miley Stewart (Miley Cyrus) egy
nem épp átlagos tinilány, akinek
egyensúlyoznia kell az iskola, a ba-
rátai, és titkos popsztár mivolta kö-
zött, és amikor Hannah Montana hi-
hetetlen népszerûsége miatt nagyon
fennhordja az orrát, az apja hamar
megelégeli. Hazaviszi a Tennessee
állambeli Crowley Corners-be, hogy
kicsit visszatérjen a földre. Az ered-
mény? Annyi vidámság, nevetés, és
romantika, amit még Hannah Mon-

tana sem tud elképzelni. A soundt-
rack albumon nem csak Miley Cyrus,
vagy Billy Ray Cyrus dalai találha-
tók, Rascall Flatts, Steve Rushton és
Taylor Smith is közremûködik a fia-
tal korosztály számára igencsak csá-
bító kiadványon, amelynek elsõ kis-
lemeze, a „Climb” április 27-én ke-
rül boltokba.

SERBÁN ATTILA
Serbán Attila

a kárpátaljai Be-
regszászon szü-
letett. Tanulmá-
nyait Ungváron
fejezte be, ahol
táncpedagógus-
koreográfus dip-
lomát szerzett.
Pályáját 1997-
ben a Debrece-
ni Csokonai
Színházban kezdte, ahol táncosként
dolgozott, de ebben az évben kap-
ta elsõ énekes szerepét is: Hud-ot ját-
szotta a Hair-ben. Ez eldöntötte ké-
sõbbi sorsát, hiszen a következõ év-
ben már Fanatikus Simonként láthatta
a közönség a Jézus Krisztus Szu-
persztárban. Következõ szerepe Bu-
dapestre hozta, ahol a Piccolo Szín-

ház társulatának Rent elõadásában
Angel szerepét játszotta. 

Így indult el Serbán Attila karrier-
je, amely ezt követõen is számos si-
kert hozott számára. Ezúttal egy szó-
ló lemezzel szeretné megmutatni
tehetségét, kreativitását és sokolda-
lúságát. A Premier – Musical Tour
címmel március 20-án boltokba ke-
rülõ albumon Serbán Attila egy kép-
zeletbeli utazásra, a musicalek vilá-
gába invitálja a kedves hallgatót.
Olyan sikerdarabokból hallhatjuk a
legismertebb slágereket, mint a Jézus
Krisztus Szupersztár, a West Side
Story, a Sakk vagy a Sound of Mu-
sic. Ez az album igazi kuriózum a
musical rajongói számára, hiszen At-
tila különleges, egyedülálló hangja
által új dimenziók nyílnak a jól is-
mert dallamok elõtt. A korong egyik
csúcspontja a Who Wants To Live
Forever címû Queen-klasszikus,
amelyben Attila Szekeres Adriennel
közösen adja elõ a csodaszép dalt.

JÁTÉK:

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: Working On A Dream. A he-
lyes választ beküldõk közül Aranyosi
Gyuláné, Legyesbénye, Táncsics u.
14. szám alatti olvasónk 1500 fo-
rintos vásárlási utalványt nyert. A he-
lyes megfejtést SMS-ben beküldõ
30/667-3364-es telefonszám tulaj-
donosa 1500 forintos vásárlási utal-
ványt nyert. A nyeremények a szer-
kesztõségben, munkaidõben átve-
hetõk. Játékunk új kérdése: Mi a
címe a Zanzibar együttes különle-
ges, díszdobozos kiadványának? A
válaszokat postai borítékban, vagy
 levelezõ lapon juttassák el szer-
kesztõségünk címére és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.

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

NAGYSZÍNHÁZ

MÁRCIUS
27. (péntek) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Földes ifj. bérlet
28. (szombat) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
29. (vasárnap) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet
31. (kedd) 14 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet

ÁPRILIS
1. (szerda) 17 óra: A MUZSIKA HANGJA Latabár ifj. bérlet
2. (csütörtök) 18 óra: A MUZSIKA HANGJA Herman ifj. bérlet
3. (péntek) 17 óra: VÕLEGÉNY Laborfalvi ifj. bérlet
5. (vasárnap) 15 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
7. (kedd) 17 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Kossuth ifj. bérlet
8. (szerda) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
9. (csütörtök) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Bérletszünet
10. (péntek) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek



Kos: III. 21. – IV. 20.
Márciusban új fejezet indult az

életében. A magánéletében ideje
tisztázni a félreértéseket és ren-
dezni a konfliktusokat. Valami-
lyen titok napvilágra kerülhet a

párkapcsolatában, ami alapjaiban változtatja meg
a partneréhez fûzõdõ viszonyát. Ön tudja, hogy
hol húzza meg a határt, bár az is megeshet, hogy
már nincs beleszólása a várható eseményekbe.
Ha eddig minden próbálkozása ellenére sem tör-
tént változás a javulás irányába, akkor kevés az
esély rá, hogy ezután menni fog minden. Tegye
helyre magában az érzéseit és a gondolatait,
döntse el, merre vezessen tovább az út. Õrizze
meg az emberi méltóságát és próbáljon tiszta fej-
jel gondolkozni. Vállalkozás beindítására, kocká-
zatos pénzügyi akciókra nem alkalmas ez az
idõszak, tanuljon az eddigi elhamarkodott csele-
kedeteibõl.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Nagy szüksége lesz a toleranci-

