
A gazdasági és pénzügyi válság el-
térõen érinti az önkormányzatokat.
A nehézségek elsõsorban azokon a te-
lepüléseken jelentkeznek, ahol a be-
vételek többsége helyi adókból szár-
mazik. Takarékos gazdálkodással
azonban megteremthetõ az egyen-
súly, miközben országos szinten is át
kell tekinteni, hogy milyen feladatok
finanszírozhatók a központi költség-
vetésbõl – nyilatkozta lapunknak 
Jauernik István, az Önkormányzati
Minisztérium államtitkára (fotónkon).  

– Az eltérõ gazdasági-társadalmi le-
hetõségek miatt korábban is jelent-
õsen különbözött hazánkban az
egyes települések helyzete. Az ön-
kormányzatok a kiadásaikat mindig
a bevételek függvényében határoz-
ták meg, ezzel biztosítva a pénzügyi
egyensúlyt. A körülményekhez azon-
ban alkalmazkodni kell. Erre jó pél-
daként említhetem éppen az Önök
városát, ahol a cukorgyár tavalyi be-
zárása miatt jelentõs adóbevételtõl
esett el a város. A képviselõ-testület
az intézmények átszervezésével ko-
moly megtakarítást ért el és egyéb for-
rásból igyekszik pótolni a kiesõ
pénzt. Akiknél a büdzsében koráb-
ban sem volt jelentõs iparûzési adó,
ott még alig érezhetõ változás. Meg-
jegyzem, így van ez az élet más te-
rületén is. Azok a családok, akiknek
devizaalapú hitelük van, most a ko-
rábbinál lényegesen magasabb ösz-
szegû törlesztõ részletet fizetnek.
Akik emellett még a munkájukat is
elveszítik, tragikus helyzetbe kerül-
hetnek. Mások megtakarításokkal
rendelkeznek, õk nem fogják drasz-
tikusan megérezni a válságot.

Egy biztos: a települési önkor-
mányzatoknak eddig nem kellett az
adóbevételeik csökkenésével szá-
molni. Ez most világjelenséggé vált.
Nehezíti a helyzetet, hogy a jöve-
delmüket elvesztõ emberek szintén
a helyhatóságtól várnak segítséget,

amire fel kell készülni. A kormány-
zat több megoldást készít elõ, ami
segítséget jelenthet és bízom benne,
hogy az új kabinet megalakulása után
gyors és hathatós intézkedések tör-
ténnek. Ezek ugyan nem osztogató
jellegû döntések lesznek, de elke-
rülhetetlenek ahhoz, hogy Magyar-
ország a pozícióját megerõsítve ke-
rüljön ki a válságból. 

– Egyes vélemények szerint az el-
következõ idõszak vesztesei éppen
az önkormányzatok lesznek.

– Ezzel nem értek egyet. Bizonyos
települések nehéz helyzetbe kerül-
nek, de ez nem általánosítható. A je-
lenlegi kormányzat szándéka szerint
az önkormányzatok a mai legrosz-
szabb, 5-5,5%-os GDP-visszaeséssel
számoló prognózis teljesülése esetén
is megkapják a központi költségve-
tésben nekik ígért pénzt. Azt azért
hozzáteszem: nincs ma ember, aki
megmondaná, hogy három-négy hó-
nap múlva mit hoz a világválság. A
települések jövõ évi büdzséje azon-
ban már nagy kérdés. Meggyõzõdé-
sem, hogy az elkövetkezõ néhány év-
ben az önkormányzati mûködést
csak úgy lehet egyensúlyban tarta-
ni, ha áttekintjük a finanszírozható
feladatok körét. 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Pénteken reggel a helyi gimnázium
udvarán a fiatalok rövid mûsorát kö-
vetõen a megemlékezõk megkoszo-
rúzták a Bocskai-kaput. Az ünneplõk
innen immár hagyományosan fúvós -
zenekar felvezetésével vonultak a Kos-
suth térre, ahol Bocskai István bronz-
szobránál elhelyezték a megemléke-
zés virágait. A református templomban
Gál András méltatta Erdély és Ma-
gyarország egykori fejedelmének ál-
dozatos munkásságát. A gimnázium
fõigazgatója kiemelte, hogy a Bocskai
által vezetett gyõzedelmes felkelés
emléke teremtett esélyt a késõbbi ma-
gyar szabadságküzdelmeknek. Ezek a
harcok ugyan rendre elbuktak, de a ma-
gyarság jussát a független magyar
nemzetépítésre senki nem vehette el
– hangsúlyozta Gál András. 

Börzsönyi József emlékeztetett, hogy
Bocskai István 1605 áprilisában a sze-
rencsi református templomban tette le

megválasztását követõen a fejedelmi
esküt. A magyar fõúrban a nép Istentõl
rendelt szabadítót látott a vészterhes
idõben, aki sikerrel egyesítette a nem-
zetet. Adjon az Isten a mai helyzet-
ben az országnak egy új Bocskait! –
zárta beszédét a református esperes. 

A gimnázium diákjai dallal és pró-
zával idézték fel a fejedelem történel-
met formáló jeles alakját.

A Zempléni Pantheonban a térség
leghíresebb egyéniségei kerülhettek
be – hangzott el a Rákóczi-várban, ami-
kor az ünnepség résztvevõi felavatták
Rákóczi Zsigmond bronz plakettjét. Fa-
zekasné Majoros Judit, a Zempléni 
Múzeum igazgatója hangsúlyozta,
hogy a nagy fejedelem életében fon-
tos szerepet játszott Szerencs. Itt épí-
tett magának otthont, itt élt családjá-

val, itt születtek gyermekei és végaka-
rata szerint halála után ezen a telepü-
lésen helyezték végsõ nyugalomra. Az
Ekker Róbert szobrász által megformált
alkotást Rónavölgyi Endréné és Szabó
György országgyûlési képviselõ lep-
lezték le.

A színházteremben megtartott ün-
nepi önkormányzati ülésen a Sze-
rencsi Televízió által a negyedszá-
zados jubileumra készített kisfilm
vetítése után a polgármester kö-
szöntötte az eseményen résztvevõ
rozsnyói és nyárádszeredai delegá-
ciókat, a Hajdúvárosok Szövetsége és
a Bocskai Hagyományõrzõ Egyesü-
let képviselõit. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A szerencsi Cini-Mini Tánciskola nö-
vendékeinek látványos bemutatójával
kezdõdött a verseny a városi sport-
csarnokban. Elsõként a legalacsonyabb
súlycsoportú serdülõ fiúk léptek do-
bogóra, majd az idõ elõre haladásá-
val egyre növekedtek a rúd végére ke-
rülõ tárcsák. A rangos sportesemény
délutáni ünnepélyes megnyitója elõtt
a szerencsi mûvészeti iskola dob tan-
szakos növendékei különleges mûsor-
ral lepték meg a jelenlévõket. A  há -
zigazda település nevében Rónavölgyi

Endréné köszöntötte az országos
döntõ résztvevõt, felkészítõiket és
a kísérõket. Szerencs polgár-
mestere szerint megtiszteltetés a
városnak, hogy elnyerte az idei
diákolimpia rendezésének jogát,
amelyet igyekeztek színvonala-
san teljesíteni. Rónavölgyi End-
réné az eseményen elismerésben
és tárgyjutalomban részesítette
Fekete Lászlót, az idén fennállá-
sának tizenötödik évfordulóját
ünneplõ szerencsi súlyemelõ
szakosztály alapítóját és szak-
edzõjét.  

A versenyt a Magyar Súlye-
melõ Szövetség elnöke nyitot-
ta meg, hangsúlyozva: méltó kö-
rülmények között nagy küzdel-
meket és szép eredményeket hozó
versenyen szerepelhet a nagy múltú
sportág utánpótlásának színe-java. A

háromnapos verseny végén Dobos
Imre kiemelte: az elmúlt évek leg-
színvonalasabb diákolimpiai döntõjét

szervezték meg Szerencsen, ahol a
240 nevezõnek több mint a 90 szá-
zaléka vállalta a megmérettetést.  

Az elsõ napon mindjárt tíz sze-
rencsi súlyemelõ szereplésének szur-
kolt a sportszeretõ helyi közönség.
A negyvenöt kilogrammosok között
Runda Tamás 64 kilogrammos össz-
teljesítménnyel nyolcadik lett.
Ugyanebben a súlycsoportban Zse-
besi Bálint a tavaly decemberben az
utánpótlás országos bajnokságon el-
ért eredményét megismételve 100 ki-
logrammos összteljesítménnyel szer-
zett diákolimpiai aranyérmet.  

Délután a szerencsi sportegyesü-
let versenyzõi közül további nyolc
helybéli serdülõ korú fiatal mutat-
kozott be. 

(Folytatás a 18. oldalon.)

Negyedszázada annak, hogy
Szerencs visszanyerte a korábban
Bocskai István által a településnek
adományozott városi rangját. A ju-
bileum jegyében tartották meg
április 17-én az 1605-ös fejede-
lemválasztó országgyûlésre emlé-
kezõ mûsort. A Rákóczi-várban
lévõ Zempléni Pantheonban fel-
avatták Rákóczi Zsigmond bronz
plakettjét, majd a képviselõ-testület
ünnepi ülésén átadták többek kö-
zött a helyi önkormányzat által
adományozott kitüntetéseket.

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

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

Czibik Tamás 195 kg-os összteljesít-
ménnyel lett országos bajnok. 

TAKARÉKOSSÁG 
AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 

Szerencs volt a házigazdája
április 9–11. között a súlyemelõ
diákolimpia országos döntõjé-
nek. A rangos viadalon 28 egye-
sület több mint kétszáz ver-
senyzõje lépett dobogóra a baj-
noki cím megszerzéséért. 

NAGY KÜZDELMEK, SZÉP EREDMÉNYEK

HUSZONÖT ÉVE 
ÚJRA VÁROS SZERENCS

A Rákóczi úton vonultak az ünneplõk a Kossuth térre. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Rónavölgyi Endréné ismertette Sze-

rencs újra várossá nyilvánításának elõz-
ményeit és körülményeit. Elhangzott,
hogy 1984-ben a gimnázium aulájá-
ban megtartott ünnepi tanácsülésen 
Aczél György, az MSZMP Központi Bi-
zottságának titkára adta át a várossá nyil-
vánításról szóló díszoklevelet Kövér
László tanácselnöknek. Az ezt követõ
idõszakban számos pormentes út épült
a településen, kiépült a szennyvízhá-
lózat, késõbb mindenki számára elér-
hetõ lett a vezetékes földgáz. Megépült
a rendelôintézet, a Népház, megnyi-
totta kapuját a Rákóczi iskola, a Csa-
logány óvoda és a Középiskolai Kollé-
gium, átadták a városi sportcsarnokot.
2004-ben elkészült a Tatay Zoltán If-
júsági Sporttelep, a következõ évben át-
adták a városi tanuszodát, valamint az
ondi felújított és kibõvített óvodát.  Idõ -
közben jelentõsen bõvült és fejlõdött
a Bocskai gimnázium. Az önkor-
mányzat új gondozási központot léte-
sített, fecskeházak és bérlakások léte-
sültek. Felépült a világörökségi kapu-
zat. A polgármester a felsoroláshoz hoz-
zátette: az elkövetkezõ  idõszakban to-
vábbi jelentõs beruházások lesznek Sze-
rencsen, amelyeknek köszönhetõen
több mint hárommilliárd forinttal gya-
rapszik majd a város vagyona. 

Az esemény díszvendégeként Jau-
ernik István, az Önkormányzati Mi-
nisztérium államtitkára beszédében
Szerencset jeles városnak nevezte,
amely a mindössze tízezer fõs lakos-
sága ellenére széleskörû ismertségre tett
szert. A településre érkezõ vendége-
ket rend és tisztaság fogadja, ami azt
mutatja, hogy az önkormányzat gon-
dos gazdája a városnak. Az államtit-
kár méltatta, hogy Szerencs számos si-

keres pályázatnak köszönhetõen to-
vább fejlõdhet. A gazdasági és pénz-
ügyi világválság közepette ezek a be-
ruházások számos munkahely meg-
õrzéséhez járulnak majd hozzá – vé-
lekedett az államtitkár.

A VÁROS KITÜNTETETTJEI
Az ünnepi ülésen a város társadal-

mi életében és a sport területén vég-
zett kiemelkedõ munkájáért „Pro Urbe
Szerencs” kitüntetést vett át Kormos Sán-
dor ügyvezetõ igazgató, a városi sport-
egyesület elnöke. Ugyancsak a „Pro
Urbe Szerencs” elismerést kapta a te-
lepülés társadalmi, szellemi életének te-
rületén végzett kiemelkedõ tevékeny-
ségéért Sárkány László fõszerkesztõ. 

A Humanitás Szolgálatában Sze-
rencs Városért kitüntetésben részesült
Karasz Gyuláné intézetvezetõ fõnõvér
és Szilágyi Tamás nyugalmazott házi-
orvos. Szerencs Város Közszolgáltatá-
sáért díjat kapott a kitüntetés odaíté-
lése után elhunyt Sági Sándor helyi ke-
reskedõ, aki helyett özvegye vette át

az elismerést. Szerencs Város Sportjá-
ért kitüntetésben Szemán Gábor és
Uray Attila pedagógusok részesültek.
Szerencs Városért a Köz Szolgálatában
elismerést adományozott az önkor-
mányzat Vámosné Czili Adriennek, a
polgármesteri hivatal osztályvezetõ-
helyettesének. A közoktatás területén
végzett kiemelkedõ szakmai munká-
jáért Derda Péterné, Kardos Sándorné,
Ringer Andrásné és Gazdóf Miklósné
pedagógusokat jutalmazták. A város tér-
sége érdekében a közrend és a köz-
biztonság terén elért eredményekért
Szatmári Gyula, az Országos Polgárõr
Szövetség elnökhelyettese kapott elis-
merõ oklevelet és emléktárgyat. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Ke reskedelmi és Iparkamara által ala-
pított Hermann Lajos Kamarai Díj Sze-
rencs elnevezésû kitüntetést a Szeren-
csi Bon-Bon Kft. képviseletében Takács
István ügyvezetõ igazgató vette át.    

Szerencs önkormányzata az elmúlt
évben megszerzett országos súly emelõ
bajnoki címeiért Árvay Balázsnak, Czi-
bik Tamásnak és Zsebesi Bálintnak fe-
jezte ki nagyrabecsülését. Edzõjük,
Fekete László a helyi súlyemelõ szak-
osztály 15 évvel ezelõtti megalapítá-
sáért és töretlenül végzett kiemelkedõ
szakmai tevékenységéért részesült el-
ismerésben.  

A hivatalos program végén a sze-
rencsi származású Erdõ Zoltán klari-
nétmûvész hangversenye szórakoz-
tatta a közönséget a Hubay vonósné-
gyes közremûködésével. Á. A.

HUSZONÖT ÉVE 
ÚJRA VÁROS SZERENCS

A város napján kitüntetettek.

Erdõ Zoltán (középen) és a Hubay vonósnégyes.

A NAGYSZERÛ EMBER
ÉS JÁTÉKOS  

A szerencsi emberek szíve mellett
április 16-ától már a helyi sport-
csarnok neve is õrzi Kulcsár Anita
emlékét.  

A helyi önkormányzat már a világ-
hírû sportoló tragikus halálának évében,
2005-ben megfogalmazta szándékát,
hogy méltó módon kifejezze tisztele-
tét a település híres szülöttjének. Ak-
kor azonban az édesapa, az idõköz-
ben elhunyt Kulcsár Sándor testnevelõ
elzárkózott ettõl, mert fájdalmas lett vol-
na számára a lánya nevét viselõ sport-
csarnokban edzéseket tartani. 

Idén a családdal egyeztetve, Szerencs
újra várossá nyilvánításának huszon-
ötödik évfordulója alkalmából nyílt le-
hetõség arra, hogy a település köz-
pontjában lévõ impozáns sportlétesít-
mény felvegye a válogatott beállós ne-
vét, megõrizve emlékét a jövõ nem-
zedékeknek.  

Az ünnepségen Kulcsár Anita alak-
ját a Magyar Kézilabda Szövetség fõtit-
kára idézte fel a jelenlévõ rokonok, ba-
rátok, a sportoló tisztelõi elõtt, kifejez-
ve köszönetét a város nemes gesztu-
sáért. Sinka László szerint méltó sze-
mélyt választottak névadónak, aki a vi-
lág legjobb beállósa volt. Anita egy-
szerre volt nagyszerû ember és játékos,
aki egy kisvárosból elindulva tehetsé-
gének és szorgalmának köszönhetõen
a nemzetközi sportélet kiválósága lett.
Élete, karrierje példaként szolgál a mai
ifjúság számára. – Kulcsika, Anita, Kul-
csi! Sokféleképpen szólítottuk és mind-
egyikre figyelt – emelte ki a fõtitkár. –
Bízom abban, hogy most is néz ránk
és boldogan kacsint, hogy „Veletek va-
gyok!”. 

Az avató beszédet
követõen a fôtitkár Sze-
rencs polgármesterével
közösen leplezte le a
sportcsarnok új nevét
õrzõ márványtáblát.    

Az ünnepség a léte-
sítmény aulájában foly-
tatódott, ahol Rónavöl-
gyi Endréné lépett a
mikrofonhoz. A pol-
gármester hangsúlyoz-
ta, hogy Anita 13 éve-

sen, Szerencsen, testnevelõ szülei pél-
dáját követve kezdett érdeklõdni a ké-
zilabda iránt, amely sportágban 165-
ször volt válogatott és a címeres mez-
ben tragikus haláláig 403 gólt szerzett.
Teljesítménye elismeréseként posztu-
musz a világ legjobb kézilabdázójának
választották. 

A kiállításon bemutatott képeket –
amelyek gyermekkorától sportpályafu-
tása csúcsáig kísérik végig Anita életét
– és a relikviákat Kulcsár Sándorné biz-
tosította a szervezõknek, a tárlatot Der-
da Péterné állította össze.  

Kulcsár Anita halhatatlanná vált. A
sportcsarnok rendezvényeirõl szóló tu-
dósításokban a jövõben mindig ott sze-
repel majd a neve. A kézilabdában el-
ért sikereit õrzik a tablók, míg kedves
személyisége visszaköszön a színes
poszterekrõl, kifejezve a reményt, hogy
lesz még világhírû sportolója Sze-
rencsnek. Á. A.

A helyi görög katolikus templom volt
a helyszíne a hagyományos húsvéti
hangversenynek. A Városi Kulturális
Központ és Könyvtár által szervezett áp-
rilis 8-ai eseményen Rónavölgyi End-
réné köszöntõjében a húsvéti bánat-
ról és örömrõl szólva arra hívta fel a
figyelmet, hogy az ünnepi alkalom
mindannyiunkat önvizsgálatra késztet,
visszaadja a reménységet, Isten egyik
legnagyobb adományát és új, tiszta  éle -
tet kezdhetünk. – Jé-
zus feltámadása adjon
reményt mindannyi-
unknak, adjon erõt
ahhoz, hogy meg-
tisztulhassunk és jobb
emberként éljünk,
cselekedjünk és dol-
gozzunk – zárta sza-
vait a polgármester.