ára és a türelemre. Ne sürgesse a
dolgokat, mindent megkap a maga
idejében. Vigyázzon arra, kinek
meséli el a titkait, könnyen meges-

het, hogy visszaélnek vele. Ne keseredjen el, ha
másoktól nem azt kapja, amit várt, csak tegye a
dolgát és haladjon kitartóan a saját útján. Ha ma-
gányosnak érzi magát, gondoljon arra, hogy
semmi sem tart örökké, a sors Önnek is tartogat
boldogságot. Használja ki az egyedül töltött idõt,
tanuljon, képezze magát, ennek késõbb nagy
hasznát veszi. Ami most rossznak tûnik az  éle -
tében, arról ki fog derülni, hogy a fejlõdését szol-
gálja, bár most ezt még nem érzi. Érzelmei terén
változás várható, átértékel egy régóta megoldat-
lan kapcsolati problémát. Találja meg újra önma-
gát és a régi barátait.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Ebben az idõszakban harcolnia

kell a munkáért és a megélhetésért.
Ha nyitott szemmel jár, akkor
remek lehetõségek tárulhatnak fel
Ön elõtt. Használja ki a kínálkozó

alkalmakat, bízzon jobban a képességeiben, és ha
szüksége van rá, ne szégyelljen segítséget kérni a
barátaitól és ismerõseitõl. A kommunikációján nem
ártana kissé javítani, nem kell mindent azonnal ki-
mondani, amit gondol, pláne, ha ezzel mások ér-
zékenységébe gázol. Gondoljon arra, Önnek hogy
esne, ha ugyanezt tennék Önnel. Legyen kész a
kompromisszumra, hallgassa meg a környezete vé-
leményét, ne ragaszkodjon mindenáron a saját el-
képzeléseihez. A magánélete meglehetõsen
kaotikus és kiszámíthatatlan, de ebben Önnek is
jócskán része van. Még mindig nem tudja biztosan,
mire vágyik igazán. Ne menjen bele olyan viszo-
nyokba, ahol manipulálni akarják.

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Sok olyan dologból kell levon-

nia a tanulságot, amelyek az elmúlt
idõszakban megkeserítették az
életét. Zárja le a múltat, felejtse el a
régi rossz emlékeket és sérelmeket.

Ami megtörtént, azon már nem tud változtatni,
vonja le a tanulságot és lépjen tovább. Csak magá-
nak ártana azzal, ha ábrándokba menekül, és
olyannak képzeli az életét, amilyen sosem lesz a
valóságban. Uralkodjon az érzésein, ne boruljon ki
minden semmiségen, próbálja egyensúlyban tartani
a dolgokat. Döntse el, milyen irányba szeretne tar-
tani, és hogyan fog eljutni odáig. Ettõl majd he-
lyükre kerülnek a dolgok. Sajnos, nem olyan az
anyagi helyzete, mint amilyennek szeretné. Éppen
ezért oda kell figyelnie arra, hogy most csak fontos,
nélkülözhetetlen dolgokra költsön. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Olyan lehetõségei adódhatnak,

amikor megmutathatja, mire képes.
Ha jól használja ki a helyzetét,
akkor hosszú távra megalapozhatja
az anyagi biztonságát. Bizakodó és

optimista hangulatából nem igazán lehet kizök-
kenteni, sikerrel veszi az Ön elé kerülõ akadályokat
is. A munka ég a keze alatt, kiváló ötletei vannak,
a legjobb tudása szerint tökéletesíti az eddig elvég-
zett feladatokat. A házastársával vagy a partnerével
romantikus idõszakra számíthat. Elképzelhetõ,
hogy fontos döntést hoznak a közös jövõt illetõen.
Egyensúlyra és harmóniára fog törekedni és ez na-
gyon jó hatással lesz a környezetére, nem beszélve
a saját kedélyérõl. Felmerülhet egy utazás, esetleg
költözködés gondolata vagy valamilyen új dolog
vásárlása, ami már régóta esedékes lenne.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Magabiztos, kitartó és határo-

zott. Nincs akadály, amit most ne
tudna könnyedén leküzdeni. A
munkájában komoly feladattal bíz-
hatják meg, ami hosszú távon biz-

tosíthatja a stabilitását. Elsõ ránézésre kicsit
félelmetesnek tûnhet a kihívás, de a kezdeti ne-
hézségek ellenére jól veszi az akadályokat, így biz-
tos lehet a sikerben. Pénzügyeit kezelje nagyobb
körültekintéssel, ez az idõszak nem alkalmas a na-
gyobb kiadásokra és befektetésekre. A magánéleté-
ben lenne néhány fontos kérdés, amit érdemes
lenne tisztázni a partnerével, mielõtt a helyzet ko-
molyabbá válik. Próbálja megõrizni a higgadtságát,
és ha elég nyugodt, akkor kezdeményezzen be-
szélgetést. Ne vádaskodjon, hanem törekedjen a té-
nyek feltárására. 

Mérleg: IX. 24 – X. 23.
Most egy kicsit hátradõlhet és él-

vezheti mindazokat a jó dolgokat,
amelyek kibontakozóban vannak
az életében. Számos új lehetõsége
adódik, vegye észre és éljen vele.

Itt az ideje megvalósítani elképzeléseit és ötleteit,
akár munkáról, akár kapcsolatról legyen szó. Pénz-
ügyeiben javulás várható, végre bekövetkeznek a
jó idõk. Váratlan, örömteli dolgok történhetnek
Önnel, melyek kellemes meglepetésként fogják
érni. Talán még soha nem volt annyira szerelmes,
mint mostanában. Emiatt az életében minden gör-
dülékenyebben megy, mindent könnyebbnek érez.
Nemcsak testi és lelki harmónia van Önök között,
hanem szellemi is, ami nagyon fontos. A nagy pör-
gésben azért álljon meg néha egy pillanatra, ne me-
rítse ki túlságosan az energiáit.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Ebben az idõszakban elképzel-

hetõ, hogy érdeklõdése az ezotéria
irányába fordul. Sok megoldatlan
kérdés van az életében, ezért ebbõl
próbál erõt meríteni és magyaráza-

tot találni a problémáira. Talán ennek segítségével
meg tudja oldani a komplikált élethelyzetét. Nagy
dilemmája: új szerelem vagy a régi, amely nem vál-
totta be a hozzá fûzött reményeket. Váratlan és
meglepõ dolgok történhetnek Önnel, amelyek nem
biztos, hogy kellemesek lesznek. Nem érdemes ra-
gaszkodni ahhoz, ami elmúlt, ami már csak fájdal-
mat és csalódást okoz. Megérti lassacskán, mi
fontos az életében és melyek azok a dolgok, ame-
lyekre nem szabad több energiát pocsékolni. Ha
képes felülemelkedni a sértettségén és az indula-
tain, rá fog jönni, merre van a helyes irány, de hall-
gassa meg a barátai véleményét is.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Március végén a munkájában

nagyon jó eredményeket érhet el,
ha éppen nincs állása, akkor némi
segítséggel találhat. A mostanában
történõ események nagyban befo-

lyásolják a jövõjét, ezért legyen körültekintõ és ne
kapkodjon. Nagyon fontos, hogy a pénzügyek terén
tanúsítson kellõ higgadtságot. Ellenkezõ esetben el-
veszíthet olyan dolgokat, amelyek fontosak és ér-
tékesek Ön számára. A kapcsolatára fordítson
különös figyelmet, mert amit most elront, azt ké-
sõbb már nehezen hozhatja helyre. A döntéseit na-
gyon meg kell fontolnia, mert olyan lavinát indíthat
el vele, amit nem lehet visszacsinálni. Gondolkod-
jon mindig tiszta fejjel, és ne hagyja magát befo-
lyásolni a rosszakarói által. A sorsa az Ön kezében
van. 

Bak: XII. 22. – I. 20.
Új lehetõségek, események és

helyzetek adódhatnak az életében.
Aktív, kiegyensúlyozott idõszak kö-
vetkezik, amikor megtalálja a han-
got a környezetével, és jól együtt

tud mûködni még azokkal is, akik néhány dolog-
ban másképp gondolkodnak, mint Ön. Érzelmi
életében meglepõ változásra számíthat. A szere-
lemben érdekes fordulat várható. Egy barátság
többé alakulhat át, amely mind Önt, mind a másik
felet meglepetésként érheti. A nagyobb kiadással
járó ötleteit halassza késõbbre, mert egyelõre még
nem biztos, hogy egyértelmûen sikerül felmérnie a
várható kockázatokat és elõnyöket. Lehet, hogy úgy
gondolja, amivel eddig foglalkozott, nem az, amit
igazán szeretne csinálni, de ne siesse el a dolgokat,
alaposan fontolja meg, mielõtt bármilyen nagyobb
változtatást vinne végbe.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Tévedett, mikor azt hitte, mos-

tantól minden egyszerûen és köny-
nyen fog menni. A nehézségek még
csak ezután következnek. Azért
nem kell túlságosan aggódnia, ez

csak átmeneti állapot, ez is elmúlik egyszer. Emiatt
nem érdemes tönkretenni magát. Be kell látnia
végre, hogy nem Önön múlik minden. Hajlamos
mások gondját is a sajátjaként kezelni, de eközben
a saját ügyei kicsúszhatnak a kezébõl. Vizsgálja
felül a kapcsolatait, nem biztos, hogy egyes em-
berek megérdemlik a bizalmát. Ne ragaszkodjon
megszokásból valakihez, akinek nincs tisztában a
valódi szándékaival és indítékaival. Kímélje meg
magát a további felesleges csalódásoktól. Erõsítse
az önbizalmát, vegye észre, milyen sokan keresnék
a társaságát, ha hagyná. A magánéletében néhány
izgalmas találkozás várható. 