– Az igazság léte-
zik, csak a hazugsá-
got találják ki – kezd-
te beszédét Damja-
novics Pál. – Az õrö-
ket lefizették, hogy
azt mondják: Jézus

testét a sziklasírból ellopták tanítvá-
nyai. – A keresztény közösség mind-
ezek ellenére tanúságtevõ módon to-
vábbra is hisz abban, hogy a húsvét
az igaz keresztények, a föltámadt és
megdicsõült Krisztus ünnepe – tette
hozzá a parókus.

Felcsendültek a dallamok. Elsõként
a Hegyalja Pedagógus Kórus mûsorát
hallhatta a közönség. A húsvéti hang-
verseny programjában fellépett a Sze-

rencsi Férfikar, majd a Református
Gyülekezeti Énekkar elõadása után a
Szerencsi Általános Iskola gyermekei
adták elõ mûsorukat.

A húsvét a keresztény világ legna-
gyobb ünnepe. Az egyházak ekkor em-
lékeznek meg Jézus Krisztus feltáma-
dásáról. A szerencsi római katolikus
közösség április 12-én gyûlt össze a
Munkás Szent József templomban,
ahol Tóth László plébános tartott áhí-
tatot. A hívek ezzel emlékeztek meg
arról, hogy Jézus Krisztus harmad-
napra, azaz húsvét vasárnapra feltá-
madt halottaiból. A görög katolikus
szertartásra szintén virágvasárnap  dél -
elõttjén érkeztek a helyiek a szeren-
csi templomba. A húsvéti szent litur-
gia keretében Damjanovics Pál idéz-
te fel Krisztus áldott szenvedését, ha-
lálát, feltámadását és a megdicsõült új
életet.

A szerencsi református egyházkö-
zösség április 12-én délelõtt emléke-
zett Jézus Krisztus feltámadásáról. A
zsoltárok közös éneklése után De zsõné
Pájzu Anita segédlelkész tartott hús-
véti istentiszteletet.

NEGYEDSZÁZAD GRAFIKÁI 

A fotón balról: Uray Attiláné, Heves János, Sallai Tibor és Tóth Miklósné. 

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

Sallai Tibor ötszörös Európa-díjas
grafikusmûvész munkáiból nyílt ki-
állítás április 14-én a Rákóczi-vár-
ban. A 25 éves alkotó a tárlattal tisz-
teleg az idén negyedszázada újra vá-
rossá nyilvánított Szerencs elõtt. 

Az esemény ünnepélyes megnyitó-
ján Tóth Miklósné, a mûvész közép-
iskolai rajztanára idézte fel a néhány
éve még a Bocskai gimnáziumban
„szárnyait próbálgató” tanítványának
tehetségét és szorgalmát, ami az el-
telt évek alatt a legnagyobb alkotók
sorába emelte a bekecsi fiatalembert. 

Heves János alpolgármester be-
szédében arra hívta fel a figyelmet,
hogy Sallai Tibor grafikáiban közel
negyedszázadnyi idõ vizuális önki-
fejezése jelenik meg. Az alkotó mun-
káiban saját mûvészi törekvései,
gondolatai tükrözõdnek vissza.    

A jubileumi eseményen Uray At-
tiláné, a Városi Kulturális Központ
és Könyvtár igazgatója emléklapot
nyújtott át Sallai Tibornak, akinek a
munkáit a Rákóczi-vár árkádos ter-
mében április 28-ig munkanapo-
kon 9-tõl 16 óráig tekinthetik meg
az érdeklõdõk.

HÚSVÉTI HANGVERSENY – 
ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK

Húsvét vasárnapján zsúfolásig megtelt a Mun -
kás Szent József római katolikus templom. 

Kulcsár Anita példakép.

A márványtáblát Rónavölgyi Endréné és Sinka
László leplezték le.

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/
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MI A VÉLEMÉNYE A KISTÉRSÉGI
KÖZOKTATÁSI NAPRÓL? 

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Élelmiszer -
ipari mérnök (Szerencs), karbantar-
tó mérnök (Szerencs), karosszériala-
katos (Szerencs), pályázatíró (Sze-
rencs), lakatos, hegesztõ (Szerencs),
hirdetésszervezõ (Szerencs), autó-
villamossági szerelõ (Szerencs), au-
tókozmetikus (Szerencs), pénzügyi ta-
nácsadó (Szerencs), pék–cukrász
(Szerencs), autószerelõ (Szerencs),
pék (Bekecs, Bodrogkisfalud), szakács
(Erdõbénye), ács, vasbetonszerelõ,

kõmûves, segédmunkás (Tállya), gé-
pészmérnök vagy -technikus (Mád),
növénytermesztõ gépész, elekro -
mûszerész, mûszerész (Abaújszántó).
További információ: Észak-magyar-
országi Regionális Munkaügyi Köz-
pont Szerencsi Kirendeltsége (tel.:
47/361-909).

BEIRATKOZÁS AZ ÓVODÁKBA.
A helyi alapfokú nevelési intézmé-
nyek várják azoknak a szülõknek a
jelentkezését, akik 2009. szeptember
1. és 2010. augusztus 31. között sze-
retnék gyermekük óvodai elhelye-
zését kérni. A Csalogány, a Gyárkerti,
a Napsugár, valamint az ondi Csil-
lagfény Gyermeksziget óvodákban a
beiratkozás május 4–8. között mun-
kanapokon 8–16 óráig lesz a veze-
tõi irodákban. Ez alkalomra a szülõk-
nek magukkal kell vinniük a gyer-
meküket, a kicsik születési anya-
könyvi kivonatát, a lakcím- és a taj-
kártyáját. 

BÖRZÉN A KEDVENCEK. Minden
hónap utolsó vasárnapján díszmadár-
és kisállatbörzét rendeznek Legyes-
bényén. Az elsõ alkalomra május 31-
én reggel hét órától várják az el-
adókat és az érdeklõdõket a telepü-
lés mûvelõdési házába. A jószágok
csak orvosi igazolás bemutatásával
vihetõk be a területre, a belépés és
a parkolás ingyenes. A programról a

30/218-37-55-as telefonszámon le-
het érdeklõdni. 

EDZÕTÁBOR A SZÜNIDÕBEN.
Kosárlabda pattogásától volt hangos
a tavaszi szünetben a Bocskai gim-
názium tornaterme. Az iskola test-
nevelõ tanárai a Pest Megyei Ön-
kormányzat országos pályázatán el-
nyert támogatásból április 9–11. kö-
zött utánpótlás-tábort szerveztek az
intézményben. A több mint negyven
résztvevõvel megtartott program zö-
mében tréningekkel telt. A felké-
szülési kupán a három helyi gárda
mellett a kazincbarcikai Sláger együt-
tese is szerepelt. 

HORGÁSZVERSENY. Haltelepítés
utáni tilalom feloldásának idõpont-
jában rendezi meg a Szerencsi Hor-
gász Egyesület az idei Spisák Lajos-
emlékversenyt a Homokos-tavon. A
tagság részére meghirdetett hor-
gászviadal április 26-án 8 órakor
kezdõdik a vízterületen. 

A FEJLÕDÉS MÓDSZERTANA. A
kistérség hosszú távú fejlõdésének
megalapozására szolgáló módszer-
tani képzés elsõ foglalkozását tar-
tották április 8-án a Rákóczi-várban.
A három részbõl álló program részt -
vevõi többek között a területi egy-
ségre szabott tervezésrõl és a prog-
ramozásról tájékozódtak.

ÚTFELÚJÍTÁS KISEBB
BUKKANÓKKAL

A Széchenyi utcában és a Hunyadi
közben megkezdett közmûberuházás
kellemetlenségekkel is jár. A környé-
ken lakók panaszkodtak a közlekedõ
autók által kavart por miatt. A gyako-
ribb locsolásnak köszönhetõen késõbb
mérséklõdött a porfelhõ. Elõfordulnak
a környéken szükségtelen közlekedé-
si jelzõtáblák is, a munkák idején a be-
hajtást jelzõ szalagot többször leszed-
ték és nem rakták vissza. Pedig még hát-
ra van az útépítés és várhatóan június
közepére készül el a Széchenyi utca
egyik szakasza, valamint a Hunyadi köz
új aszfaltburkolata.

LOMTALANÍTÁS SZERENCSEN 

Lapunk megjelenésének másnapján,
azaz április 25-én tartják a lomtalaní-
tást Szerencsen. Az elmúlt évhez ha-
sonlóan már idén is csupán egy napig
tart az akció, amikor elszállítják a por-
ták elõl a lakásokban feleslegessé vált
háztartási berendezéseket, készüléke-
ket, egyéb használati tárgyakat, ame-
lyeket a heti gyûjtõjáratok a méretük
miatt nem tudnak elvinni.

Tudni kell, hogy ezúttal sem lehet ki-
pakolni zöldhulladékot, építési törme-
léket, veszélyes anyagokat, állati tete-
meket, autógumit, valamint olyan tár-
gyakat, amelyek rakodásához darura
lenne szükség. A gyûjtõ jármûvek
szombaton reggel 7 órakor indulnak a
telephelyükrõl, ezért a városlakóknak
eddig az idõpontig, de leghamarabb
péntek este érdemes az ingatlanok elé
rakni a lomot. 

A PLAKÁTOKAT A TÁBLÁKRA!

Az Európai Parlament tagjainak a vá-
lasztása június 7-én lesz Magyaror-
szágon. 

A szerencsi önkormányzat köztisz-
tasági tevékenységrõl és a közterületek
rendjérõl szóló helyi rendelete alapján
a választási kampány idõszakában is
tilos plakátokat és hirdetményeket el-
helyezni a belvárosban a fõutca kan-
deláberein és a 37-es számú fõút mel-
letti villanyoszlopokon. A korlátozás a
város közigazgatási területén lévõ va-
lamennyi fára és bokorra, a közszol-
gáltatók mûtárgyaira, a Rákóczi-várra
és az önkormányzat tulajdonában lévõ
valamennyi épületre is érvényes.

Az önkormányzat minden választó-
körzetben kihelyezte azokat a nagy-
méretû táblákat, melyekre a választá-
si plakátok elhelyezhetõk.

ÚJABB RONGÁLÁSOK

A közelmúltban
sikerült lencsevég-
re kapni ezt a jár-
mûvet, ami tele-
fonfülkéket szállí-
tott el a városból.
Egy másik, munka-
társunk által készí-
tett fotó szerint is-
mét megrongálták a Rákóczi úton, a Sze-
rencse Áruházzal szemben elhelyezett
fülkét. A nemrég üzembe helyezett tér-
figyelõ kamerák felvételei bizonyosan
választ adnak az ismeretlen vandálok ki-
létére. A teherutóról meg eszünkbe jut:
talán a szolgáltató megunta a sorozatos
károkozásokat és felszámolja a nyilvá-
nos távbeszélõket a településen? 

MENNYI AZ IDÕ?

A közelmúltban a szerencsi Kisbol-
dogasszony római katolikus templom
órájára hívta fel figyelmünket lapunk
egyik olvasója. Az idõmérõ évek óta

nem mûkö-
dik, a torony
négy oldalán
különbözõ
órában álltak
meg a muta-
tók. Tudjuk,
hogy az óra-
mû javítása
költséges, de
talán valame-
lyik, az ön-
kormányzat
által elnyert pályázat megteremti a
pénzügyi feltételeit a javításnak. Mert
ezzel válik majd teljessé a templom kül-
sõ felújítása.

ÉSZREVÉTELEKKEL ONDRÓL
Az ondi Fõ út burkolat-felújításával

kapcsolatos lakossági észrevételek meg-
oldása érdekében kezdeményezett
helyszíni bejárást április 3-ára a sze-
rencsi polgármesteri hivatal. A beruházó
Magyar Közút Kht., a helyi építésügyi
hatóság és a kivitelezõ részvételével
megtartott eseményen megoldás szü-
letett többek között az alacsonyabban
fekvõ telkek ügyében, amelyek tulaj-
donosai attól tartanak, hogy az új asz-
faltrétegrõl befolyik majd a csapadék-
víz a portákra. 

AZ ÚT- ÉS JÁRDAHIBÁK
JAVÍTÁSA

Folyamatosan történik a tavaszi ká-
tyúzás Szerencsen. Szerkesztõségünk
információi szerint a városüzemeltetõ
társaság a Rákóczi út teljes szakaszán
elvégzi a járdákban keletkezett hibák
kijavítását, majd ezt követõen a város
útjainak karbantartásával folytatódik a
munka.

Tavaly összesen öt és félezer négy-
zetméter kátyút tüntettek el a cég dol-
gozói, ebben az évben nyolcmillió fo-
rint áll rendelkezésre e feladat elvég-
zésére Szerencsen. 

Ragályiné Hajdú Zsuzsanna igazgató, Oktatási Hi-
vatal, Észak-magyarországi Regionális Igazgató-
ság:
– Hasznosnak tartom az ilyen fórumokat, mert jó
lehetõséget biztosítanak arra, hogy a résztvevõ
pedagógusok találkozzanak egymással és kicse-
réljék a tapasztalataikat. Napjainkban a min-
dennapi feladatok ellátása mellett erre sajnos már
alig-alig jut idõ. Az új információk hasznos se-
gítséget nyújtanak az eredményesebb oktató-ne-
velõ munkához. Magam is szívesen veszek részt
ezeken a rendezvényeken, ismertetve a résztvevõkkel az oktatási hivatal fel-
adatait, a munkatársaim által elvégzett hatósági ellenõrzések tapasztalatait. Hi-
szem, hogy a hibákról õszintén beszélve a fenntartókkal, intézményvezetõkkel
és a pedagógusokkal, közösen érhetjük el azt, hogy az óvodák és iskolák az
elõírásoknak megfelelõen mûködjenek a gyerekek érdekeinek a szem elõtt tar-
tása mellett.  

Turóczi Bertalan munkaszervezet-vezetõ, Miskolci
Többcélú Kistérségi Társulás:
– Azt gondolom, hogy a kollégáimnak nagy szük-
sége van arra, hogy meghatározott idõközönként
hozzájussanak azokhoz a szakmai muníciókhoz,
amik a mindennapjaikban a munkájukban el-
igazítja õket. Különösen fontos ez azokban a kis-
iskolákban dolgozó pedagógusoknak, akiknek va-
lójában nincs kitõl választ kérni a tanítás és ne-
velés közben felmerült kérdéseikre. Az itteni prog-
ramban több óralátogatás szerepelt, ami jó le-

hetõség új módszerek megismerésére. Az elõadók is helybe jönnek, nem kell
messzire utazni, ami idõben és pénzben egyaránt megtakarítást jelent. A kis-
térségek pedig ideális helyszínei az ilyen szakmai rendezvényeknek, hiszen
több település pedagógusait összefogva biztosítható a résztvevõk megfelelõ
száma.   

Szilágyi Péter általános iskolai tanár:
– Úgy láttam, hogy a szervezõk figyelnek arra,
hogy az évente visszatérõ program változatos le-
gyen. Én Szerencsen lakom, de Prügyön tanítok
és szívesen pillantok be a város oktatási intéz-
ményeinek az életébe. A kollégákkal találkozva
szakmai kérdésekrõl és az iskolák mindennapjairól
is szót váltunk, így képet kapunk arról, hogy a kis-
térségben milyen nehézségekkel küzdenek, vagy
éppen sikereket érnek el a pedagógusok. Meg-
vallom õszintén, a plenáris ülésen szóba kerülõ
témák engem közvetlenül nem nagyon érintettek, de az igazgatók és a fenn-
tartók képviselõi bizonyára jól tudják majd hasznosítani az elhangzottakat. Na-
gyon jó gyakorlatnak tartom azt, hogy elismerésben részesülnek azok a pe-
dagógusok, akik évtizedek óta nemcsak a saját iskolájukban, hanem a kistér-
ségben is eredményesen tevékenykednek.   

Bene Zsuzsanna zenetanár:
– A szakmámból adódóan érdeklõdéssel hall-
gattam a mûvészeti iskola növendékeinek mûso-
rát és a tiszalúci fiatalok bemutatóját. A produk-
ciók színvonala tehetséges diákokról és lelkiis-
meretes pedagógusokról árulkodott, amihez csak
gratulálni tudok. A program további része sem
volt közömbös számomra, hiszen olyan dolgok-
ról szereztünk tudomást, amirõl a fõiskolán nem
nagyon hallottunk. A tanárnak nemcsak jól kell
dolgoznia, hanem az egyre bõvülõ adminisztrá-

ciós követelményeknek is meg kell felelnie. Jó tudni, hogy a különbözõ jog-
szabályok milyen – minket is érintõ – elõírásokat tartalmaznak. Éppen ezért
sok hasznos tanulsággal szolgált nekem az idei közoktatási nap. 

Harmadik alkalommal rendeznek
Tokaj-hegyaljai cserkész hadijátékot és
cserkésznapot április 24–26. között
Szerencsen. Az idei nagyszabású ese-
ményre négyszáz résztvevõt várnak a
rendezõk hazánk különbözõ tájegy-
ségeirõl, valamint Ausztriából és Né-
metországból, a Felvidékrõl és Er-
délybõl. Szent Györgynek, a cserkészek
védõszentjének a napjához kapcso-
lódva háromnapos programmal emlé-
kezünk meg az 1848/49-es szabad-
ságharc dicsõ tavaszi hadjáratának
bodrogkeresztúri csatájáról, ahol a 48-
as télben beedzõdött fiatal honvéde-
ink vereséget mértek az elnyomó csá-
száriakra – tájékoztatta lapunkat Jols-
vay Levente szervezõ. – Ezt az ütkö-
zetet szombaton a bekecsi hegyen játsz-
 szuk újra szám- és színháború kereté-

ben, hagyományõrzõ tüzérekkel és hu-
szárokkal. A cserkésznap idején tar-
talmas programokat is kínálunk a részt-
vevõknek: például a cukormúzeum lá-
togatása, koszorúzás az aradi 13 kop-
jafáinál a Kossuth téren, íjászat, cser-
kész fotó- és rajzverseny, makettkiál-
lítás, korabeli kézmûves foglalkozások,
cserkészjátékok, hegyaljai pinceláto-
gatás, a református templom megte-
kintése, valamint táncház népzené-
szekkel. A rendezvény védnökei Bona
Gábor nyugalmazott honvéd ezredes,
hadtörténész és Levente Péter elõ -
adómûvész. 

Ezzel a programmal szeretnénk mi-
nél több fiatalt mozgósítani – emelte
ki Jolsvay Levente –, hogy ismerjék meg
közelebbrõl történelmünket, városun-
kat és vigyék jó hírét országszerte és a

határainkon túlra egyaránt. Szeretnénk
sok szerencsi fiatal arcot látni körünk-
ben, ezért minden helyi iskolába küld-
tünk meghívót, ami díjmentes belépésre
jogosítja fel az érdeklõdõt. A program
ingyenes azoknak a pedagógusnak is,
akik szeretnének a gyakorlatban meg-
ismerkedni a cserkészettel és annak pe-
dagógiai hátterével. 