Halak: II. 20. – III. 20.
Sikerül feltöltõdnie energiával,

amire szüksége is lesz, mert komoly
feladatok várnak Önre. Sok minden
történik Önnel, de szerencsére ru-
galmasan tud reagálni a változó kö-

rülményekre. Kövesse a megérzéseit, bármilyen
váratlanul és meglepõ módon törjenek is elõ. Az ér-
zelmi problémái megoldását már nem halogathatja
sokáig. Az egészsége látja kárát, ha nem képes meg-
hozni a szükséges döntést. Olyan ember mellett
érezné jól magát, akire felnézhet, akit eláraszthat
szeretetével. Talán már nem is kell sokáig keresgél-
nie. Ha jobban körülnézne, talán észrevenné a
megfelelõ partnert. Csak sajnos fennáll a veszélye,
hogy már annyira hozzászokott a magányhoz, vagy
beletörõdött a jelenlegi kapcsolata sikertelenségébe,
hogy senkit nem akar magához közel engedni. Új
szerelem vagy a régi felfrissítése? Biztonság vagy
szenvedély? Önön áll a döntés.
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HOROSZKÓP
március 27.  – április 10.

Rekordlétszámú részvétel mellett rendezik meg az idei
súlyemelõ-diákolimpia országos döntõjét április 9–11. kö-
zött Szerencsen. Három nap alatt negyvenkét kor- és súly-
csoportban összesen 224 leány- és fiúversenyzõ lép dobogóra
a városi sportcsarnokban. A viadalon 13 szerencsi súlye-
melõt is láthat majd a közönség, akik közül többen esé-
lyesek diákolimpiai bajnoki cím, illetve dobogós helyezé-
sek megszerzésére. A sporteseményre a belépés ingyenes.  

Program: 2009. április 9., (csütörtök)
10 óra: fiú, serdülõ 45, 50 kg-os súlycsoportok (szeren-

csi versenyzõk: Zsebesi Bálint, Runda Tamás).
12.30 óra: fiú, serdülõ 56, 62 kg-os súlycsoport (szeren-

csi versenyzõk: Molnár Péter).
15.30 óra: ünnepélyes megnyitó. 
16 óra: fiú, serdülõ 69, 77 kg-os súlycsoportok (szeren-

csi versenyzõk: Tóth Péter, Bán Lóránt, Balla Dávid).

18 óra: fiú, serdülõ 85, + 85 kg-os súlycsoport (sze-
rencsi versenyzõk: Czibik Tamás, Hallgató Ákos, Krisz-
tián Bence, Encsi Roland).

2009. április 10., (péntek):
10 óra: férfi, ifjúsági 50, 56, 62 kg-os súlycsoportok.
13 óra: férfi, ifjúsági 69, 77 kg-os súlycsoportok. 
15.30 óra: leány, serdülõ minden súlycsoport. 
17.30 óra: férfi, ifjúsági 85, 94, + 94 kg-os súlycso-

portok (szerencsi versenyzõk: Árvay Balázs, Dudás Ba-
lázs.)

2009. április 11., (szombat):
10 óra: férfi, junior 56, 62, 69 kg-os súlycsoportok.
12 óra: nõi, ifjúsági és junior minden súlycsoport (sze-

rencsi versenyzõ: Balla Nikolett). 
15 óra: férfi, junior 77, 85, 94, 105, +105 kg-os súly-

csoportok.

TISZTES HELYTÁLLÁS

Papírforma szerinti eredményt ho-
zott a sportegyesület asztalitenisz-
csapatának legutóbbi hazai találko-
zója. Együttesünk március 14-én Ti-
szaújváros második gárdájától 11–7
arányban szenvedett vereséget.   

A NB III-as bajnokságban a har-
madik helyen szereplõ vendégekkel
tartalékosan állt ki a szerencsi együt-
tes. Stadler Tamás betegsége idejé-
re ifjabb Csorba István vállalta a já-
tékot. A legerõsebb összeállításban
sem lett volna gyõzelmi esélye a sze-
rencsi gárdának, akiknek ez alka-
lommal a tisztes helytállás jutott.
Egyéniben Köllõ András három el-
lenfelét gyõzte le, míg Korály Tibor
kétszer, Filácz Attila pedig egyszer
volt eredményes. Párosban a Korály–
Köllõ kettõs szerzett pontot. Az ösz-
szesítés a Tisza-partiak négypontos
különbségû, 11–7 arányú gyõzelmét
hozta.  