A programsorozat konferenciával
zárul a cserkészet és iskola kapcsola-
táról. Erre az eseményre azokat az is-
kolaigazgatókat hívtuk meg, ahol kie-
melkedõen mûködnek cserkészcsapa-
tok: ilyen például a miskolci Jezsuita
Gimnázium, a Lévay József Reformá-
tus Gimnázium, a budapesti Ciszterci
Szent István Gimnázium – ismertette
Jolsvay Levente, hozzátéve, hogy vár-
ják a szerencsi gimnázium vezetõit is.

NEMZETKÖZI CSERKÉSZ HADIJÁTÉK SZERENCSEN

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye két-
tannyelvû képzésében résztvevõ di-
ákoknak rendezett angol nyelvi ver-
senyt március 31-én a Szerencsi Ál-
talános Iskola. A Rákóczi épület au-
lájában a mûvészeti képzés dob tan-
szakos növendékei és az angol ta-

gozat énekkara szórakoztatta a je-
lenlévõket. A versenyre nevezõ má-
sodik, negyedik, valamint a hetedik
és nyolcadik évfolyamos tanulók a
termekbe vonulva láttak hozzá a fel-
adatok megoldásához. A felsõsök a
nyelvvizsgához hasonló szóbeli és

írásbeli tesztkérdéseket kaptak. A
legkisebbeknek játékos, az angol
nyelvi készségeket felmérõ felada-
tokkal kellett megbirkózniuk.

Eredmények:
2. osztályosok csapatversenye: 1.

Kazinczy Ferenc Általános és Ma-
gyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Is-
kola (Miskolc), 2. Szerencsi Általá-
nos Iskola, 3. Kazinczy Ferenc Álta-
lános és Magyar–Angol Két Tanítá-
si Nyelvû Iskola tapolcai tagiskolá-
ja.

4. osztályosok csapatversenye: 1.
Bulgárföldi Általános és Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola
(Miskolc), 2. Szerencsi Általános Is-
kola, 3. Kazinczy Ferenc Általános
és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû
Iskola (Miskolc).

8. osztályosok egyéni versenye: 1.
Bárány Dorottya (Szerencsi Általános
Iskola), 2. Ördög Evelin (Szerencsi Ál-
talános Iskola), 3. Dobronoki Mer-
cédesz (Miskolci Selyemréti Általá-
nos Iskola).

7. osztályosok egyéni versenye: 1.
Tóth Fanni (Szerencsi Általános Isko-
la), 2. Fehér Klaudia (Szerencsi Álta-
lános Iskola), 3. Lovász Gergely (Mis-
kolci Selyemréti Általános Iskola).

PRÓBATÉTEL ANGOL NYELVBÕL

Ha van a történelemnek „tanulsá-
ga”, akkor a holokauszté – és más  nép-
irtásoké – éppen az, hogy léteznek
olyan erkölcsi törvények, amelyek
semmiféle ideológia nevében nem
hághatók át, és ezek közül az emberi
élet szentsége az elsõ – olvasható egy
a pedagógusok számára készített di-
gitális tananyagban. 

A szerencsi Bocskai gimnáziumban
ennek a gondolatnak a szellemében
a holokauszt magyarországi emlék-
naphoz kapcsolódva minden esz-
tendõben felidézik az idén 65 esz-
tendõvel ezelõtti szomorú esemé-
nyeket. Április 16-án délelõtt a diá-
kok mûsora után Kocsis József törté-
nelem szakos tanár szólt arról, hogy
a zsidóság üldöztetése ezeréves múlt-
ra tekint vissza Európában. Már a kö-
zépkorban törvények születtek az iz-
raeliták jogainak a korlátozásáról. A

pedagógus példaként említette Justi-
niánus bizánci császár 534-ben meg-
jelent Corpus Juris Civilis nevet vi-
selõ joggyûjteményét és az 1205-os
franciaországi rendeletet, ami a bal
mellükön kanárisárga folt viselésére
kötelezte a zsidókat. A történelem-
tanár a második világháborús ese-
ményekrõl szólva kiemelte, hogy ha-
zánk német megszállásának egyik oka
éppen a zsidókérdés volt, amelynek
a rendezését Magyarországon nem
tartották megfelelõnek a nácik. Horthy
Miklós kormányzó nem volt hajlan-
dó közremûködni e népcsoport meg-
semmisítésében, ezért a terror a nyi-
las hatalomátvételt követõen teljese-
dik ki. Fontos megemlékezni az ál-
dozatokról, hogy ilyen tragédia még
egyszer ne fordulhasson elõ –  hívta
fel a figyelmet beszédében Kocsis Jó-
zsef.

A HOLOKAUSZT 
EMLÉKEZETE 

A szerencsi iskolák kiváló diákjait
bemutató sorozatunk újabb részében
két nyolcadik osztályos lányt ismer-
hetnek meg az olvasók.

Hogy miért ketten? – tehetnénk fel
a kérdést, amire egyszerû a válasz: Bá-
rány Dorottya és Ördög Evelin évek
óta elválaszthatatlan jó barátok. Ki-
váló tanulmányi eredményükkel ki-
vívták tanáraik, diáktársaik elismeré-
sét. Az angol nyelvi versenyeken
egymás között osztoznak az elsõ és
második helyezéseken. Együtt járnak
iskolába, a különórákra, közösen
szervezik  sza bad idõs programjaikat,
bár ez utóbbira kevés idejük marad
a tanulás mellett. Az idegen nyelvbõl
jeleskednek leginkább, de mindig tö-
rekednek a kitûnõ bizonyítvány el-
érésére is.

– A mi barátságunkat az angol
nyelv kovácsolta össze – kezdte be-
szélgetésünk elején Dorottya. – So-
kat kérdezték tõlünk, hogy nem ne-
héz dolog-e egymás ellen verse-
nyezni, de mi ebbe bele sem gon-
dolunk. Egyszer Evelin nyeri a ver-
senyt, másszor pedig én. Számunk-
ra ez teljesen természetes. 

A lányok szerint negyedikes koruk-
ban derült ki, hogy az átlagosnál több
tehetségük van az angol nyelvhez. El-
érkezett az elsõ vetélkedõ, jöttek a jó
eredmények és nem volt megállás. 

Már 13 éves korukban megsze-
rezték a középfokú nyelvvizsgát,
sõt, amikor a további célokról kér-
deztem õket, ismét Dorka ragadta
magához a szót: mivel másfél hó-
nappal fiatalabb vagyok, mint Eve-
lin, én szeretnék a város legifjabb,
felsõfokú nyelvvizsgával rendelkezõ
polgára lenni! – Én pedig a második!
– tette hozzá barátnõje.

Kitört a nevetés és a vidám han-
gulat ellenére mindketten komolyan
jelentették ki: még ebben az évben
jelentkeznek az új próbatételre.

Kérdezem, hogy mi az ára ennek
a jó teljesítménynek? Erre Evelin vá-
laszolt határozottan: – Természetesen
nagyon nehéz és sok áldozatot kö-
vetel tôlünk. Amíg a többiek játszot-
tak, a szabadban töltötték idejüket,
mi tanultunk. De meglett az ered-
ménye! Ma már úgy olvassuk az an-

gol nyelvû könyveket, mint a magyart.
Megérte!

Csak ebben a tanévben kilenc
nyelvi versenyen vettek részt, ahol
ismét sorra nyerték az elsõ és má-
sodik helyezéseket. Ne gondolja
azonban senki, hogy az angol az
egyetlen, ami érdekli a lányokat. Eve-
lin szeret rajzolni és tanárai szerint
ezen a területen is hatalmas tehet-
séggel rendelkezik. – Úgy érzem, az
angol az, amivel tovább léphetek az
életben, a rajz pedig megnyugtat és
kikapcsolódást jelent számomra. A
távoli jövõben olyan munkát sze-
retnék majd találni magamnak,
amelyben a nyelvismeretemet és a
rajztudásomat is egyaránt haszno-
síthatom – fogalmazott Evelin. 

Dorka idejét a nyelvtanulás mel-
lett a sport és a zene tölti ki. Teni-
szezik, lovagol, szeret görkorcso-
lyázni és kerékpározni. Õt a gitáro-
zás nyugtatja meg, fennmaradó ide-
jében zeneórákra is rendszeresen jár.
Távoli terveire utalva így fogalmazott:
ha nagy leszek, tolmács és mûfordí-
tó szeretnék lenni!

Nos, elég komoly és határozott el-
képzelések a tizennégy éves lá-
nyoktól. Eddigi eredményeik alapján

azonban biztosak lehetünk benne,
hogy hallunk még róluk a jövõben.
Addig is irány a középiskola: mind-
ketten a miskolci Herman Ottó Gim-
názium angol tagozatos diákjai lesz-
nek szeptembertõl.

M. Z.

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK: 
BÁRÁNY DOROTTYA ÉS ÖRDÖG EVELIN

Levelet hozott március 30-án a pos-
ta. Feladója az iskola gyermekeinek és
tanárainak is nagyon kedves személy,
Mezei Zsófika néni volt. Õsszel, is-
kolainduláskor meglátogattuk, a ka-
rácsonyi ünnepekben pedig képes-
lappal kerestük meg. Most õ keresett
bennünket, szüksége volt ránk. Úgy
érezte, találkoznunk kell, egy kicsit sür-
getett is bennünket, mert ebben a vál-
tozékony tavaszi idõben nem igazán
érezte jól magát. Siettünk hozzá, már-
cius 31-én kedden két kolléganõmmel
– Ráczné Váradi Évával és Orosz Ist-
vánnéval – meglátogattuk. Örömmel
állapítottuk meg, hogy Zsófika néni jól
van. A mozgása ugyan kicsit nehéz-
kes, de a folyosó korlátjánál még tor-
nagyakorlatot is bemutatott nekünk
örömében, hogy ott vagyunk. Szelle-
me azonban friss, szívesen emlékezett
sok-sok kedves tanítványára, a sze-

rencsi emberekre, arra az idõre, amit
még körünkben töltött.

Mi pedig hazai hírekkel, egy kis gyü-
mölccsel és szerencsi édességgel ked-
veskedtünk neki. Aztán jött a megle-
petés! Zsófika néni is ajándékot adott
nekünk, immár nem elõször: felaján-
lásának köszönhetõen a Rákóczi Zsig-
mond Iskolasegítõ Alapítvány 50 ezer
forinttal gazdagodott.  Ott is nagy kö-
szönetet mondtunk Zsófika néninek,
de szeretnénk ezt a Szerencsi Hírek
hasábjain is megtenni. Rendszeresen
olvassa a lapot, legyen meglepetés,
hogy önmagával is találkozik az újság
hírei között.

Búcsúzkodásunkkor megígértük,
hogy nem fog késni a következõ lá-
togatás sem sokáig. Köszönjük szépen,
Zsófika néni!

A gyerekek nevében:
Fábián Ottóné igazgató

ÖTVENEZER FORINT 
AZ ALAPÍTVÁNYNAK 

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

FÁBIÁN LUCA 
A Pálházán élõ diáklány szeren-

csésnek érzi magát, hogy megtalálta
azt a sportágat, ami nemcsak hobbi,
hanem akár hivatása is lehet az  éle -
té ben. A tizedik születésnapján fo-
gott a kezébe elõször ütõt, azóta az
élete a tenisz köré szervezõdik. Fizi-
kailag és szellemileg rendkívül meg-
terhelõ számára a folyamatos edzés,
de megéri a fáradságot, mert a játék
öröme, a versenyeken szövõdõ ba-
rátságok mindenért kárpótolják. Büsz-

ke arra, hogy olyan emberek a mes-
terei, akik megtanítják az alázatra, a
kitartásra, a céltudatosságra, tiszteletre
és a becsületes küzdelemre. Az elsõ
perctõl kezdve erre készíti fel az
edzõje, a szerencsi Takács István, aki
hitet, reményt, utat mutatott neki ak-

kor is, amikor néha elcsüggedt. A te-
hetséges fiatalt ma már a vetélytársak
ösztönözik arra, hogy a legjobbat hoz-
za ki magából. Luca véleménye sze-
rint az eddigi sportpályafutása során
kisebb-nagyobb sikerek és kudarcok
egyaránt érték. A Szerencsi Városi
Sportegyesület színeiben a 12 éves
korosztályban az országos ranglista
11. helyén állt, az idén a 14 éves kor-
osztályban a legnagyobb eredménye
a fedett pályás országos bajnokságon
párosban a harmadik helyezés volt.
Fábián Luca célja, hogy meghatáro-
zó tagja legyen a magyar élmezõny-
nek, akárcsak a példaképei. Hálás
az édesapja és Takács István sorsszerû
találkozásáért, ami lehetõvé tette szá-
mára, hogy teniszsikerekrõl is álmo-
dozzon.

KITÜNTETETT SPORTOLÓK V.

A példaképpel, Szávay Ágnessel. 

A második osztályosok mezõnyében a Szerencsi Általános Iskola
csapata a második helyezést érte el.

A fotón balról: Ráczné Váradi Éva, Mezei Zsófia és Fábián Ottóné. 

Dorottya és Evelin elválaszthatatlan jó barátok. 
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TAKARÉKOSSÁG 
AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Nem tudok egyetérteni azzal a

szemlélettel, hogy vonjunk el a ke-
retbõl 10-20 milliárd forintot, a hely-
hatóságok majd megoldják a prob-
lémát. Lenne ugyanis, aki meg tud-
na birkózni a kihívással, mások pe-
dig – és ez a többség – belebukná-
nak. A feladatelhagyás nem nép-
szerû, de meg kell nézni, hogy olyan
gazdag-e az ország, hogy az iskolá-
ban az étkezésért mondjuk az ál-
lamtitkár gyereke is csak a nyers-
anyagnormát fizeti meg. További
kérdés: tudjuk-e finanszírozni a ked-
vezményes mûvészeti alapképzést,
ami Európa szinte egyetlen államá -
ban sem gyakorlat. Ide sorolható az
idõskorúak nappali intézeti ellátása,
de át kell gondolni azt is, ha egy kis-
település költségvetésének több mint
tíz százalékát jelentik a polgármes-
ter juttatásai. Még akkor is, ha az
adott településvezetõ szívét-lelkét
kiteszi lakóhelyéért. A közigazgatás

rendszerében is meg kell találni a leg-
hatékonyabb feladatellátást biztosí-
tó optimális struktúrát. Napjainkban
a nagyvállalatok is erre törekednek
világszerte. 

– Az elmúlt idõszakban számos
eredményes pályázatról kaptak ér-
tesítést, amelyekhez az elnyert ha-
zai és európai uniós források mellett
saját erõt kell biztosítani. Ez napja-
inkban több településen is komoly
gondot jelent. 

– Az elmúlt idõszakban éppen a
nehezedõ helyzet miatt növekedett
az elnyerhetõ támogatás intenzitása.
Az önerõ mértéke az önkormányzati
beruházásoknál harminc százalék
alatt van, a leghátrányosabb helyzetû
kistérségekben akár 1,25 százalék is
lehet. Ez valóban nem mondható sok-
nak. A költségvetésben egy jelentõs
összeg van elkülönítve, amibõl az ön-
kormányzatok a pályázati saját for-
ráshoz akár az 50 százalékáig igé-
nyelhetnek támogatást.    Á. A. 

Az elmúlt években az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal – szem-
léletmódja és mindennapi tevé-
kenysége alapján is – a szolgáltató
és a hatósági feladatokat egyidejûleg
felvállaló adóhivatallá változott. Az
APEH ugyanis középtávú stratégiai
célként határozta meg az ügyfél-
központú szolgáltatási tevékenysé-
gének fejlesztését. Ennek egyik in-
tézkedéseként központi ügyfélszol-
gálatain létrehozta a „recepciós-in-
formációs” pultokat. Az informáci-
ós pultok a központi ügyfélszolgá-
latok bejáratánál az ügyfélhívó be-
rendezések mellett kerültek elhe-
lyezésre. Itt elsõsorban információs
feladatokat ellátó – szakmai ismere-
tekkel rendelkezõ – munkatársak
nyújtanak segítséget az ügyfelek-
nek. A megfelelõ ügyfélszolgálati
pulthoz irányítják az adózót, elke-
rülve a rossz helyen történõ várako-
zást követõ bosszúságot, segítséget
adnak az ügyintézéshez szükséges
nyomtatványok kiválasztásához, an-
nak kitöltéséhez, elõkészítve és egy-
ben meggyorsítva a szakmai ablak-
nál folyó érdemi munkát.

Amennyiben az adózó nem ren-
delkezik internetes hozzáféréssel,
igény szerint rendelkezésére bocsát-
ják az adókötelezettség teljesítéséhez
szükséges bevallásokat és adatlapokat.
A tájékoztatást végzõ dolgozók fo-
lyamatosan figyelemmel kísérik az
ügyfélforgalom összetételének alaku-
lását, soron kívüli ügyintézés céljából
szakmai ügyintézõhöz irányítják a
kisgyermekkel érkezõ ügyfeleket. Az
információs pultok üzemeltetése 2009.
január 19-tõl folyamatos és zökkenõ -
mentes. Bevezetésük nagymértékben
hozzájárult az ügyfélkiszolgálás ered-
ményesebbé válásához, csökkentve a
feleslegesen várakozók számát és a vá-
rakozási idõt, ezzel együtt javítva az
ügyfélszolgálatokra beérkezõ ügyfelek
helyzetét, akik a pultnál létrejövõ „ki-
terjedtebb” párbeszédnek köszönhe-
tõen gyorsan és jól el tudnak igazod-
ni az adóhivatal ügyintézési rendjé-
ben. Az információs pultok egyfajta
elõszûrõ szerepet is betöltenek, ebbõl
adódóan a szakmai „ablakhoz” kizá-
rólag az érdemi ügyintézést igénylõ
adózók kerülnek.  Adózói visszajel-
zések alapján az APEH ügyfélszolgá-

latain személyesen megjelenõ ügyfe-
lek szívesen fogadták a tényleges ügy-
intézést megelõzõ tájékoztatást, se-

gítségnyújtást, a személyes ügyfél-
kapcsolatok feltételrendszerének to-
vábbi fejlesztését.

Martin Scott találkozott április 10-
én a város polgármesterével. A Nest-
lé Hungária Kft. Szerencs/Diósgyõr
gyárának igazgatója arról tájékoztat-
ta Rónavölgyi Endrénét, hogy a glo-
bális gazdasági válság a világcéget is
kedvezõtlenül érintette. A szerencsi
üzemben elõállított kávé esetében
azonban nem az eladások vissza-
esését, csupán a fogyasztás bõvülé-
sének mérséklõdését tapasztalják. Az
üzem az elmúlt hónapokban bizo-
nyította versenyképességét a gyártá-
si költségekben, miközben újabb gé-

pek üzembe állításával folyamatosan
bõvül a Szerencsen elõállított ter-
mékek kínálata, ami tovább erõsíti a
gyár cégcsoporton belüli pozícióját.
A polgármester örömmel nyugtázta,
hogy a Nestlé 250-300 embernek ad
munkát, amely létszám a tervek sze-
rint a jövõben sem változik. Róna-
völgyi Endréné ismertette, hogy az ön-
kormányzat takarékos gazdálkodás-
sal biztosítja az intézmények mûkö-
dését, miközben sikeres európai uni-
ós pályázatoknak köszönhetõen foly-
tatódik a település fejlesztése.