MÁSODSZOR NYERTEK 
Gyõzelemmel ünnepelte a forra-

dalom és szabadságharc évforduló-
ját a város megyei másodosztályú
sakkcsapata. Együttesünk március
15-én Hidasnémetiben vendégsze-
repelt. A becsvággyal asztalhoz ülõ
szerencsi fiataloknak köszönhetõen

a találkozó 7–5 aranyú vendégsi-
kerrel zárult, amivel a csapat meg-
szerezte második gyõzelmét a baj-
noki szezonban, ami biztató a jövõre
nézve. A mérkõzését megnyerte Ba-
logh László, Újházi Dávid, Csider An-
dor, Tóth Levente és Zakar Adrián,
döntetlent Balogh Imre, Döme Ala-
dár, Samók Csaba és Samók Balázs
ért el. 

CSILLOGÓ BIRKÓZÓÉRMEK 
A diákolimpiai felkészülés jegyé -

ben tizenhét szerencsi birkózó lépett
szõnyegre a március 7-én, a Hajdú-
Bihar megyei Sárrétudvarin meg-
rendezett régiós versenyen. A 11 csa-
pat 104 sportolóját felvonultató  via -
dalon Illésy László tanítványai három
arany-, négy ezüst- és négy bronz -
érmet szereztek. A dobogó legfelsõ
fokára kiváló teljesítménnyel Molnár
Olivér, Koncz Bence és Varga István
állt fel. Második Nagy Zétény, Kecs-
kés Marcell, Vinnai Patrik, Stefán
Ádám lett, harmadik helyen Béni Ro-
land, Golopi Gergõ és Golopi József
végzett. Csapatban Szerencs az  elõ -
kelõ negyedik helyet szerezte meg. 

Március 14-én a városi sport-
egyesület birkózó-szakosztályának
ifjú reménységei a VIII. Agro-Kaba
kupán szerepelve négy érmes he-
lyezéssel zárták a versenyt. A száz-
négy résztvevõt felvonultató me-
zõnyben Varga István, Koncz Ben-
ce és Nagy Ákos egyaránt a máso-
dik helyen végzett, míg Golopi Jó-
zsef bronzéremmel erõsítette a sze-
rencsiek teljesítményét.

HATVAN PONT LETT
A KÜLÖNBSÉG 

Nagyarányú gyõzelmet aratott ha-
zai pályán március 6-án a város fér-
fi kosárlabdacsapata. Együttesünktõl
a megyei bajnoki találkozón a Ti-

szaújváros Club ’96 szenvedett sú-
lyos vereséget. 

Az elsõ negyedben a hazai csa-
patból Bém Zsolt, Endrész Tamás és
Takács Péter mellett Birk László ta-
lált a vendégek gyûrûjébe, miközben
a Tisza-partiak mindössze néhány
eredményes dobást könyvelhettek el.
A második játékrészben Birk már ötö-
dik hárompontos találatát is meg-
szerezte, a tiszaújvárosi együttes
erõsödõ mezõnybeli játéka ellenére
sem tudta akcióit eredményesen be-
fejezni. Így a félidõben 48–19 volt
az állás. Gulyás László legénysége
többször letámadásból szerzett lab-
dákból, kontrákból növelte az elõ-
nyét. Az összeszokott szerencsiek
sokszor találták meg passzaikkal a pa-
lánk alá mozduló Endrészt. A ven-
dég együttes támadókedve a játék-
idõ végéhez közeledve csökkent, a
lehetõségeikhez mérten azonban
tisztességesen végigjátszották a mér-
kõzést. A találkozót végül 104–44
arányban nyerték meg a házigazdák.  

KUPAMECCS
A TOVÁBBJUTÁSÉRT 

A jövõ évi Magyar Kupa elsõ se-
lejtezõ fordulójában együttesünk
március 15-én Hercegkúton vendé-
geskedett. Az alacsony színvonalú ta-
lálkozó elsõ félidejében Kazsik Sán-
dor góljaival Szerencs 2–0-ra veze-
tett. A második játékrészben a lel-
kesen játszó házigazdák elõbb
egyenlítettek, majd a hosszabbítás-
ban fordítottak, azonban a találko-
zó lefújása elõtt néhány perccel Rin-
ger István döntetlenre, 3–3-ra mó-
dosította a végeredményt. A találkozó
sorsát büntetõ rúgások döntötték el,
amiben a szerencsiek bizonyultak
jobbnak. Takács László legénysége
végül 6–3-as gyõzelemmel vívta ki
a továbbjutást a jövõ évi Magyar
Kupa második selejtezõ fordulójába.

A SÚLYEMELÕ-DIÁKOLIMPIA PROGRAMJA 

A megyei III. osztályú labdarúgó-baj-
nokság szerencsi csoportjában Bekecs és
Kázsmárk nélkül játsszák a tavaszi idényt.
A tabella 3. helyén szereplõ Szerencs az
elsõ fordulóban pihen, majd április 4-én
a nagy rivális Taktaszadát fo gadja hazai
környezetben a Tatay Sporttelepen. A ta-
vaszi idény elsô mérkôzései:   

12. forduló: Március 28. (szombat) 15
óra: Erdõbénye – Golop, Taktaszada –
Felsõdobsza, Tiszaladány – Monok. Már-
cius 29. (vasárnap) 15 óra: Vámosújfa-
lu – Mezõzombor.