Messze az orszá-
gos átlagot megha-
ladó eredményes-
séget mutat Borsod-
Abaúj-Zemplén
megye a humán fej-
lesztési pályázatok
terén – jelentette ki Lebovits Gábor, az
ESZA Kht. ügyvezetõ igazgatója (fo-
tónkon) április 23-ai miskolci sajtótá-
jékoztatóján. 2004 óta minden tizedik
humán pályázatot ebbõl a megyébõl
nyújtották be. Az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv ESZA Kht. által kezelt ki-
írásaiból 2007 óta már több mint 5,5
milliárd forintot nyertek a megye pá-
lyázatai, ez a Budapesten és Pest me-
gyén kívüli összes megítélt támogatás
több mint 13 százalékát jelenti.

A 2007-ben indult Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program (TÁMOP) és
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prog-
ram (TIOP) feladata, hogy elõsegítse az
Új Magyarország Fejlesztési Terv
(ÚMFT) átfogó céljait: a foglalkoztatás
bõvítését és a tartós növekedés meg-
valósulását. Az ESZA Kht. a foglalkoz-
tathatóság fejlesztése, a munkaerõpiacra
való belépés ösztönzése, az alkal-

mazkodóképesség javítása és a társa-
dalmi befogadás, részvétel  erõ sítése, va-
lamint az ezeket támogató infrastruk-
túra fejlesztése területén látja el a köz-
remûködõ szervezeti feladatokat –
hangsúlyozta az ügyvezetõ igazgató.

A Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium kiemelten közhasznú háttérintéz-
ménye, az ESZA Kht. sajtótájékoztató-
ján elhangzottak alapján Borsod megye
már az elsõ Nemzeti Fejlesztési Terv hu-
mán pályázatainak tekintetében is kie-
melkedõ aktivitást mutatott. 2004–2008
között ebbõl a megyébõl 256 pályáza-
tot nyújtottak be, ami az összes beér-
kezett pályázat 10 százalékát adta. A
2007-ben elindult Új Magyarország Fej-
lesztési Terv esetében ez a trend nem
változott. A 2009. március végén lezárt
adatok szerint az ESZA Kht.-hoz or-
szágosan eddig benyújtott 1482 pá-
lyázatból 146 érkezett Borsodból, ez-
zel a megyék versenyében a második
helyen áll. A megítélt támogatásokat te-
kintve B.-A.-Z. megye messze a leg-
jobban teljesít. Az ESZA Kht. kiírásai-
ban a Közép-magyarországi régiót le-
számítva országosan eddig megítélt
mintegy 41 milliárd forintos ÚMFT-tá-

mogatásból több mint 5,5 milliárd, az
eddig kifizetett 1,6 milliárd forintból pe-
dig több mint 140 millió forint jutott a
megyének. Az I. Nemzeti Fejlesztési
Tervvel együtt 2004 óta összesen már
közel 13,5 milliárd uniós forintot nyer-
tek a megye humán pályázatai.

Az elmúlt negyedévben a gazda-
sági válság még nem éreztette a ha-
tását a Vám- és Pénzügyõrség Észak-
magyarországi Regionális Parancs-
noksága bevételeiben – hangzott el
április 16-án, Miskolcon megtartott
sajtótájékoztatón. 

Szabó Zsolt szólt arról, hogy az euró
magas hazai árfolyama miatt a kör-
nyezõ országokból többen járnak át
Magyarországra tankolni, ezért emel-
kedett a gázolaj eladása és ezzel
együtt a befizetett adók összege. A re-
gionális parancsnok megemlítette,
hogy ugyanakkor csökkenõ tenden-
ciát mutat a sörfogyasztás, így ennél
a terméknél a tervezetthez képes ke-
vesebb volt az adóbevétele a költ-
ségvetésnek. Bodrogi Tibor regioná-
lis parancsnok-helyettes megemlítet-
te, hogy a tavalyi évben célirányos fel-
világosító munkát végeztek a gaz-

dálkodó szervezetek irányába a kör-
nyezetvédelmi termékdíjról, így en-
nek köszönhetõen az idei év elsõ ne-
gyedévében 800 millió forint volt a
befizetett adó. Az elmúlt hónapokban
az olcsóbb és kisebb teljesítményû au-
tókat és motorokat részesítették elõny-
ben azok a magyarok, akik külföldön
vásároltak gépjármûvet, így az elmúlt
év hasonló idõszakához képest ke-
vesebb regisztrációs adót fizettek be
a gazdálkodók. Ritó Zsolt bûnügyi re-
gionális parancsnok-helyettes tájé-
koztatójában hangsúlyozta, hogy a ré-
gióban magas a számviteli kötele-
zettségek elmulasztása miatt indított
eljárásoknak a száma, több nagy ér-
tékû adócsalásra és sikkasztásra is fény
derítettek a pénzügyõrök. A cél, hogy
az ügyek vizsgálati ideje csökkenjen,
az egyszerûbb ügyekben pedig a
nyomozások egy év alatt befejezõd-
jenek.

Kilencven nappal, 2009. július 2-áig
meghosszabbította a Miskolci Városi
Bíróság nyomozási bírája a szerencsi
polgármesteri hivatal volt építésügyi és
városfejlesztési osztályvezetõjének  elõ -
zetes letartóztatását.

Az eljárás csalás
miatt indult, majd
miután a gyanúsí-
tást hivatali bûncse-
lekményekkel is ki-
egészítették, az ügy
vizsgálatát a
rendõrségtõl a Miskolci Nyomozó
Ügyészség vette át. Szabó József, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
szóvivõje (fotónkon) lapunk kérdésé-

re válaszolva közölte, hogy az eljárás
jelenlegi adatai szerint 41 rendbeli, hi-
vatalos személy által elkövetett vesz-
tegetés és közokirat-hamisítás, valamint
bûnszövetségben bûnsegédként elkö-
vetett csalás bûntette írható a gyanú-
sított terhére. Aki az elõbbi jogsérté-
seket elköveti, a törvény szerint öt évtõl
15 évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntethetõ. Az ügyészi indítvánnyal
egyezõen a bíróság arra a következ-
tetésre jutott, hogy továbbra is fenn-
áll az elõzetes letartóztatás törvényi fel-
tételei közül a szökés, elrejtõ zés ve-
szélye. A bíróság álláspontja szerint így
biztosíthatók a nyomozati cselekmé-
nyek folytatása – tájékoztatott a szó-
vivõ, aki érdeklõdésünkre közölte: 

– A törvény alapján maximum három
évig tarthat az elõzetes letartóztatás,
amibe beletartozik az eljárás bírósá-
gi szakasza. Az idén július 2-án lesz
egy éve CS. B. fogva tartásának. Sza-
bó József szerint az lenne a szerencsés,
ha a nyomozás a közeli  jö võ ben be-
fejezõdne, és a bíróság megkezdhet-
né az ügyben a bizonyítási eljárást. A
vádemelés után az ügyben eljáró bí-
róság dönt majd arról, hogy a továb-
biakban is fennállnak-e az elõzetes le-
tartóztatásnak a feltételei. Ha ezt in-
dokoltnak ítéli meg az eljáró tanács,
akkor az ügydöntõ határozat kihirde-
téséig – de maximum három évig –,
alkalmazható a személyes szabadsá-
got korlátozó intézkedés.

INFORMÁCIÓS PULTOK 
AZ ÜGYFELEK SZOLGÁLATÁBAN

Az APEH bejáratánál szakember fogadja és tájékoztatja az érkezõket.

A VÁLSÁGBAN IS FOGY A KÁVÉ

Martin Scott (balra) a cég helyzetérõl tájékoztatta Rónavölgyi Endrénét. 

ÉLEN A MEGYE HUMÁN PÁLYÁZATAI 

HIVATALI BÛNCSELEKMÉNYEK

A SZOMSZÉDOK NÁLUNK
TANKOLNAK

A fotón balról: Bodrogi Tibor, Szabó Zsolt, Ritó Zsolt.
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Ki ne ismerné a város zeneiskolá-
jának elsõ igazgatóját, az ének-ze-
netanárt, aki hosszú évekig szívvel-
lélekkel dolgozott a helyi mûvésze-
ti képzésért. Kardos Sándorné (fo-
tónkon) ma már nyugdíjas nagyma-
maként éli életét, néhány évvel
ezelõtt azonban még aktív részese
volt Szerencs zenei oktatásának. Is-
merjük meg ezúttal az õ életútját!

Jakó Erzsébet 1944-ben Budapes-
ten született. Édesanyja, idõsebb
testvéreivel, várandósan menekült át
Nagyváradról, amikor édesapját, aki
az ottani bíróságon dolgozott, elvit-
ték katonai szolgálatra. A rokonság
nagy része Pesten volt, így a család
itt telepedett le, majd Erzsébet is a
fõvárosban látta meg a napvilágot. 

– 1945 tavaszán véget ért a háború,
ami azt jelentette, hogy a visszacsa-
tolt Erdély újra Románia lett, nekünk
pedig mindenünk ottmaradt – idéz-
te fel gyermekkorát Kardos Sándor-
né. – Leutaztunk Gyulára a nagy-
mamához, aki ott volt óvónõ, õ fo-
gadott be minket. Édesapám fogságba
került. Ötéves voltam, amikor haza-
engedték, akkor láttam õt elõször.
Gyulán nõttem fel. Anyukám arra ta-
nított: minden apró örömöt meg kell
becsülni az életben, soha nem sza-
bad telhetetlennek lenni és minden
helyzetbõl fel kell tudni állni! Õk is
ezt tették, hiszen a nehézségek el-
lenére felnevelték a négy gyereket,
és az volt a legfontosabb, hogy ke-
nyeret adjanak a kezünkbe. 

– Nehéz volt a gyermekkora?
– Mint mindenkinek. Azt is meg

kellett tanulnom, hogy értelmiségi
család gyermekeként abban az id-
õben hátrányos helyzetûnek számí-
tottam. Duplán kellett megdolgozni
mindenért. Az általános iskolában és
a gimnáziumban is mindig a fizikai
dolgozók gyerekei részesültek elõny-
ben. Ezt csak az tudja megérteni, aki
átélte…

Végül Gyulán érettségiztem, majd
a sárospataki tanítóképzõbe jártam.
Nem úgy volt akkoriban, hogy az em-
bereknek nem volt állása. Sok-sok
hely közül lehetett választani, mert
abban az idõben többen dolgoztak
képesítés nélkül, így örömmel fo-
gadták mindenhol a diplomás pe-
dagógusokat. 

– Tehát tanítónõként kezdte a pá-
lyát.

– Igen. A pataki iskolaévek végén
Monok mellett döntöttem és 1965.
február 1-jén itt kezdtem meg a gya-
korló félévet, majd Kossuth szülõfa-
lujában maradtam fõállásban is. Ott

mentem férjhez, és ott született
mindkét gyermekem. A történethez
tartozik, hogy 1969-ben énekszakos,
majd 1971-ben kémiatanári diplomát
is szereztem. 1976-ban költöztünk
Szerencsre, mert a férjem akkor már
az ipari iskolában tanított. A Hu-
nyadiban kaptam állást.

– Akkor még nem volt a települé-
sen zeneiskola. Egyáltalán volt ilyen
jellegû képzés?

– Természetesen, csak a Megyei
Zeneoktatói Munkaközösség keretén
belül foglalkoztunk gyerekekkel.
Késõbb a város ráébredt arra, hogy
intézményi formában eredménye-
sebb és sokoldalúbb lehet a zeneta-
nítás, így jött létre 1986-ban a sá-
rospataki zeneiskola kihelyezett ta-
gozata harminc gyerekkel, amelynek
munkájában az elsõ perctõl részt vet-
tem. 1992. január 1-jén az iskola ön-
álló lett, majd egészen nyugdíjazá-
somig igazgatóként dolgoztam. 

– Hogyan került kapcsolatba a mu-
zsikával?

– A családban egyetlen pedagógus
volt, az óvónõ nagymamám. Gyer-
mekkoromban elõször orvos szeret-
tem volna lenni, de mindenki le akart
beszélni róla, mert értelmiségi gye-
reket nem vesznek fel könnyen az
egyetemre – mondták. Aztán a taní-
tóképzõ mellett döntöttem. A zene
kiskoromtól bennem élt, mert a csa-
ládunkban mindenki tudott muzsi-
kálni. A testvéreim is mindannyian
játszottak valamilyen hangszeren.
Az egyik nõvérem óvónõ lett, pedig
õ volt a legtehetségesebb közülünk,
de nem vették fel a konzervatóri-
umba, a már említett okok miatt.

– Sok-sok diák került ki a keze kö-
zül. 

– Nagyon büszke vagyok a nö-
vendékeimre. Azt vallottam, hogy
mindenkinek joga van zenét tanul-
ni, de nem az a mûvészet egy ze-
nepedagógustól, ha a zsenibõl pro-
dukciót hoz ki, hanem amikor a
gyengébbekkel is megismerteti a ze-
nélés örömét. Azt hiszem, ez utób-
bi a legnehezebb, de egyben a leg-
szebb is, amikor egy kevésbé ráter-
mett gyermek is tud szépet produ-
kálni. 

A zeneoktatás teljesen más, mint
egy általános iskola. Itt nincs tan-
kötelezettség, ide csak az jár, aki ta-
nulni akar. A végzettség pedig csak
a zenei pályán való továbbtanulás-
ra jogosít. Pályafutásom alatt 30
gyermeket irányítottunk zenei pá-
lyára, többen a fõiskolát is elvégez-
ték. Jelenleg ketten Szerencsen ta-
nítanak a volt növendékeim közül.

Tudok olyat, aki külföldi, vagy ha-
zai zenekarban játszik, van, aki tá-
volabbi településen tanít. A legkie-
melkedõbb eredményt – és akire ta-
lán én személy szerint a legbüszkébb
vagyok –, Erdõ Zoli érte el. A zene-
óvodától az akadémiáig végigkísér-
tem a pályáját. Még az akadémiai
koncertjére is meghívott és nagyon-
nagyon boldog voltam. Most pedig
– milyen véletlen –, a város napján

kapok egy kitüntetést Szerencs Vá-
ros Közoktatásáért és ki tartja az ün-
nepi elõadást? Erdõ Zoltán, az én
régi, kedves tanítványom. Ez nagyon
jól esett! 

Vallom, hogy ez egy rendkívül
szép pálya, amit én egyfajta szolgá-
latnak tekintek. Harminc gyerekkel
indulva jutottunk el a 400, muzsikát
tanuló diáklétszámig. Egy tanári ál-
láshelybõl tizennégyet hoztunk lét-
re. Azt gondolom, erre méltán lehe-
tek büszke. Büszke voltam arra is,
amikor a munkámat 1999-ben Arany
Katedra minisztériumi kitüntetéssel
ismerték el. Úgy érzem, megtaláltam,
amit szeretek. Ehhez azonban szük-
ség volt az én odaadásom és el-
szántságom mellett a kollégák lelki-
ismeretes munkájára is, amit ezúton
is köszönök! Kívánom, hogy még
hosszú éveken át legyen módjuk e
szép hivatás gyakorlására.

– Elmondhatjuk, hogy a zeneok-
tatás adta a legtöbbet Önnek?

– Igen. Más örömöt találtam ben-
ne, mint a mindennapos tanításban.
Melegebb, emberközelibb, harmo-
nikusabb.

– Felismeri a tehetséget? 
– Egy perc alatt. Ahogy a gyerek

megszólaltat egy hangszert, ahogy át-
érzi azt, amit csinál, kortól függet-
lenül. Jártam ki Prügyre tanítani,
amikor elindult az ottani tagozat. Új
dolog volt, rengeteg gyermek volt a

zeneóvodai csoportban. Az elsõ fog-
lalkozás után megmondtam, hogy
van itt három kislány, akibõl lehet
valami. Mit ad Isten, azóta mind-
hárman zenemûvészeti fõiskolát vé-
geztek. Már az elsõ pillanatban fel
lehet ismerni a tehetséget. 

– Emlékszem a Hunyadi iskola
énekkaros idõszakára.

– Kötelezõ volt énekkart vezetni.
Volt egy nagy- és egy kiscsoport, oly-
kor mindkettõ az én nyakamba sza-
kadt. A nagy énekkar a különbözõ
társadalmi ünnepeken, az akkori
ideológiának megfelelõ dalokat adott
elõ. Nem volt lehetõség a zene szép-
ségét elõtérbe helyezni. A másik kó-
rus kisebb rendezvényekre, társa-
dalmi esküvõkre járt szerepelni.
Nagy divat volt akkoriban, és volt
olyan nyár, amikor szinte minden
szombaton menni kellett a gyere-
kekkel. Ez már nem volt öröm. 

– Említette, hogy 1971-ben kémia
szakos diplomát is szerzett. Ezek után
meg kell kérdeznem: miért volt erre
szükség?

– Az iskola érdeke volt. Monokon
dolgoztam, és nem volt ilyen szakos
nevelõ. Fiatal voltam, ráértem. Az ál-
talános iskolai osztályfõnököm ké-
miatanárnõ volt és én imádtam õt és
a tantárgyat is. Az iránta érzett tisz-
teletbõl elvégeztem a fõiskolát. Mo-
nokon tanítottam ezt a tárgyat, majd
Szerencsen is vagy két évig, aztán
már csak a zene maradt.

– Mikor vonult nyugdíjba?
– Az utolsók között voltam, akik

még 55 éves korban, hivatalosan me-
hettek nyugállományba. Ennek elle-
nére még dolgozhattam. Szüksége
volt az iskolának arra, hogy még se-
gítsem a munkát. Már tíz éve vagyok
nyugdíjas, de valójában csak három
esztendeje vagyok itthon, immár
munka nélkül.

– Hiányzik a munka?
– Kár volt megkérdezni! Hogyne

hiányozna. Én még tudnék dolgoz-
ni és szeretnék is, de ma ez nem le-
hetséges. Ebben az évben 65 éves le-
szek és ez jó dolog, mert nem min-
denki éli meg ezt a kort. Most már
az unokáimat tanítom, amikor a
nyarat nálam töltik. 

– Mi a véleménye a mai zeneis-
koláról? 

– Aggódom, hogy csökkentik a
mûvészeti oktatás állami támogatá-
sát. Számomra érthetetlen dolog
mindez, hiszen az egész élet zenébõl
áll. Kapcsoljuk csak be a rádiót! Hu-
szonnégy órán keresztül muzsika szól
belõle. Mindezeknek pedig a zene-
oktatás az alapja. Akik a könnyûze-
nét mûvelik, azoknak is szükségük
van olyan alapismeretekre, ami nél-
kül nem lehetnének muzsikusok.
Örülök azonban annak, hogy a vá-

ros felvállalta a képzést. Nekem
szép munkahelyem és szolgálatom
volt. Tudni kell, hogy drága mulat-
ság a zeneiskola fenntartása, de az
önkormányzat támogatja ezt a fel-
adatellátást. A növendékek számos
alkalommal bizonyították, hogy szük-
ség van a mûvészeti oktatásra, ami
évrõl évre egyre színvonalasabb Sze-
rencsen. Bízom benne, hogy ez to-
vábbra is így lesz!