13. forduló: Április 4. (szombat)
16.30 óra: Szerencs VSE – Taktasza-
da. Április 5. (vasárnap) 16.30 óra: Mo-
nok– Abaújkér, Mezõzombor – Ti sza -
ladány, Felsõdobsza – Vámosújfalu.

14. forduló: Április 11. (szombat)
16.30 óra: Taktaszada – Golop, Ti-
szaladány – Felsõdobsza, Abaújkér –
Mezõzombor. Április 12. (vasárnap)
16.30 óra: Vámosújfalu – Szerencs
VSE.

15. forduló: Április 18. (szombat) 17
óra: Erdõbénye – Monok, Szerencs VSE

– Tiszaladány. Április 19. (vasárnap)
17 óra: Felsõdobsza – Abaújkér, Go-
lop – Vámosújfalu.

16. forduló: Április 25. (szombat) 17
óra: Tiszaladány – Golop, Abaújkér –
Szerencs VSE, Taktaszada – Erdõbénye.
Április 26. (vasárnap) 17 óra: Monok
– Mezõzombor.

17. forduló: Május 2. (szombat) 17
óra: Erdõbénye – Mezõzombor, Tak-
taszada – Vámosújfalu. Május 3. (va-
sárnap) 17 óra: Felsõdobsza – Monok,
Golop – Abaújkér.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

LABDARÚGÓ-BAJNOKI MENETREND
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2009. április 10-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
MI AZ A MÛFÛ?

Talán van, aki szívesen feltenné a
címben is szereplõ kérdést! Mivel a ter-
mészetben nincs ilyen „növény”, így
be kell érnünk a sportpályák fûhöz ha-
sonló mûanyagborításának magyará-
zatával. Ilyen pálya mûködik a Bocs-
kai gimnázium udvarán is és néhány
évvel ezelõtt ingyen kapott a város hasz-
nált, de még akkor jó minõségû borí-
tóanyagot, aminek egy részét a Tatay
sporttelepen, másik részét pedig az ál-
talános iskola Rákóczi épületének ud-
varán helyezték el. Úgy tûnik, a szõ-
nyeg lassan végleg az enyészeté lesz,
hiszen hosszú ideje már annak, hogy
nem kerülnek a helyükre a hatalmas
tekercsek.  

TILOS AZ ÉGETÉS!

A tavasz beköszöntével ismét egyre
többen gyújtják meg a lemetszett szõ-
lõvenyigét, a gyümölcsfák gallyait,
vagy éppen az õsztõl visszamaradt le-
veleket, pedig lakott területen belül jog-
szabály tiltja a gazégetést. Sajnos, is-
mét fel kell hívnunk olvasóink figyel-
mét arra, hogy a rendelet megsértõire
pénzbüntetést szabhat ki a település
jegyzõje. Az összeg szabálysértés ese-
tén harmincezer, azonban a levegõ-
védelemrõl szóló kormányrendelet
alapján magánszemély esetében akár
százezer forintig is terjedhet.

FÜSTÖLT A GYÁRKÉMÉNY

Az elmúlt hetekben többen felfi-
gyeltek a bontás alatt lévõ cukorgyár
füstölgõ kéményeire. Szerkesztõsé-
günk megpróbált utána járni, vajon mi
is történt az egykori üzem területén,
hogy a sokat emlegetett, napjainkra jel-
képpé vált kémények ismét munkába
álltak. A tájékoztatás szerint mindössze
arról van szó, hogy régi irattár anya-
gát semmisítették meg égetéssel, amely-
re legjobb helyszínnek a kürtõk mu-
tatkoztak. A munkákat végzõ fõvállal-
kozó szerint szerzõdésük nem tartal-
maz ilyen tevékenységet, ezért ígére-
tet kaptunk arra, hogy utánanéz a tü-
zelésnek. Egy biztos: érdeklõdésünk óta
nem füstölnek a kémények. 

HALAK A TÓBAN
A közelmúltban mintegy négy má-

zsa háromnyaras pontyot vásárolt a Sze-
rencsi Horgász Egyesület. A halakat
március 18-án helyezték el a Szerencs
patakba, és a Homokos tóban. Néhány
napos tilalmi idõszak után március 21-
én ismét birtokba vehették kedvenc hor-
gászhelyeiket a szerencsi pecások.

SZEMETES A FENYVES!
Megérkezett a tavasz. A természet

kedvelõi egyre inkább örülnek a las-
san beköszöntõ jó idõnek, indulnak a
séták, következik a nagy túrák, kirán-
dulások ideje. 