Tartottam az összevonástól is, mert
megszûnt az intézmény önállósága,
a szakmai függetlenség. Ekkor épí-
tették le a vidéki tagozatokat is, pe-
dig egy ilyen jellegû alapfokú zene-
oktatási intézménynek az is a fel-
adata, hogy a körzetben élõ gyere-
keket is fogadja. 

Nagy dolognak tartom, hogy ed-
dig nem kellett zenepedagógust el-
küldeni a megszorítások miatt. Sze-
rintem jó színvonalon mûködik ma
is az intézmény, amire nagyon büsz-
ke vagyok, és arra is, hogy meghív-
nak a hangversenyekre. Ekkor jó lát-
ni, hogy vetettem és arathatok! Büsz-
ke vagyok arra is, hogy létrejött a fú-
vós zenekar. Sokan hiányolták ko-
rábban az együttest, de ehhez sok-
sok évnek kellett eltelnie, hogy a pici
gyermekekbõl kinevelõdjön a mos-
tani gárda. 

Élményekben gazdag pálya áll
mögöttem. Úgy érzem, sok növen-
dék szerette meg általam a zenét és
a muzsikálást és vált még tartalma-
sabb emberré. A zene harmóniája so-
kat segített nekem leküzdeni az élet
diszharmóniáját. 

– Szerencs Város Napján az ön-
kormányzat döntése értelmében ki-
tüntetést kapott a közoktatás terüle-
tén végzett kiemelkedõ szakmai
munkájáért. Milyen érzésekkel fo-
gadta a díjat? 

– Meglepõdtem és örültem, hogy
ennyi év után eszébe jutottam vala-
kinek, hogy valamit én is tettem Sze-
rencsért az elmúlt években. Ezúton
is köszönöm az elismerést!

– Beszéljünk kicsit a családjáról.
– Két fiam van. 1968-ban és 1975-

ben születtek, mindketten tanár-
képzõ fõiskolát végeztek és ma már
Budapesten élnek. Azt mondták,
hogy elegük lett a pedagógusfize-
tésbõl és más munka után néztek. A
nagyobbik fiam a rendõrségnél dol-
gozik, ma már alezredesi rendfoko-
zata van. A kisebbik gyermekem egy
osztrák–magyar cég területi képvi-
selõje, és járja az országot. Van két
szép leányunokám, 10 és 14 évesek.
Beléjük oltottam a zene szeretetét is
és mind a ketten muzsikálni tanul-
nak. Büszke vagyok arra, hogy a fia-
im olyan felnõttek lettek, akikre min-
dig számíthatok.

M. Z.
Hiszem, hogy csak tiszta

forrásból fakadhat az élet
vize és nem költészet az,
amelyben nincs gondolat,
hit, elme és értelem – hang-
zott el Rónavölgyi Endréné
köszöntôjében április 15-én
az idei költészet napi meg-
emlékezésen a szerencsi Rá-
kóczi-várban.

A polgármester Wass Al-
bert gondolataival egyetért-
ve hangsúlyozta: vallom,
hogy minden embernek le-
gyen feladata, titkos külde-
tése, amely Istentõl való.
Rónavölgyi Endréné hozzá-
tette, hogy a mai nehéz,
embert próbáló világban is
szükség van a költõkre, a verseikben
lévõ gondolatokra, érzésekre, út-
mutatásokra. 

Gaál Ernõ, a Hegyaljai Alkotók Tár-
sulásának elnöke Radnóti Miklós élet-
útját idézte fel. A szerencsi Városi Kul-

turális Központ és Könyvtár
által szervezett eseményen
többek között elhangzott,
hogy az idei ünnep kissé el-
térõ a szokásoktól, hiszen
nem József Attila, hanem a
magyar modern líra másik
kiemelkedõ alakja, Radnó-
ti Miklós munkássága került
középpontba, aki 1909. má-
jus 5-én Budapesten látta
meg a napvilágot. 

Gaál Ernõ ismertetõje
után könyvbemutatóval
folytatódott a program. A
közelmúltban jelent meg a
Nagy István: Morzsák és
szilánkok címû kötete, va-
lamint Bari Gábor: Árnyak
tánca címû verses gyûjte-

ménye, amelyekbõl a szerencsi Bocs-
kai Gimnázium diákjai adtak ízelítõt
a közönségnek.

Évadnyitó versenyt tartottak a közelmúltban a Szerencs-Ond határában
lévõ Árpádhegyi horgásztónál. A viadalra a városból és a környezõ tele-
pülésekrõl összesen 62-en neveztek. Minden pecás egyhorgos bottal vett
részt a 6 órától 13 óráig tartó versenyben. A hûvös idõ és a mindössze négy-
fokos víz nem kedvezett a horgászoknak, akik közül a gyõzelmet egy több
mint kétkilós ponttyal a prügyi Csörsz Bertalan szerezte meg.

HORGÁSZOK VERSENYE

A KÖLTÕK ÚTMUTATÁSAI

A Bocskai gimnázium diákjai adtak ízelítõt a
versekbõl. 

TANÁRNÕ! HOGY TETSZIK LENNI?
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Veszélyezteti a környezeti, a ter-
mészeti és a világörökségi értékek
fenntarthatóságát a szerencsi szal-
matüzelésû erõmû engedélyezett
formában való megvalósítása – álla-
pította meg Fülöp Sándor, a jövõ
nemzedékek országgyûlési biztosa
(fotónkon). Az ombudsman errõl
április 17-én tájékoztatta a sajtó
képviselõit.

Jelentésében az
ombudsman rámu-
tatott: a környezet-
használati engedé-
lyezési eljárásban
nem vizsgálták,
hogy az erõmûnek a
Tokaji történelmi

borvidék kultúrtájra, mint világörök-
ségi helyszínre milyen hatása lesz. En-
nek fõ oka az, hogy a magyar állam
elmulasztotta a világörökségi egyez-
ményben vállalt nemzetközi jogi kö-
telezettsége és a belsõ jog össz-
hangja megteremtését. A világörök-
ségi területen mûködõ önkormány-
zatok nem ültették át saját rendele-
teikbe az UNESCO-hoz felterjesztett
világörökségi terület kezelési tervé-
nek elõírásait. Az engedélyezési el-
járás idején hiányzott a világöröksé-
gi helyszínek – világörökségi kötele-
zettségekre kiterjedõ – világos, köz-
érthetõ jogi szabályozása. Így nem
volt a közigazgatási eljárási törvény-
ben elõírt világörökség-védelmi ha-
táskörrel rendelkezõ hatósági szer-
vezet sem. Más hatóságok eljárási sza-
bályai sem tartalmaztak rendelkezé-
seket a világörökség-védelmi kérdé-
sek kezelésére. Ez alkotmányos visz-
szásságot okozott.

Véleménye szerint a beruházástól
várható munkahelyek száma korlá-
tozott, az általa ígért környezeti hasz-

nok pedig számos kedvezõtlen mel-
lékhatással járnak. Álláspontja szerint
nem vizsgálták az elõkészítõ tanul-
mányok, hogy a környezetváltozás,
az image-romlás a tokaji világörök-
ségi területen hány munkahelyet
szüntetne meg például a borászatban,
vagy milyen ingatlanérték-csökke-
nés várható. A nagy távolságokból tör-
ténõ közúti szalmabála-szállítás a vi-
lágörökségi területen zaj- és lég-
szennyezést okoz, miközben egyik ta-
nulmány sem számol vasúti szállí-
tással, a szállítási útvonalak megvál-
toztatásával vagy a szállítási távol-
ságok lerövidítésével. Az engedé-
lyezéskor elemezni kellett volna az
erõmû hatását az alapanyag-ter-
mesztésben és a szállításban érintett
Natura 2000 és egyéb védett terüle-
tekre, ehelyett azonban csak a ter-
vezett erõmû közvetlen környezeté-
ben vizsgálták az élõvilágra gyako-
rolt hatásokat.

Az ombudsman szerint a természet
védelmérõl szóló törvénnyel való
szoros analógia alapján megenged-
hetõ egy olyan jogértelmezés is,
amely szerint a kulturális örökség-
védelmi törvény ex lege (a törvény
erejével) mûemléki védelemben ré-
szesíti a tokaji kultúrtájat. 

Az országgyûlési biztos az enge-
délyezésben eljárási hibákra rámu-
tatva megállapította, hogy az elõze-
tes környezeti vizsgálat során Le-
gyesbénye önkormányzata felvetet-
te a világörökség-védelmi területen
történõ létesítés problémáját. Ennek
ellenére az önkormányzat az egyez-
tetõ tárgyalásra meghívást sem kapott.
Pedig ha a felügyelõség (Észak-ma-
gyarországi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügye -
lõség – a szerk.) az észrevételt az  elõ -
írásoknak megfelelõen érdemben

megvizsgálja, a világörökségi véde-
lemmel kapcsolatos hatásköri kérdés
is tisztázódhatott volna. Az om-
budsman a jelentésben kiemelte:
ökológiai, energetikai szempontból
értelmetlen, nem fenntartható egy óri-
ási méretû szalmatüzelésû erõmû
megépítése és mûködtetése. 

Fülöp Sándor úgy véli, hogy a lé-
nyegesen kisebb kapacitású, már
engedélyezett szalmatüzelésû  erõ -
 mûvek paramétereivel való össze-
vetés miatt vitatható a hatásterület
számításának helyessége. Nem tar-
talmazza az egységes környezet-
használati engedély az erõmû CO2-
kibocsátását, nem vizsgálták egy
esetleges üzemzavarnak vagy emberi
mulasztásnak a városi szennyvíz-
tisztítóra gyakorolt hatását. Nincs
megnyugtató adat az erõmûbõl a vá-
rosi szennyvízcsatornába kerülõ
szennyvíz hõmérsékletérõl. Ugyan-
akkor a legjobb elérhetõ technoló-
giának az felelne meg, ha a keletkezõ
hõt hasznosítanák, erre azonban a
környezetvédelmi hatóság nem kö-
telezte a beruházót.

Az ombudsman kezdeményezi az
illetékes fõ ügyészségen, hogy nyújt-
son be az egységes környezethasz-
nálati engedély ellen óvást, illetve az
Országos Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fõfel-
ügyelõség semmisítse meg az elsõ -
fokú határozatot. Véleménye szerint
a megismételt környezetvédelmi en-
gedélyezési eljárásban az érintett
önkormányzatok és közösségek a
környezetvédelmi és világörökség-
védelmi szempontok mérlegelésé-
vel döntõ módon befolyásolhatják,
hogy a szerencsi szalmatüzelésû
erõmû a beruházó által vállalt ked-
vezõbb feltételek mellett megépül-
hessen-e vagy sem.

Felháborítónak tartja Hujber Ottó,
a beruházó BHD Hõerõmû Zrt.
igazgatóságának elnöke (képünkön),
hogy az országgyûlési biztos adó-
forintjainkat az emberek félreveze-
tésére, megtévesztésére használja.
Mint szerkesztõségünkhöz is eljut-
tatott levelében a cég vezetõje fo-
galmaz, a tervezett anyagról kifejt-
hették a véleményüket, azonban a
végleges jelentésben ebbõl semmit
sem vettek figyelembe.

Az elnök szomo-
rúnak tartja, hogy
amikor munkahe-
lyek ezrei szûnnek
meg, Fülöp Sándor
mindent megtesz
annak érdekében,
nehogy megvaló-

sulhasson egy foglalkoztatást elõse-
gítõ, vidékfejlesztõ beruházás, amely
egyben környezetvédelmi projekt is.
Hujber Ottó szerint elkeserítõ az a
cinizmus, hogy a jövõ nemzedékek
ombudsman akarja a térségben meg-
akadályozni a jövõ nemzedékek
boldogulását. 

Hujber Ottó szerint az állásfogla-
lás több pontatlanságot és valótlan ál-
lítást tartalmaz, amelyet a tervezettel
kapcsolatban is megfogalmaztak. Vé-
leménye szerint a dokumentum gon-
dolatmenetére rányomja a bélyegét az
a tévedés, mely szerint az erõmû en-
gedélyeztetési folyamatában nem volt
arra lehetõség, hogy a világörökségi
szempontok a hatósági eljárásban

érvényesíthetõk legyenek, és így azok
nem is történtek meg. Az elnök le-
szögezi: a Tokaji borvidék világö-
rökségi felterjesztési dokumentáció-
ja a világörökségi szempontok érvé-
nyesítését az egymásra épülõ építési
szabályzatok elõírásaiban rendeli el
figyelembe venni. Így Szerencs város
településrendezési terve látvány szem-
pontjából védettnek minõsíti a 37-es
út mindkét oldalát, és az építési en-
gedélyeket a Világörökségi Tervtanács
egyetértõ állásfoglalásához köti. En-
nek megfelelõen a beruházás elõ -
készítésekor a munkarendben beépí-
tették a tervtanácsi konzultációkat és
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal
(KÖH) a beruházás világörökségi
szempontú egyeztetéseket, amelyek
megtörténtek. A KÖH igényeinek
megfelelõen az erõmûvet többször át-
tervezték. 

Hujber Ottó leszögezte: a dán Bio-
ener cég által szállított erõmûvi ka-
zán egyértelmûen a „legjobb elérhetõ
technológia” (BAT), amit megfelelõ -
ség-igazolás, valamint a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium ál-
lásfoglalása is bizonyít. Az idõjárás-
tól függõ 30-32%-os hatásfok kon-
denzációs  bio massza-hõerõmû ese-
tén kellõen jónak számít. Ugyanak-
kor az ombudsmani állásfoglalásban
foglaltakkal ellentétben Szerencsen a
hulladékhõ jelentõs része hasznosí-
tásra kerül az erõmû mellett létesülõ,
tizenkét hektár területû üvegház-
rendszerben, ahol a tervek szerint vi-
rágokat és zöldséget termesztenek és

közvetlenül további kétszáz fõ részére
teremtenek munkahelyet. 

A szerencsi biomassza-erõmû ese-
tében az átlagos szállítási távolság 54
kilométer, ami gazdaságosnak mu-
tatkozik. Az energiafû felhasználása
nem feltétele az erõmû üzemelésé-
nek, ennek a növénynek a termelé-
se és értékesítése a gazdák érdeke.
A biomassza erõmû 227 000 ton-
na/év CO2 értéket takarít meg, a szál-
lítójármûvek kibocsátása nem éri el
ennek az egy százalékát sem. 

Az igazgatóság elnöke szerint az
ombudsmani megállapításokból úgy
tûnik, mintha valami az engedé-
lyekkel kapcsolatosan nem lenne
rendben. Ezért kérte annak hangsú-
lyozását, hogy az erõmû a hatályos
jogszabályokban  elõ írt módon sze-
rezte meg az összes, a megvalósí-
táshoz szükséges engedélyt, amelyek
hatályosak és végrehajthatóak.

Az országgyûlési biztosi állásfog-
lalás Hujber Ottó szerint abból a fel-
tételezésbõl indul ki, hogy a jövõ
nemzedékének legfontosabb érdeke
a környezeti terhelés minél alacso-
nyabb szintre való mérséklése, nem
pedig elfogadható környezeti terhe-
lés mellett a munkanélküliség, a
nyomor, a kiszolgáltatottság csök-
kentése. Az igazgatóság elnöke sze-
rint, aki azt akarja elérni, hogy egyál-
talán ne létesüljön  bio massza-erõmû
Szerencsen, az a térség békéjét és az
egyébként is problémákkal terhelten
megítélt világörökségi címet koc-
káztatja.

AZ OMBUDSMAN
A SZALMATÜZELÉSÛ ERÕMÛRÕL 

A JÖVÕ NEMZEDÉKEK
BOLDOGULÁSÁT AKADÁLYOZZÁK

PREKONCEPCIÓRA ÉPÜL
AZ ÁLLÁSFOGLALÁS 

– Az elmúlt idõszakban a Szerencsi
Ipari Parkban épülõ elsõ hazai szal-
matüzelésû erõmû beruházásáról so-
kan kifejtették álláspontjukat, külön-
bözõ tanulmányok láttak napvilágot
– emelte ki az ombudsmani állásfog-
lalásra kiadott sajtóközleményében
Rónavölgyi Endréné polgármester (fo-
tónkon).

– Legutóbb a Kul-
turális Örökségvédel-
mi Hivatal megren-
delésére az ÖKO Zrt.
készített, akadémiku-
sok által lektorált
komplex világörök-
ségi hatástanulmány

került nyilvánosságra, amely széleskörû
vizsgálat után vette számba az erõmû
lehetséges hatásait. Ez alapján készült
el a magyar állam részérõl az
UNESCO-hoz benyújtott, a Tokaji tör-
ténelmi borvidék kultúrtáj állapot-
megõrzésérõl készített jelentés. A do-
kumentum többek között meghatároz-
za azokat a feltételeket, amelyek telje-
sülése esetén a szerencsi szalmatüzelésû
erõmû nem jelent veszélyt a világörök-
ségi címre. A beruházó vállalta ezeknek
a feltételeknek a teljesítését, amik kö-
zött szerepel, hogy elsõ ütemben csak
az egyik 25 MW-os erõmûvi blokkot épí-
ti meg, így a rendelkezésre álló objek-
tív és tényszerû adatok alapján lehet
majd dönteni a további fejlesztésrõl.

Így az eredeti környezeti hatástanul-
mányban szereplõ, dupla ekkora ka-
pacitásra kiszámított környezetterhelé-
si adatok az eddiginél is kedvezõbbre
változtak, nagyságrendekkel csökken a
közúton fuvarozandó szalma mennyi-
sége, amely elenyészõ töredéke a be-
zárt Szerencsi Cukorgyár korábbi alap-
anyag-igényének. 

– Sólyom László köztársasági elnök
a jövõ nemzedékek országgyûlési biz-
tosának jelölésekor a tisztség betöltõjével
szembeni elvárásként kinyilvánította,
hogy akadályozza meg a szerencsi
szalmatüzelésû erõmû megépítését –
hangsúlyozta Rónavölgyi Endréné. – Saj-
nálatosnak tartom, hogy a most elké-
szült állásfoglalás az egyenlõ megíté-
lés elvének figyelmen kívül hagyásával
prekoncepcióra épül. A dokumentum
tervezetérõl – mint kiderült, pusztán for-
mális –, megkeresés alapján közöltem
szakmai jellegû észrevételeinket (a do-
kumentum megtalálható a város hon-
lapján: www.szerencs.hu) és a beruházó
is megfogalmazta a kifogásait, megje-
lölte pontosításait, amelyekbõl az om-
budsman semmit nem vett figyelembe,

sõt a megküldött anyagot válaszra sem
méltatta. 

– A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fõügyészség 2007 õszén az erõmû épí-
tési engedélyeztetési eljárást érintõ tör-
vényességi kérelemre végzett vizsgála-
ta nem talált olyan körülményt, ami az
engedélyek jogszerûségét megkérdõje-
lezte volna – hívta fel a figyelmet a pol-
gármester. – Hasonló eredményre ju-
tott a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium, valamint fenntartotta korábbi
döntését az Észak-magyarországi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügye lõség. 

Ezek után érthetetlen, hogy ugyan-
azokban a dokumentumokban a jövõ
nemzedékek országgyûlési biztosa olyan
súlyos jogsértéseket talált, ami miatt vé-
leménye szerint új engedélyeztetési el-
járásra volna szükség. Megjegyzem, az
ajánlás alapvetõen szemben áll a jogál-
lamiság és a jogbiztonság alapelveivel. 

Úgy érzem, hogy az erõmû ügyével
kapcsolatos újabb negatív hangulatkeltés
valójában arra szolgál, hogy a beruhá-
zás megvalósítása és a világörökségi ér-
tékek megõrzése mentén a települések
között formálódó konszenzust sem-
missé tegye, az ügyben érintett civil szer-
vezeteket, önkormányzatokat ismét
szembe fordítsa egymással, ezzel ve-
szélybe sodorja a világörökségi címet.    

Szerencs Város Önkormányzata to-
vábbra is fenntartja kilépési szándékát a
tokaji világörökségbõl, amennyiben a ké-
szülõ világörökségi törvény, valamint a
terület kezelési terve elzárja a fejlõ déstõl
a várost és a környékét – hangsúlyozta
a polgármester. – Napjainkban a gaz-
dasági és pénzügyi világválság ráirányítja
a figyelmet az olyan üzemek jelentõsé-
gére, amelyek munkát adnak az itt élõk-
nek. Meggyõzõdésem, hogy a szalma-
tüzelésû erõmû mintegy száz dolgozó-
ját nem fenyegetné az elbocsátás, és az
üzem a térség mezõgazdasági termelõi-
nek is kiszámítható jövedelmet garan-
tálna. Az ombudsmani állásfoglalással el-
lentétben a szerencsi szalmatüzelésû
erõmû hulladékhõje a tervezett kerté-
szetben hasznosulna, ami további 200-
300 ember foglalkoztatását segítené elõ.

Szerencsen a jelenben és a múltban
sem biztosította az emberek megélhe-
tését pusztán a szõlészet, a borászat és
az idegenforgalom. Az agrártermelésen
alapuló ipar nemcsak a város, hanem a
térség lakóit is eltartotta. Kíváncsian vá-
rom, hogy ha a biomassza-erõmûre
nincs szükség, akkor a jövõ nemzedé-
kek országgyûlési biztosa milyen mun-
kahelyeket kínál a jövõ generációinak e
vidéken.

Ki mit tud? vetélkedõt szervezett április 6-án a Szerencsi Szakképzõ Iskola di-
ákönkormányzata. A Rákóczi-vár színháztermében megtartott hagyományos ese-
ményen 25 produkcióval mutatkoztak be az intézmény tanulói. A program elsõd-
leges célja, hogy a szervezõk alkalmat teremtsenek a diákoknak arra, hogy mûsor-
számaikkal bemutatkozzanak társaik elõtt. Sok fiatalnak ez a rendezvény az egyet-
len lehetõség, hogy közönség elõtt csillogtassa meg tehetségét. A szavalatok és
prózák mellett idén is a táncos és zenei produkciók nyerték el a publikum, va-
lamint a zsûri tetszését.

TEHETSÉGVADÁSZAT



Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
is fokozott közúti ellenõrzést végzett
április 10–14. között a rendõrség. A
húsvéti ünnephez kapcsolódó  akció -
ban az egyenruhások kiemelt fi-
gyelmet fordítottak az ittas jármûve-
zetõkre, valamint a biztonsági övek
és a gyerekülések használatára. Szak-
értõi becslések szerint az Európai
Unió útjain közlekedõk mintegy 2-
3 százaléka alkohol fogyasztása után
vesz részt a forgalomban, a baleset-
ben életüket vesztett sofõrök halálát
30-40 százalékban az ittas vezetés
okozza.

Az idei húsvétkor a fokozott rend-
õri jelenlétnek is köszönhetõen a me-
gyében szerencsére nem történt ha-
lálos kimenetelû baleset. Két ütkö-
zés járt súlyos, négy pedig könnyû
sérüléssel. Ezek az adatok elmarad-
nak egy átlagos hétvége statisztiká-
jától. Az egyenruhások szombaton,
vasárnap és hétfõn összesen 1971 al-

koholszondás ellenõrzést végeztek,
amelyek közül 14 bizonyult pozi-
tívnak. Tíz autóstól, illetve motorostól

a helyszínen bevonták a vezetõi en-
gedélyét, négyen pedig kerékpárral
közlekedtek.

Az elmúlt  ne -
gyed évben háro-
mezer liter alkoholt
és 102 ezer ciga-
rettát fedeztek fel a
vámosok Észak-Ma -
gyarországon. Az
akciókban nyolc, az
illegális jövedéki

termékek szállítására használt autót
is lefoglaltak a pénzügyõrök. Ez utób-
biak között van egy jégkrémes ko-

csiból átalakított csempészautó is,
amelynek titkos tartályából 640 liter
tiszta szesz került elõ Szerencsen.

– A járõrök a Vörösmarty utcában
parkoló fehér színû hûtõkocsira fi-
gyeltek fel húsvét szombatján, mert itt
még nem találkoztak ezzel a gép-
jármûvel – tájékoztatta lapunkat Ritó
Zsolt, a Vám- és Pénzügyõrség Észak-
magyarországi Regionális Parancs-
nokságának bûnügyi helyettese (fo-
tónkon). A vámosok úgy döntöttek,

hogy ellenõrzik az autót. Az átvizsgálás
közben feltûnt a fináncoknak, hogy a
jármû fagyasztórekeszei kisebbek a
megszokottnál, ezért tüzetesebben át-
nézték a rakteret. Ekkor bukkantak rá
a hátsó rendszámtábla mögötti rejtett
csapra, ami egy hétszáz literes tar-
tálynak volt a kivezetõ nyílása. A jár-
õrök a bajai 38 éves sofõrt õrizetbe vet-
ték, az autót lefoglalták a tárolóban lévõ
640 liter tiszta szesszel együtt, amit sze-
rencsi megrendelõjének szállított. A fér-
fi ellen már korábban is indult eljárás
jövedéki orgazdaság miatt, a Szeren-
csi Városi Bíróság nyomozási bírája el-
rendelte a gyanúsított harminc napig
tartó elõzetes letartóztatását. 

A fõhadnagy megemlítette, hogy az
alkohol mellett a cigaretta is kedvelt
áru a csempészek körében. Az elmúlt
másfél hónapban már több mint 10
ezer doboz füstölnivalót foglaltak le
a vámosok egy miskolci férfitõl. Leg-
utóbb 1000 doboz ukrán cigarettát
találtak nála a járõrök a 37-es szá-
mú fõúton ellenõrzött személygép-
kocsijában. A 44 éves sofõr úgy pró-
bálta meg álcázni magát, hogy fél-
hosszú haját levágatta. Azonban a ko-
pasz fej sem hozott neki szerencsét,
jövedéki orgazdaság miatt indult el-
lene eljárás. A bíróság három évig
terjedõ szabadságvesztésre is ítélheti
a férfit, aki akár hatmillió forintos jö-
vedéki bírságra is számíthat.

S. L.
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RENDÔRSÉGI HÍREK

AZ ÁLCÁZÁS MESTEREI

– Nyugodt vagyok, az én uram csak fagyizni ugrott le...

SLÁGER A SZESZ ÉS A CIGARETTA

Az országban elsõként rend-
számmal ellátott rendõri szolgálat-
ba állítható quad-motorokat, és a
hozzájuk tartozó védõfelszerelése-
ket adott át április 8-án az Északerdõ
Zrt. a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendõr-fõkapitányságnak.

Az Északerdõ Zrt. és a megyei
rendõr-fõkapitányság januárban írt
alá együttmûködési megállapodást.
A közös célok között szerepel az ál-
lami tulajdonú erdõvagyon meg-
õrzése, a természeti környezetet ká-
rosító tevékenységek megakadályo-
zása. Cserép János, az Északerdõ Zrt.
vezérigazgatója az eseményen be-
szédében hangsúlyozta, hogy mivel
a cég alkalmazottai nem rendelkez-
nek hatósági jogkörrel, ezért a rendõr-
séggel közösen szervezett járõrszol-
gálatokkal az erdõk rendjét védik, és
határozott szándékuk, hogy vissza-
szorítsák az illegális fakitermeléseket,

az orvvadászatokat és a különbözõ
természetkárosító tevékenységeket.
Ez utóbbiak közé tartoznak például

a természetvédelmi területeken tör-
ténõ és engedély nélküli krossz-mo-
torozások és a quadok használata.

Vereckei Csaba, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság vezetõje megemlítette, hogy
a gépjármûvek megfelelnek a jog-
szabályi feltételeknek, rendszámmal
ellátott motorok, amelyeken speciá-
lisan képzett járõrök teljesítenek majd
szolgálatot Borsod-Abaúj-Zemplén
megye területén. A rendõrök törvé-
nyes és szakszerû intézkedéseikkel az
erdõk és a környezet védelmét szol-
gálják. A darabonként hárommillió fo-
rintot érõ négykerekûek szélsõséges
idõjárási és terepviszonyok között is
hadra foghatóak, nehezen járható er-
dei utakra is eljuthatnak, így gyor-
sabban érkezhet a segítség például a
bajba jutott természetjáróknak is. A
rendõrségi quadok üzemeltetését,
mûködtetését, szervizelését az  Észak -
erdõ Zrt. vállalta.

Változnak a közúti bírságolás sza-
bályai. A május 2-ától érvénybe lépõ
kormányrendelet-módosítás szerint,
aki mozgó jármûvel követ el közúti
szabálysértést, annak méltányossági
alapon sem lehet elengedni vagy
csökkenteni a kiszabott büntetést. 

A sebesség túllépésére vonatkozó
rendelet is változik. Jelenleg a gyors-
hajtás százalékához van hozzáren-
delve a bírság, a jövõben ez is konk-
rét kilométer/órában lesz megszab-

va. Erre példa, hogy ha valaki má-
jus 2-ától lakott területen belül 15-
25 km/órával lépi túl az 50 km/órás
sebességhatárt, minden esetben 30
ezer forintos bírságra számíthat. E  fö -
lött viszont már 300 ezer forintot kell
fizetni. Ugyancsak 30 ezer forint fi-
zetendõ fõútvonalon 15-30 kilomé-
ter/órás, valamint autópályán 30-35
km/órás sebességtúllépésnél. Aki en-
nél is gyorsabban hajt, annak 300
ezer forint lesz a büntetése.

A Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság, valamint a Szeren-
csi Rendõrkapitányság munkatársai idén is megtartották közös húsvét elõt-
ti közúti ellenõrzésüket. Az április 8-ai akció résztvevõi elsõsorban a te-
hergépjármûvek kötelezõ tartozékát, a tûzoltó készülékeket vizsgálták.
A néhány óra alatt öt alkalommal, összesen 25 ezer forint bírságot szab-
tak ki a szabálytalan, vagy hiányos eszközök miatt a járõrök. Akiknél azon-
ban mindent rendben találtak, húsvéti tojást kaptak ajándékba a sofõrök.

HÚSVÉTI TOJÁS VAGY BÜNTETÉS

MÓDOSULÓ BÍRSÁGTÉTELEK

Óvatosan az utakon!

KÉKFÉNYES NÉGYKEREKÛEK
AZ ERDÕKBEN

Az új jármûvek nehéz terepen is
megállják majd a helyüket. 

AZ ÜNNEPI HÉTVÉGE MÉRLEGE

Gyakran tûntek fel az egyenruhások az utak mentén.

RÓMAI KORI LELETEK
A PIACON 

Nemcsak a vásárlók és érdeklõdõk
nézelõdtek, hanem a rendõrök és a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
munkatársai is megjelentek a közel-
múltban Miskolcon megrendezett
régiségvásáron. Az ellenõrzés rend-
szeresen a vevõk és az árusítók biz-
tonságát szolgálta. Az április elsõ va-
sárnapján megrendezett régiségpia-
con a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal szakemberei az egyik árus-
nál olyan régészeti tárgyakat találtak,
melyek eredetérõl a tulajdonos nem
tudott hitelt érdemlõen nyilatkozni.
A járõrök összesen 31 fémtárgyat és
öt cseréptöredéket foglaltak le. Az
elõzetes szakvélemények alapján a
régészeti leletek római koriak, érté-
kük több százezer forint. Az ügyben
kulturális javak körébe tartozó tárgy-
ra elkövetett lopás bûntettének gya-
núja miatt indult eljárás.

PATAKBA DOBTÁK
A VIZSLAKÖLYKÖT 

Egy kiskutya megmenekült, egyet
pedig elloptak, míg egy harmadik
megharapott egy járókelõt. 

* A Mezõkövesdi Rendõrkapi-
tányság állatkínzás vétsége miatt nyo-
moz egyelõre még ismeretlen tettes
ellen. Állampolgári bejelentés alap-
ján indult vizsgálat adatai szerint az
elkövetõ Mezõkeresztes úgynevezett
Nyáj hídjánál szövetzsákba kötözött
vizslakeveréket dobott a patakba.
Ezt látta meg egy helybéli, aki ki-
mentette a kiskutyát, majd a jószá-
got a hatóság a Miskolci Állatvédõ
Alapítvány telephelyére szállíttatta.

* Gondatlanságból elkövetett sú-
lyos testi sértés miatt indított eljárást
a Szerencsi Rendõrkapitányság egy
kutya gazdájával szemben. Egy be-
kecsi nõ tett bejelentést a rendõrsé-
gen, mivel a település egyik utcájá-
ban sétálás közben megtámadta és
megharapta egy puli. A feljelentõ
nyolc napon túl gyógyuló sérülése-
ket szenvedett.

* Egy apró termetû yorkshire ter-
rier egy miskolci lakásból kiszaladt
az utcára. A rövid idõre õrizetlenül
hagyott, százezer forintot érõ jószá-
got valaki elvitte, hiába indultak ke-
resésére a gazdái. A Miskolci Rend-
õrkapitányság az ügyben lopás mi-
att indított eljárást.

VONATRÓL A BÖRTÖNBE 

Szolgálaton kívüli rendõr fogta el
azt a férfit, aki vonaton rabolt ki egy
fiatalkorú fiút. Az elkövetõ 48 órán
belül bíróság elõtt felelt tettéért. A
Miskolc és Sátoraljaújhely között
közlekedõ személyvonaton Felsõ-
zsolca és Bõcs között a 39 éves B.
J. pénzt követelt egy fiatalkorú fiútól
április 12-én a kora esti órákban. Az
elkövetõ többször megfenyegette a
sértetett, aki félelmében átadta a nála
lévõ ezer forintot.  A szerelvényen
utazott a Miskolci Rendõrkapitány-
ság Avasi Rendõrõrsének szolgála-
ton kívüli nyomozója, aki miután ér-
tesült a bûncselekményrõl, még a vo-
naton elfogta a támadással megala-
pozottan gyanúsítható férfit.  Az el-
követõ késõbb beismerõ vallomást
tett, a rendõrség rablás miatt indí-
tott vele szemben nyomozást, egy-
ben gyorsított eljárás keretében kez-
deményezte bíróság elé állítását. A
bíróság április 14-én meghozott íté-
letében B. J.-t 3 év börtönbüntetés-
re ítélte. A vádlott a határozat ellen
fellebbezést nyújtott be, így az nem
emelkedett jogerõre. A bíróság azon-
ban elrendelte a férfi elõzetes letar-
tóztatását, aki korábban már kilenc
alkalommal volt büntetve vagyon el-
leni bûncselekmények miatt.
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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Gaál Ernõ

TÉTOVA VERS
Magamba roskadtan egyedül ülök
Kiszolgált, öreg székemen.
Lázas agyamat tornáztatom,
De nem jut eszembe semmi sem.

A versírás ma „nehéz szülés”
A sodró árral szemben úszva…
Magzatom nem kívánja létét,
Erõlködjem bár újra s újra…

Nagy Edit

HA KÉRITEK
Toll helyett kapa; 
toll helyett mosóteknõ; 
s ülök rettentõ folthalmazon 
s gondolkodom.
A kapavas lazít bele múltamba, 
emlékeimet a foltnak való 
visszaragyogja, 
mert nem mind fekete, 
nem mind tilalom, 
a színeseket én elrakom 
s ha kéritek: megmutatom.

Szontágh Emil

AKKOR LESZ BÉKE
Mikor füvet terem 
A kõszikla
Az ember a folyó vizét 
Megissza

A farkas elkerüli
A bárányt
A szarvas nem lesz
Lõtt zsákmány

Az állatok mind
Vegyesen élnek
És a földön senkitõl 
Sem félnek

Nem kellenek nekik
A karámok
Békében élnek szárnyasok
Patások

Az embernek sem kellenek 
A határok
Járhatja szabadon
A világot

Járhatnak szabadon
Mint a madarak
Akkor lesz igaz béke
A Nap alatt

Lakárdy Éva

KIS DOLGOK ÖRÖME
Lottó-õrület ült a világra.
Mindenki játszik, mindenki nyerhet.
Pénzéhes, pénzszagú lett ez az ország:
– örökké nem lehet senki sem vesztes! –
Autó lett a fõ-atyaisten 
és a slusszkulcs a nagyvilág nyitja.
Aki gyalog jár, már nem is ember; 
volánt markolni: a lét alapja.
Ha egy gépkocsi a ruhámra fröcsköl, 
elnézõ mosolyt küldök utána.
Letörlöm csendben
nem aláz engem: 
aki a sarat cipõben járja. 
Szeretnék a szívébe látni: 
boldogabb nálam, aki benn ül?
Hiszen minden vágy 
addig szép csupán, 
amíg vágy marad, 
be nem teljesül.
Sebesen száguld, akár az idõ; 
csak kontürökben lát egy világot.
A részlet szépsége homályban marad; 
csak a gyalogos szedhet virágot.
Ezer szépséget szûrnek a percek 
küzdésekbõl, vérbõl és sárból.
A tudás fáklyája elõttünk lángol 
és a sötétség egyre kevesebb.
Érzem, a lét csodája szebb, 
mint pénzre váltott kapzsi holnapok.
Legszebb, hogy: lettem és vagyok.
Frissen pörkölt kávéillatban 
kubai ízek zamatát érzem.
Cigarettám mesélõ füstjét 
leszívom a tüdõmre mélyen 
és földön, ûrben úgy barangolok, 
hogy már mindenütt otthonos vagyok…
Megcsodálom a cserépbõl kibújt, 
magam ültette zsenge levelet 
s örülök, mikor egy gyermek 
vajas kenyeret majszolva nevet.

Maczkó Edit

METAMORFŁZIS
Ma csillag leszek
az éj köpenyén
vagy korhadt fán
tákolt fészek.

Útszéli Krisztusok testén
rozsdamarta lélek.
Hajnali harmat
a pusztaságban. 

Hûs fák között
halk nesz leszek
holnap az elvetélt mában:
észrevétlen,
de ott leszek.

Schlosserné Báthory Piroska: Szétesôben

A  H. A. T. HÍ RE
� A mezõzombori Közösségi Házban március 21-én Gál Halász Anna tartott elõadást
Mezõzombor története az irodalom tükrében címmel. A nagy sikerû rendezvényen a
Hegyaljai Alkotók Társulását hét fõ képviselte.