A város egyik ilyen célpontja – ahol
szinte minden évszakban jó kis sétát ten-
ni – az Árpád-hegyen található feny-
ves. A kis erdõ és a füves tisztás jó le-
hetõséget ad a szabadidõ eltöltésére.
Igaz, de csak akkor érezhetjük magunkat
igazán jól a természetben, ha nem kell
lépten-nyomon szemétkupacokba bot-
lania az embernek. Márpedig a feny-
vesben ma is hasonló a helyzet, kö-
szönhetõen néhány embertársunknak,
akik fittyet hánynak elõírásokra, ter-
mészetvédelemre, tisztaságra. 

SZÛK AZ UTCA

A város képviselõ-testületének ko-
rábbi ülésén vetõdött fel a szerencsi
Szûk utca egyirányúsításának ötlete. A
környéken élõk arra panaszkodnak,
hogy a szakasz, mint az a nevében is
benne foglaltatik, valóban keskeny
aszfaltcsíkkal rendelkezik és mostaná-
ban mintha a forgalom is egyre na-
gyobb lenne errefelé. Az utca egyirá-
nyúsítása azonban nem történik meg
egyik napról a másikra, de vélhetõen
hamarosan megoldás születik erre a
gondra is. Különösen, ha arra gondo-
lunk, hogy jövõre megkezdõdik a bel-
város átépítése, ami – ha csak átme-
netileg is –, jelentõsen növelni fogja a
mellékutak forgalmát.

A KIDÖNTÖTT KUKA
A képen látható szeméttárolót a sze-

rencsi Geisenheim téren érte „baleset”.
Vélhetõen egy magát erõs embernek
tartó ismeretlen viaskodott a fém hul-
ladéktárolóval, aminek ez lett az ered-
ménye. Lapzártánk idejére a város-
üzemeltetõ mun-
katársai helyreállí-
tották az edényt,
azonban el kellene
gondolkodni azon,
hogy négy csavar,
mûanyag tiplivel
elegendõ-e a köz-
téri kuka rögzíté-
sére.

VANDÁLOK A VÁRKERTBEN
Mint a fotónkon is látszik, vandálok

„dolgoztak” a nemrég felújított sze-
rencsi várkertben is. Egyelõre csak a fá-
ból készített szeméttárolók zsindely te-
tõborítását szaggatták meg az „ügyes
kezûek”, azonban félõ, hogy a rossz
példa ragadós. Sajnos, olyan világot él-

ünk, hogy lassan
minden fa mellé
biztonsági õrt kel-
lene állítani, ami
rendkívül elszomo-
rító. Talán a térfi-
gyelõ kamerák se-
gítséget nyújtanak
majd a vandálok
elfogásában.

A Szerencsi Cukor-
gyár bontásánál az
egyik alvállalkozó vil-
lanyszerelõje munka-
végzés közben szenve-
dett balesetet. Az 51
éves férfi sérüléseibe a
helyszínen belehalt. A
tragédia körülményeit a
rendõrség is vizsgálja.  

Március 11-én az Or-
szágos Mentõszolgálatot
értesítették a Szerencsi
Cukorgyárból, hogy az
üzem bontásánál az
egyik alvállalkozó alkal-
mazottja a mélybe zu-
hant. Az esetkocsi néhány percen be-
lül a helyszínre érkezett, azonban a
mentõk már csak a szerencsétlenül járt
férfi halálát tudták megállapítani. A Sze-

rencsi Rendõrkapitányság független
munkavédelmi szakértõt is bevont a
baleset körülményeinek feltárásába, va-
lamint az Országos Munkavédelmi és

Munkaügyi Fõfelügye -
lõség Észak-magyar-
országi Munkavédelmi
Felügyelõsége is vizs-
gálódik. A szakértõk
véleményét figyelem-
be véve a Szerencsi
Rendõrkapitányság
büntetõeljárást indí-
tott, mert az elsõdleges
adatok alapján a ha-
lálos sérülést okozó
balesetért más személy
felelõssége is megál-
lapítható. A nyomo-
zást a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság

folytatja halált okozó, foglalkozás kö-
rében elkövetett gondatlan veszé-
lyeztetés bûncselekmény alapos gya-
núja miatt.

Támogatásra méltónak ítélték a bí-
rálók a szerencsi önkormányzatnak a
városközpont rehabilitációjára be-
nyújtott pályázatát.

Az összességében 988 millió forin-
tos beruházáshoz az Észak-magyar-
országi Operatív Program keretében
791 millió forint európai uniós pénz-
ügyi forrást használhat fel a település.
A részletes tervek kimunkálása után
várhatóan az idén õsszel történik meg
a támogatási szerzõdés aláírása, majd
jövõ tavasszal elkezdõdhetnek a ki-
vitelezési munkák. Ennek során átépül
a Kossuth tér. Itt új nyomvonalat kap
a város fõutcája, megújulnak a zöld-
felületek és díszburkolatos rendez-
vényteret is kialakítanak a közterület
középpontjában. Az Erzsébet téren
 pihenõ parkot, parkolókat létesítenek,
a környezõ utcában megtörténik a
közmûfelújításokat is tartalmazó tel-
jes út- és járdarekonstrukció. Nem ma-

rad ki a fejlesztésbõl a piactér sem,
ahol a körbekerített részen a nyitott
eladótér köré fedett elárusítóhelyeket
építenek és a heti piac is új burkola-
tot kap. Megtörténik a tûzoltóság je-
lenlegi épületének a hõszigetelése és

a homlokzat-felújítása, az épületre új
tetõ kerül. A városközpont-rekonst-
rukció az ÉMÁSZ telephelyén két épü-
let megvásárlását is tartalmazza, ahol
a tervek szerint kistérségi szolgáltató
központot alakítanak ki.

Válságkezelési fórumot tartott már-
cius 17-én Szerencsen az Észak-ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség.

A tanácskozáson Karády István, az
Észak-magyarországi Regionális Mun-
kaügyi Központ szerencsi kirendeltsé-
gének vezetõje a helyi hatáskörû fog-
lalkoztatáspolitikai eszközökkel is-
mertette meg a hallgatóságot.

Mint elhangzott, a munkáltatók új
dolgozó felvételénél a munkabérre és
annak járulékaira igényelhetnek tá-
mogatást. A feltételek között több kri-
térium is szerepel. Ezek közé tartozik,
hogy az érintett vállalkozásnak rende-
zett munkaügyi kapcsolatokkal kell ren-
delkeznie, nem lehet köztartozása, a
munkavállalóval ténylegesen növelnie
kell az alkalmazotti létszámát. Karády
István ismertette, hogy munkahely-
megtartásra is kérhetõ pénzügyi segít-
ség legfeljebb fél év idõtartamra, ami-
nek a folyósítása havonta utólagosan
történik. Orosz Sándor, a kirendeltség
munkatársa a Start-programok által kí-
nált lehetõ ségeket ajánlotta a figyel-
mébe, amelyek már nemcsak pálya-
kezdõk, hanem több szempontból is
hátrányos helyzetû álláskeresõk elhe-
lyezkedését segítik járulékkedvez-
ménnyel. 

Juhászné Sípos Angéla, a regionális
fejlesztési ügynökség koordinátora is-
mertette, hogy az Új Magyarország Fej-

lesztési Terv kiírásai jelentõsen mó-
dosultak, amelyek között  visszamenõ -
leges hatályú rendelkezések is szere-
pelnek. A gazdaságfejlesztési pályá-
zatok esetén mérséklõdik a vállalt ár-
bevétel-növekedések mértéke, ahol
akár 10 százalékos csökkenés is elfo-
gadott, illetve helyette új elemként a
vállalkozás választhatja a meglévõ
dolgozói létszám fenntartását. A saját

forrás meglétét a szerzõdéskötés helyett
elég az elsõ kifizetéskor igazolni, a biz-
tosítéknyújtás alóli mentesség határa tíz-
millió forintról 25 millió forintra emel-
kedett. Az elõadó részletesen szólt a
mikro-, kis-, és középvállalkozások
technológiai fejlesztésére, a leghátrá-
nyosabb térségek felzárkóztatására
szolgáló pályázati lehetõségekrõl, ame-
lyek a gazdaság élénkítését szolgálják.

HALÁLOS BALESET A GYÁRBONTÁSNÁL

A bontási területen lezuhant férfi a helyszínen életét
vesztette. 

MEGÚJUL A VÁROSKÖZPONT

A Kossuth tér is átépül. 

KEDVEZÕBB PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

KISKERESKEDÔ
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A Szerencsi Hírek következô száma 
2009. április 10-én jelenik meg. 

Lapzárta: április 3., 10 óra.

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

Várjuk ügyfeleinket 
a MOL-benzinkút

melletti 

AUTÓ-
MOSÓBAN, 

ahol a mosás 
mellett 

belsõ takarítás,
kárpittisztítás,

pasztázás, 
polírozás is
igényelhetõ. 

A várakozást kulturált
környezet teszi

kellemessé 
az AUTÓSBÜFÉBEN.

KÉZI AUTÓMOSÓ és
AUTÓKOZMETIKA

Szerencs, 
Gyár út 13. 

Tel.: 30/3700-382.

A Szerencsi
Televízió 

az interneten: 

www.szerencsi-
 televizio.hu

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

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

MAGYAR 
ASZFALT

Nyitva tartás: 
hétfôtôl péntekig 8–12 óráig, illetve 13–17 óráig

szombaton 8–12 óráig

Megnyílt humor- és
erotika-üzletünk

Szép fehérnemû-választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. 
Szerencs, Rákóczi út 50.

Teljes árucsere április 6-án (hétfôn). 
Nyitás 8 órakor

Szerencs, Rákóczi út 77.

Tavaszi, nyári ruhák, kiegészítôk
Második Kör Kft. 

Angol használt ruha
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