Székesfehérvár monostorában, 1046. szeptember 24-én, amikor a haj-
nalpír felszakította a sötétséget, fõpapok egy kicsiny csoportja utazáshoz
készülõdött, hogy a trónra meghívott Árpád-házi hercegeket fogadják. Az
indulás elõtt vezetõjük, Sagredó Gellért, csanádi püspök, aki Imre herceg
nevelõje is volt, így szólt társaihoz:

– Testvéreim, veszélyes küldetés a mienk. Vata és népe hitünk ellen tá-
madt. Azt remélik, hogy a hercegek visszaállítják az István király urunk
elõtti állapotokat. Erõsítsük meg hát magunkat hitünk szentségével, mert a
lázadók ellepték a vidéket, így csak a jóisten tudhatja, milyen megpróbál-
tatások várnak még ránk a mai napon.

Ezek után a testben-lélekben felkészült csapat kikanyarodott a biztonsá-
got nyújtó falak közül. Elöl Zounok Szolnok ispán lovagolt, éjfekete csõdö-
rén, kinek rangja az idõ tájt hercegi méltóságot is jelentett. Buldi Besztrik
és Beneta püspökök lóháton vették körül a szekeret, amin Gellért utazott,
aki testi erejében megfogyatkozva erre az úti alkalmatosságra kényszerült.

Mezõkön, ligeteken, erdõkön keresztül vezetett az útjuk. Néhol nyúl bak-
tatott át elõttük, aztán hirtelen nekiiramodott, majd riadtan tûnt el az alj-
növényzetben. Máshol büszke tartású szarvasbika bámulta meg a vonulá-
sukat. Itt-ott magányosan álló fák viselték megperzselt, zsugorodott levele-
iket, amiket még nem az õsz színezett meg, hanem az aszály és a kegyet-
lenül tûzõ napsugarak aszaltak barnára.

Késõ délután pillantották meg a folyót, melynek tükrén a nap táncoltat-
ta sugarait, és érték el a Duna révét. Ekkor zúdult rájuk az áradat. A sûrûségbõl,
a sziklák mögül ordítozó lázadók törtek elõ és kõzáporral borították el az
érkezõket. Buldi püspök halálos sebével a fövenyre rogyott. Gellért azo-
kat, akik Õt kövezték szüntelenül, a kereszt jelével jelölte, mire azok még

jobban feldühödve felfordították szekerét, gyenge, sebektõl borított testét
onnan kiemelték, taligára kötözték, felhurcolták Kelenföld hegyére, és a
mélybe taszították. Besztrik és Beneta püspökök ezalatt átkeltek a Dunán,
ám a túlsó parton is hit ellen lázadók fogadták a menekülõket. Besztrik
homlokán kõ csattant és olyan sebet ejtett, ami három nap múlva halálát
okozta. A mártíromságot egyedül Beneta fõpapnak sikerült elkerülnie, akit
az oda érkezõ Endre herceg szabadított ki a vérszomjas tömeg gyûrûjébõl.
Zounok ispán lovával lecsúsztatott a meredélyen és a Dunába ugrott. Mi-
elõtt az ár magával ragadta volna, az arra evezõ Murtmur a csónakjába
emelte. A parton összefutott sokaság azonban halálát követelte a bizony-
talanul imbolygó vízi jármûben állónak, akinek fürtjei a homlokára tapad-
tak, ruhájából víz csöpögött.

– Hallod, uram – szólalt meg ekkor elcsukló hangon Murtmur –, az enyé-
szet vesz körül mindkettõnket. A fejedet követelik. Én, akit Te térítettél az
új hitre, ami könyörületességre tanított – mit tegyek?!

– Atyámfia – szólt a válasz –, a Te életedet én sodortam veszélybe, ami-
kor kimentettél a víz mélységébõl. Tedd meg, amit a lázadók kívánnak, én
feloldalak bûnöd alól. Teljesüljön be Isten akarata.

Amikor Zounok teste a halálos döféstõl a csónak aljára zuhant, az új hit
ellenzõi diadalittas ordítással vették tudomásul, hogy bevégeztetett. Murt-
mur, a tett elkövetõje pedig zokogva mártotta véres kardját a folyóba és
hagyta, hogy a víz ereje hátára vegye sajkáját, a már lélektelen porhüvellyel
együtt.

Jegyzet: Az elbeszélés a szerzõ (Divius Lux MM. Kiadó gondozásában)
2008-ban megjelent: Mindenért fizetni kell c. elbeszélõ kötetében jelent
meg. (M. Bódi I.)

Ilyés János

MÁRTÍROK
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Kéktúra XXII.

SÁRVÁR

Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt teszünk
közzé lapunkban. Vállalkozó kedvû
olvasóinktól most arra kérünk választ,
hogy melyik játszótér látható a fény-
képen? A megfejtéseket április 30-ig
várjuk postai levelezõlapon (3901
Szerencs, pf.: 85.) vagy SMS-ben a
20/940-2066-os számra. A helyes vá-
laszt beküldõk között 2000 forintos
vásárlási utalványt sorsolunk ki.

Az elõzõ játékunk helyes megfej-
tése: Hunyadi János Általános Isko-
la udvara. A szerencse ez alkalom-

mal Pelbárt Tibor, Szerencs, Dózsa
út 26. szám alatti olvasónknak és a
30/427-3021-es telefonszámról
SMS-t küldõ játékosnak kedvezett.
Nyereményüket április 28–30. kö-
zött, munkaidõben vehetik át a szer-
kesztõségben.

A játék folytatásához továbbra is
várjuk olvasóinktól a több évtized-
del ezelõtt Szerencsen készült fény-
képeket, amelyeket sértetlenül visz-
szajuttatunk a tulajdonosának. Ele-
venítsünk fel együtt településünkbõl
egy-egy régi pillanatot!

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

A kéktúra nyugati végétõl Sárvárig
tartó szakasz a kezdetek kezdete.
1987. július 20-án estére érkeztünk
Velembe és mindössze 3,5 kilométert
gyalogoltunk a Borha-forrásig, amely
mellett aludtunk egy  esõ beállóban.

Úgy gondoltuk, hogy a túra spor tot
és fokozott tempót jelent, melynek tu-
datában vágtunk neki az útnak a nem
túl kényelmes alvás után, már pirka-
datkor. A tervezett táv elõtt vásárol-
tam egy bakancsot Kassán, amit alig
próbáltam ki. Ennek ellenére elindul-
tam benne. Most már tudom, hogy
egyszerre három hibát követtem el. Az
egyik a tempó, a másik az új lábbeli,
a harmadik pedig az, hogy estére Sár-
váron voltunk, ami aznapra 60 kilo-
métert jelentett. A talpam a lábujjaim
mögött egyetlen hólyaggá vált mind-
két lábamon. Kiszúrtam, de késõn,
ezért minden lépés „élmény” volt, meg
persze tanulság.

A termálfürdõvel és kempinggel
majdnem szemben lévõ motelben
találtunk szállást. Ez már így nem ta-
lálható meg az azóta készült túraat-
laszban. Panzió vagy fogadó lett a cím-
lista szerint. Másnap elsántikáltunk a
fürdõbe és mivel kéznél volt az orvos,
meg is mutattuk sebeinket. Nem tar-
totta veszélyesnek, csak kellemetlen-
nek és kért, hogy óvakodjunk a szeny-
nyezõdéstõl. Aznap gyógyítgattuk ma-
gunkat és a következõ nap sem foly-
tattuk a gyaloglást. Körülnéztünk a vá-
rosban és hazatértünk után késõbb csa-
ládommal is ellátogattunk ide, meg-
ismerkedni Sárvár nevezetességeivel.

A termálfürdõ látogatása volt az elsõd-
leges cél, mivel feleségem nagy mûté-
ten esett át és nõgyógyászati panaszok
orvoslására tartják alkalmasnak az
1000 méter mélységbõl feltörõ 44 Cel-
sius-fokos gyógyvizet.

Sárvár a Rába egyik fontos átkelõ -
helye mellé települt. Római kori elõd-
je Bassina néven volt ismert. A hon-
foglaló magyarok a gyepû belsõ vo-
nalának biztosítására a Gyöngyös
torkolatának közelében fekvõ terasz-
szigeten emeltek földvárat, melynek
helyén a XIII. század végén emelt  erõ -
dítmény volt a ma látható várkastély
magja. Eredetileg királyi birtok, de
1390-tõl a Kanizsay család tulajdo-
na. Kanizsay Orsolya hozományaként
a Nádasdy családé lett. A település
és a vár stratégiailag fontos és kultu-
rális szempontból is jelentõs. Meg-
fordult itt Tinódi Lantos Sebestyén is,
aki Sárváron is halt meg. 1671-ben
Nádasdy Ferencet a Wesselényi-féle
összeesküvésben való részvétel mi-
att fõ- és jószágvesztésre ítélték. Ez-
után a vár többször váltott tulajdonost,
majd 1945-ben állami tulajdonba
került.

A vár ma múzeumnak, könyvtárnak,
kultúrháznak ad otthont. A Nádasdyak
híres gyümölcsöskertje helyén egy ki-
lenchektáros arborétum létesült. 

Az éttermek és szálláshelyek hosszú
sora fogadja a vendégeket, de nem va-
lószínû, hogy a legutóbb létesült sok-
csillagos szálloda felkelti a bakancsos
turisták érdeklõdését.

(Folytatjuk)
Szádváry Gyula

A sárvári kilenchektáros arborétum a Nádasdyak gyümölcsöskertje
helyén létesült. 

Az írott történelem régóta jegyzi
Szerencs nevét, volt a honfoglalók
szállásföldje, falu, mezõváros, sza-
bad királyi város, járási székhely,
nagyközség. 

Elõször egy 1490-ben kiadott ok-
levél nevezi oppidumnak, mezõvá-
rosnak. E titulus a vásártartás jogán
túl még nem sok kiváltsággal járt, de
a 17. század elején kapott rang már
igen. Az országgyûlés, melyet váro-
sunkban 1605. április 17–20. között
tartottak, megválasztotta Bocskai Ist-
vánt Magyarország fejedelmévé. En-
nek emlékére, és a város iránti há-
lájából Bocskai 1606. március 9-én
szabad királyi városi (civitas) rangra
emelte Szerencset. Ez a privilégi-

umlevél már számos kedvezmény-
ben részesítette a város lakosságát.
Mentesültek a robottól, a várjavítá-
si munkáktól és a tized természetbeni
beszolgáltatásától is megszabadultak.
Szabad mozgást és vámmentességet
is biztosított a fejedelem számukra,
mely lehetõség új betelepülõket, la-
kosokat vonzott a városba. Bethlen
Gábor 1620-ban, I. Rákóczi György
1646-ban erõsítette meg újra Bocs-
kai civitas minõsítését, mely papíron
egészen 1870-ig így szerepelt. Az
1871. évi, a községek rendezésérõl
szóló 18. törvénycikk értelmében
Szerencs elveszítette városi rangját
és nagyközséggé szervezõdött, járá-
si székhely lett. Több mint száz évet
kellett arra várni, hogy újra város le-
gyen.

A B.-A.-Z. Megyei Tanács Végre-
hajtó Bizottsága 1516 Tk. 152 VB.
1971. számú határozata, a távlati fej-
lesztési irányelvben Szerencset vá-
rosi cím várományosaként tüntette
fel. Az Elnöki Tanács 1983. novem-
ber 25-én helyt adott a szerencsiek
kérelmének és 1984. január elsejé-
vel, tizenegy másik településsel
együtt várossá nyilvánította. A köz-
igazgatási vonzáskörzet alapját ké-
pezõ járások 1984-ben megszûntek,

átadva helyüket a „városkörnyéki”
igazgatási szervezetnek.

A városi rang visszaszerzése érde-
kében a helyiek – kezdetben való-
színûleg ösztönösen, de a késõbbi-
ekben tudatosan – fejlesztették kör-
nyezetüket. Kedvezõ földrajzi hely-
zete révén, a régió vasúti hálózatá-
nak kiépítésével közlekedési csomó-
ponttá fejlõdött. Az 1872-tõl kineve-
zett járási székhely funkció igazgatá-
si szerepét erõsítette. Sokáig csak a
föld és szõlõ adott megélhetést az em-
bereknek, de 1889-ben a cukorgyár
és 1923-ban a csokoládégyár telepí-
tésével az ipar is megvetette a lábát
településünkön. Sokak számára a
gyár egy volt a várossal, hiszen „cso-
kis” családok, „cukros” dinasztiák dol-

gozták le életüket ebben az iparban.
A szerencsi az ország legnagyobb cu-
korgyára volt, ahol ezernél többen ké-
szítették a süvegcukrot. A Boci cso-
kit még a tengerentúlon is fogyasz-
tották és olyan országokba jutott el a
szerencsi édesség, ahol azelõtt nem
is hallottak Magyarországról. E két
gyár mellett az évek során helyi ér-
dekeltségû üzemek is létrejöttek, me-
lyek együttesen felgyorsították a  fej -
lõdést, a termelõi ágazatokat, a gaz-
dasági szolgáltatásokat és az infrast-
ruktúra rendszerét. A kialakult köz-
ponti funkciók pozitívan hatottak az
oktatás, az egészségügy, valamint a
pénzügyi és kulturális fejlõdésre is. Is-
kolák, polgári iskolák, majd gimná-
zium, tanonciskola, késõbb szak-
munkásképzõ, múzeum, könyvtár,
mozik szolgálták a tudásukat gyara-
pítani kívánó lakosok igényeit. A Me-
zei Zsófia által irányított cukorgyári
mûvelõdési otthon a sokszínû, ran-
gos programjaival gondoskodott a
mûvelõdés lehetõségérõl.

A mezõvárosi örökség továbbfej-
lesztésével, közlekedési, kereske-
delmi, közigazgatási, ipari és gaz-
dasági központi szerepkörének ki-
alakításával érkezett el a városi rang
újrafelvételéhez. Tradicionális kis-

városai centruma volt mikro-régió-
jának, a Taktaköz, a Harangod-vidék
és a Hegyalja déli részének. Kisipa-
ra és kiskereskedelme 15 község igé-
nyeit szolgálta ki. 1984-ben több
mint tízezren éltek itt, és két-három -
ezer környékbelinek is munkahelyet
biztosított Szerencs. Mégis kisváros
maradt, ahol mindenkinek minden-
hez köze volt, ahol még ismerték egy-
mást az emberek, köszöntek az ut-
cán, lesöpörték a járdát, virágot ül-
tettek, magukénak érezték lakóhe-
lyüket. A városi rangtól nem csodát
vártak, csak azt, hogy ha többet ad-
nak, többet kaphassanak, ne elfele,
hanem idefele járjanak tanulni és dol-
gozni a polgárok. Hogy ne kelljen
mindenért Miskolcra utazni, hogy le-
gyen végre egészségügyi szakren-
delés, hogy idõnként ne boruljon sö-
tétségbe az utca és a város, mert nem
bírja az elektromos vezeték a terhe-
lést. Kevés sokemeletes lakóház állt
még ekkor Szerencsen. A helyiek
egy-kétszintes, kertes házakban él-
tek, nyitottak voltak egymásra és a
„köz”dolgaira. A lakók úgy gondol-
ták, hogy akkor érzik jól magukat,
ha megvan a kenyerük, ha szeretik
a munkájukat és ha emberi módon
élnek. Ebben az idõben a település
szíve a cukorgyártól a várig húzódó,
a Rákóczi utca alsó szakaszának ne-
vezett rész volt, az iskolákkal, mo-
zival, cukrászdával és az elsõ nagy
ABC-vel.

Ilyen körülmények között tartották
meg a városavató ünnepi tanácsülést
a Bocskai István Gimnázium aulájá-
ban. Az ünnepségen a helyi érdekel-
teken kívül jelen voltak Grósz Károly,
az MSZMP Központi Bizottságának
tagja, a megyei pártbizottság elsõ tit-
kára és Ladányi József, a B.-A.-Z. Me-
gyei Tanács elnöke. Aczél György, az
MSZMP Politikai Bizottságának tag-
ja, a KB titkára adta át Kövér László-
nak, a városi tanács elnökének az El-
nöki Tanács várossá nyilvánítását
igazoló díszoklevelét. Aczél György
ünnepi beszédében kiemelte: „Nem
rangkórságból jó városban lakni, mint
ahogyan községben élni sem rang-
vesztés, hanem azért, mert több a fej-
lesztési lehetõség, jobbítani lehet az
életkörülményeket.” A rang a dina-
mikus fejlõdés elismerését jelentette,
de mégis rossz idõben jött. Akkor,
amikor már nem járt külön pénz a cím
mellé. Az elsõ városi évben mindössze
150 ezer forinttal nõtt meg a tanács
költségvetése. Addig azt bizonygatták,
hogy a címre-rangra már megérett és
rászolgált a település, de utána a vá-
roslakók már elvártak olyat is, amit a
községlakók még nem.

(Folytatjuk)
O. Z. M.

Arra gondoltam, hogy nem min-
denki találkozott még a kis jószágok
munkáját segítõ megoldással, ami a
számukra újdonságként szolgálhat.
Ez is egy módja a madarak védelmé-
nek, életük megkönnyítésének. Kös-
sünk ki cérnával lazán egy vattacso-
mót a kert egyik fájának az ágára. A
madarak hamarosan megtalálják és
fészkük építésére, kibélelésére el-
hordják, mint építõanyagot. Ez ilyen-
kor, a költés kezdete elõtt gyorsan  eltû -
nik és figyelhetjük, ahogyan csipege-
tik fészkük alapanyagát.

A fotón egy zöldike látható, amint
nagyot „harap” a vattából. Elõszeretettel
viszik a tengelicek és a verebek is. Sze-
retném megjegyezni, hogy a veréb is
nem csak, hogy madár, de védett is. Angliában például
a mezei verebek teljesen eltûntek. Felvetõdött, hogy va-
lahogyan vissza kellene telepíteni õket. Olyan megoldás
is felmerült, hogy ezt hazánkból kellene megoldani. Rész-

ben örömteli, hogy Magyarország ma-
dárvédelme hatékonyabb sok fejlett eu-
rópai uniós tagállaménál, ugyanakkor
egy ifjúkoromban történt esemény ju-
tott eszembe. Nagy, hosszú hálókat fe-
szítettek ki a határban és meghajtották
a területet. A megriadt mezei nyulak
menekülve belegabalyodtak a hálóba
és összefogták õket. Azt már nem tu-
dom, hogy valahová telepítés céljából
vitték-e õket, vagy élve elszállítva lett
utólag belõlük valahol pecsenye. A do-
log lényege, hogy azóta igen ritkán le-
het látni mezei nyulat. Ezért aztán a
büszkeségbe egy kis félelem is vegyül.
Részben azért, mert csökkenhet az ál-
lomány, másrészt ez hatással lehet más,
ragadozó madarak életére, mert ter-

mészetes táplálékuk csökken. Ez már egyszer megtörtént,
amikor tûzzel-vassal irtottuk az ürgéket. Ez is azt mutat-
ja, hogy a biológiai egyensúlyba belenyúlni nagyon ve-
szélyes!                                                         Sz. Gy.

SZERENCS VÁROSI RANGJA

FÉSZEKRAKÁS MADÁR MÓDRA

A gallyakra kirakott vatta segít-
séget jelent a kis madaraknak.

A városavató ünnepi tanácsülés 1984. január 11-én volt a gim názium
aulájában.
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Szakmai napot tartott április 8-án
a Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás. 

A bemutató foglalkozások keretében
az óvodában a környezeti nevelés le-
hetõségeirõl tájékozódtak az óvoda-
pedagógusok. A Bocskai gimnázium-
ban reál és a humán tantárgyak, va-
lamint az idegen nyelvek oktatásáról
egyaránt ismeretet szereztek az ér-
deklõdõk, akik a szerencsi nevelési ta-
nácsadó, szakszolgálat és szakmai
szolgáltató munkájába is betekintettek. 

A Rákóczi-várban megtartott konfe-
rencián a szerencsi mûvészeti iskola

növendékei és a tiszalúci Általános
Mûvelõdési Központ Kaméleon Musi-
cal Színpada mutatták be mûsoraikat.
Házigazdaként Rónavölgyi Endréné kö-
szöntötte a rendezvény résztvevõit. A
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
Tanácsának elnöke fontosnak nevez-
te a város és a környezõ települések
pedagógusainak immár tizenegyedik al-
kalommal megszervezett tanácskozá-
sát, amelyen új, a munkájukban hasz-
nosítható ismeretekhez jutnak az ok-
tatási és nevelési intézményekben dol-
gozó szakemberek.   

Ragályiné Hajdu Zsuzsanna, az Ok-
tatási Hivatal Észak-magyarországi Re-

gionális Igazgatóság vezetõje a ható-
sági és szakmai ellenõrzések tapasz-
talatait osztotta meg a hallgatósággal.
Mint elhangzott, a feltárt hiányosságok
között a kötelezõ dokumentációk nem
teljes körû vezetése, illetve a kötelezõ
adatszolgáltatásnál elkövetett mu-
lasztások találhatók az elsõ helyen. A
vizsgálatok kiterjedtek többek között
a gyermekek tanórai terhelésére, a bal-
esetvédelemre és az egyenlõ bánás-
mód követelményeinek betartására
egyaránt. A hivatal a felügyeleti bír-
ság kiszabásánál mérlegeli a jogsértés
súlyosságát, annak esetleges ismét -
lõdését és a közoktatási intézményre
gyakorolt hatását egyaránt. Emellett in-
tézkednek a szabálytalanságok meg-
szüntetésére. 

Turóczi Bertalan, a Miskolci Több-
célú Kistérségi Társulás munkaszer-
vezetének vezetõje elõadásában fon-
tosnak tartotta, hogy egy-egy na-
gyobb település körzetében biztosít-
sák a sérült gyerekek fejlesztésének
lehetõségét, amit az úgynevezett
szakszolgálatok látnak el. A kistérsé-
gekben elérhetõ közelségben igény-
be vehetõk többek között a nevelési
tanácsadás, különbözõ logopédiai,
pszichológiai, gyógytestnevelési szol-
gáltatások, ami könnyebbséget jelent
a szülõknek. Turó czi Bertalan a pe-
dagógusoknak nyújtott szakmai szol-
gáltatások közül kiemelte a különbözõ
tanfolyamok, továbbképzések hely-
ben történõ szervezését, amivel pénzt
és idõt egyaránt megtakarítanak.  

A szakmai elõadások után átadták
a Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Tanácsa által 2006-ban alapított
díjat azoknak a pedagógusoknak az el-
ismerésére, akik szakmai tevékenysé-
gükkel jelentõsen segítették az együt-
tesen ellátott közoktatási feladatok
eredményességét. Az idei kitüntetet-
tek Hajdú Józsefné, a szerencsi pol-
gármesteri hivatal oktatási, köz-
mûvelõdési és városmarketing osz-
tályának nyugalmazott vezetõje, Ive-
szics Györgyné történelem–angol sza-
kos tanár és Pásztor Jánosné, a takta-
szadai óvoda vezetõje voltak.

IVESZICS GYÖRGYNÉ

A Szerencsi Általános Iskola peda-
gógusa 1975-ben szerzett orosz–tör-
ténelem, majd 1994-ben angol szakos
tanári diplomát. Szakmai tevékenysé-
gét igényesség, maximalizmus jellem-
zi. Változatos óravezetéssel, új mun-
kaformák alkalmazásával törekszik ha-
tékony és alkotóképes ismereteket köz-
vetíteni diákjainak. Szaktanárként és
osztályfõnökként is minden eszközt fel-
használ a gyermeki személyiség fej-
lesztésére. Nagy figyelmet fordít az ön-
képzésre, rendszeresen vesz részt to-
vábbképzéseken, konferenciákon. Ta-
nítványai rendre eredményesen sze-
repelnek versenyeken. Maga is szer-
vezõje a kéttannyelvû képzésben ré-
szesülõ fiatalok megyei tudáspróbájá-
nak, bemutató tanításokat tart a kollé-
gák és a szülõk részére. A kistérségi tár-
suláson belül az angol nyelvi munka-
közösség vezetõje. Tapasztalatait igyek-
szik átadni a fiatalabb pedagógusok-
nak. Az idei tanévben prémiuméves-
ként tanít. Aktívan részt vesz a British
Council, az Egyesült Királyság nem-
zetközi kulturális és oktatási intézete
észak-magyarországi csoportjának
munkájában. A pedagógusi pályán el-
töltött 33 év alatt kivívta felettesei, ta-
nítványai, a szülõk, kollégák és szak-
emberek elismerését. 

PÁSZTOR JÁNOSNÉ 
A taktaszadai Micimackó Napközi

Otthonos Óvoda vezetõje 1983-ban
szerzett óvónõi diplomát Sárospatakon,
de már ezt megelõzõen képesítés nél-
küli állást kapott a község nevelési in-
tézményében. Kiváló kapcsolatot ala-
kított ki a gyerekekkel és a szülõkkel
egyaránt. 1994-ben elindult a telepü-
lési önkormányzati képviselõi válasz-
tásokon és a lakosság bizalmat szava-
zott neki. 1999-tõl irányítja vezetõként
a taktaszadai óvoda életét, ahol kie-
melkedõ színvonalú pedagógiai tevé-
kenységet végeznek. Számos pályá-
zaton szerepeltek eredményesen. 2006-

ban részt vett a fenntartó önkormány-
zat által a Regionális Operatív Prog-
ram keretében benyújtott támogatási
igény szakmai kimunkálásában, ami az
óvoda felújítását és bõvítését tette le-
hetõvé. Vezetése alatt az intézmény si-
keres pályázatot készített a halmozot-
tan hátrányos helyzetû gyerekek ké-
pességeinek kibontakoztatására és in-
tegrációs felkészítésükre. Pásztor Já-
nosné fontosnak tartja a szakmai  fejlõ -
dést, ezért elvégezte a közoktatási ve-
zetõ képzést és a Comenius Tanító-
képzõ Fõiskola óvónõi szakán az egyé-
ves kiegészítõ képzést. 2005 óta irá-
nyítja a többcélú kistérségi társulás óvo-
davezetõi munkaközösségét, ebben a
minõségében szakmai tanácsokat ad,
segítséget nyújt a kollégáinak. 

HAJDÚ JÓZSEFNÉ 
A szerencsi polgármesteri hivatal

nyugalmazott oktatási, közmûvelõdési
és városmarketing osztályvezetõje
1994 óta mûvelõdési felügyelõként ke-
rült a közigazgatásba. Tíz év múlva
nevezték ki osztályvezetõnek. 1997-
ben közremûködésével jött létre a Sze-
rencsi Közoktatás Ellátási Körzet, ami
mintegy elõdje volt a hét év múlva
megalakuló kistérségi társulásnak.
Szakmai tapasztalatát, hozzáértését, jó-
szándékú segíteni akarását az igazgatói
munkaközösség tagjai a saját mun-
kájuk során kamatoztatták. Tájéko-
zottságával, tudásával a folyamatosan
változó jogszabályi és oktatási kör-
nyezetben számos alkalommal segí-
tette a kistérségi intézményvezetõket.
Tevékenysége során megújulásra, az
elvárásoknak minél magasabb szín-
vonalon való megfelelésre törekedett.
Híve volt a nyílt párbeszédnek, az
együttgondolkodásnak. Közremûkö-
dött a Közoktatás Igazgatási Szakdol-
gozók Egyesületének tevékenységé-
ben, szakértõként napjainkban is dol-
gozik. Munkássága elismeréseként
idén a Magyar Köztársasági Ezüst Ér-
demkereszt Polgári Tagozata kitünte-
tésben részesült.

Hetedik alkalommal rendeztek nemzetiségi gyermektánc-találkozót áp-
rilis 16-án Rátkán. A szerencsi kistérséghez tartozó sváb településre ez al-
kalommal a házigazda nevelési intézmény gyermekei mellett Nyíregyhá-
záról, Hercegkútról, Károlyfalváról, Mádról, Tállyáról érkeztek csoportok.
A helyi mûvelõdési ház színpadán sváb dalok és táncok, vásári hangulatot,
népi hagyományokat idézõ daljátékok szórakoztatták a közönséget. A gyer-
mekek mûsorszámait a közönség hatalmas tapssal, a szervezõk pedig em-
léklappal jutalmazták.

A Zempléni Térségi Integrált Szak-
képzõ Központ (TISZK) megalakulása
és a gyakorlati feladatok meghatá-
rozása volt a témája annak a sajtó-
tájékoztatónak, amit április 10-én tar-
tottak Miskolcon, a Megyeházán.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyûlés elnöke többek között ki-
emelte, hogy az integrált központ lét-
rehozásának elsõdleges célja a kép-
zett, a gazdaság igényeit kiszolgálni
képes iskolai rendszer létrehozása a
térségben. Ódor Ferenc szerint fon-
tos tényezõ, hogy a szakközépisko-
lák, szakképzõ intézetek végzõs fia-

tal jainak lehetõséget teremtsenek a
helyi gazdaságba történõ beilleszke-
désre. 

A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy a megye szakképzõ intézetei-
ben sikeres az oktatás, de a folya-
matos változások miatt a pedagógu-
soknak, diákoknak egyaránt újabb is-
meretekre van szükségük. Többek kö-
zött ehhez kíván segítséget nyújtani
a jövõben a Zempléni TISZK, amely-
nek tizenhárom tagintézménye között
található a Szerencsi Szakképzõ Is-
kola, valamint a helyi Bocskai István
Gimnázium és Közgazdasági Szak-
középiskola.

KISTÉRSÉGI ÖSSZEFOGÁS
A KÖZOKTATÁSBAN 

A fotón balról: Iveszics Györgyné, Hajdú Józsefné, Pásztor Jánosné.

SVÁB DALOK
ÉS TÁNCOK RÁTKÁN

Népviseletbe öltözött csöppségek léptek színpadra.

A GAZDASÁG IGÉNYEIRE
ALAPOZOTT OKTATÁST

A mezõzombori ön-
kormányzat április 1-
jétõl hatvan, korábban
rendszeres szociális el-
látásban részesülõ helyi
lakost foglalkoztat köz-
munkásként. A brigá-
dokba szervezett nõk és
férfiak a település  határá -
ban lévõ vízelvezetõ ár-
kokat tisztítják, késõbb a
zöldterületek gondozását
végzik.

A Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium az el-
múlt évben dolgozta ki az
„Út a munkához” prog-
ramot, amelynek célja,
hogy a hazai népesség
körébõl azokat, akik
rendszeres segélyt kap-
nak, de képesek dolgoz-
ni, visszavezessék a foglalkoztatás vi-
lágába. Mezõzomboron a lakosság
mintegy tíz százalékát érintette a vál-
tozás, akik közül a hónap elején hat-
vanan álltak munkába. Számukra most
a község külterületein szerveztek hasz-
nos elfoglaltságot.    

– A település határában sok olyan
vízfolyás és árok van, amelyek hosszú
éveken át nem voltak megfelelõen gon-
dozva – emelte ki lapunk érdeklõdé-
sére Biró Ferenc polgármester. – Most
ezeket az elmaradásokat pótoljuk. Az
embereket hat brigádba osztottuk és ki-

jelöltük számukra azokat
a munkaterületeket,
amelyeknek a karban-
tartása a feladatuk lesz az
elkövetkezõ idõ szakban.
A hatvan fõ a három-
szorosa annak, mint
ahány közmunkást az
elmúlt években alkal-
mazni tudtak. Ugyanak-
kor mégis kevés ahhoz
képest, hogy a község-
ben 250 embert kell eb-
ben a formában foglal-
koztatni. 

A „Út a munkához”
programban az önkor-
mányzatok az adott hó-
napra kifizetett bérhez
és annak járulékai hoz
utólag jutnak hozzá a
központi költségve-
tésbõl. A település így

a szûkös büdzsé miatt nem tud va-
lamennyi, úgynevezett rendelkezés-
re állási támogatásban részesülõnek
fizetést, vagyis munkát biztosítani.
Ebben jelentene változást, ha a sze-
mélyi kiadásokra elõleget biztosíta-
na az állam.

Mezõzombor

TISZTULNAK AZ ÁROKPARTOK
A KÖZSÉG HATÁRÁBAN

A közmunkás brigádok hasznos munkát végeznek a Mezõ-
zomboron.

A TÁRSULÁS KITÜNTETETTJEI 
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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 május 6-án 8–12 óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legköze-
lebb április 29-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb má-
jus 6-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 május 4-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap elsõ
hétfõjén, legközelebb május 4-én 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

Április 20–26.: 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.

Április 27. – május 3.: 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.

Május 4–10.: 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

Április 24.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Április 30.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Május 8.: II. körzet (Móré László). Tel.: 47/362-225.

VÉRADÁS
ÁPRILIS 

28. (kedd): Tokaj.
MÁJUS 

12. (kedd): Taktakenéz, Csobaj.
14. (csütörtök): Golop, Rátka. 

19. (kedd): Szerencs –
Rákóczi út 63. 

A környezetben lévõ anyagokat a
szervezet idegenként ismeri fel és
ezekre túlérzékenységi reakcióval
válaszol, ami különbözõ tünetek ki-
alakulását eredményezi.

Kémiai anyagok termelõdése indul
el, ezek egyike a hisztamin, ami köz-
ponti szerepet játszik az allergiás re-
akciók kialakulásában. Orrviszke-
tés, orrfolyás, szemviszketés, súlyo-
sabb esetben asztmás befulladás ala-
kulhat ki, illetve a bélrendszerbe jut-
va az allergén urticariát, száj- vagy
gyomortüneteket, hasmenést okoz-
hat.

Az allergia lehet szezonális – ta-
vasszal a fák, füvek virágpora okoz-
za a legtöbb panaszt: elsõsorban a
parlagfû, a feketeüröm, a nyírfa,
egyes tavaszi és nyári fûfélék pl.:
útifû, tarackbúza.

A perenniális allergiás reakciót
évszaktól függetlenül, a belélegzett
allergének okozzák: a penészgom-
ba, állati szõr, házi por, atka és az
ételekben elõforduló egyes anyagok.

Az allergia nem gyógyítható, de a
tünetek eredményesen kezelhetõek.

Tavaszi idõszakban az arra érzé-
kenyeknek kerülni kell az allergént
nagy számban tartalmazó környéket.
Idõben készüljön fel orvosa segítsé-
gével az allergiás idõszakra, akár
gyógyszeres, vagy esetleg gyógyha-
tású készítmények szedésével. A ke-

resztallergiát okozó ételeket nélkü-
lözni kell. Az ennivalót fõzve, vagy
párolva fogyassza, mert a hõre ér-
zékeny fehérje-természetû allergének
lebomlanak. Az allergiás betegek
fogyasszanak pre- és probiotikumo-
kat tartalmazó készítményeket, mert
ezek segítenek a tünetek kialakulá-
sának megelõzésében, illetve az
egyensúly helyreállításában. Ezeket
fõként az élõflórás joghurtokban, az
aludttejben, savanyított tejtermé-
kekben találhatjuk meg. Gyógyhatású
készítmények formájában is alkal-
mazható nagyon jó eredménnyel.

Pollenallergia esetén nem szabad
megfeledkezni a keresztreakciókról!
Bizonyos allergének szerkezete ha-
sonlít egymásra, pl. rokon növény-
fajok esetében. Ekkor a hasonló
anyagokra egyformán reagál a szer-
vezet, ezt nevezzük keresztreakció-
nak. A pollen-élelmiszer keresztre-

akció gyakori, ezért nagyon figyelni
kell, hogy az allergiás idõszakban mi-
lyen ételeket fogyasztunk. A leg-
gyakoribb keresztallergiák (a teljes-
ség igénye nélkül) nyírfa: alma, kör-
te, cseresznye, õszibarack, zeller, sár-
garépa, paradicsom; fûfélék: sárga-
dinnye, görögdinnye, narancs, bor-
só, burgonya, fehérrépa, mogyoró,
paradicsom, bab, avokádó, gabona-
félék; parlagfû: görögdinnye, sárga-
dinnye, banán, cukkini, uborka. 

Az allergiában szenvedõknek a
táplálkozási szakemberek az orvos
tanácsai mellett, az ételek esetén fel-
lépõ keresztreakciók megelõzésé-
ben adhatnak tanácsot!

Váradi Ferencné 
dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb május 4-én) a szerencsi ren-
delõintézetben Váradi Ferencné se-
gítséget nyújt a személyre szabott di-
éta kiválasztásában, lehetõség van a
felvetõdõ problémák egyéni megbe-
szélésére. A rendelés beutaló nélkül
is igénybe vehetõ, társadalombizto-
sítási igazolványra azonban szükség
van, és a várakozás elkerülése érde-
kében célszerû idõpontot egyeztetni.

A 2009-es évi idõjárás eddig is
okozott már meglepetéseket a ker-
tészeti ágazatban dolgozók számá-
ra, melyet az április elsõ napjaira te-
hetõ hirtelen felmelegedés tetézett.

Egyes ültetvényekben még a met-
szési munkák sem fejezõdtek be, de
a gyors felmelegedés miatt már az
elsõ növényvédelmi kezeléseket kell
végezni. A metszési nyesedék gyak-
ran még a sorközökben hever, de már
a növényvédelem gépei dolgoznak
az ültetvényekben. Most úgy tûnik:
jó termés lesz a gyümölcsösökben –
állapítja meg a Magyar Agrárkama-
ra (MA) április második hetében ké-
szített helyzetjelentésében.

Az almafajták egy jelentõs része
már egérfüles stádiumban, a késõbb
fakadó fajták pedig a rügyfakadás ál-
lapotában vannak. Mivel ezekben a
fenológiai stádiumokban már je-
lentõs károsodás nélkül nem lehet el-
végezni az olajos lemosó permete-
zéseket, ezért jelentõsebb gondot
okozhatnak a felszaporodó pajzstetû-
kolóniák – szögezi le Bartha Attila,
növényvédelmi szakmérnök, a MA
ügyfélszolgálati tanácsadója. A kör-

te az almához hasonlóan szintén  erõ -
teljesen fakad, a legtöbb fajta már
egérfüles fázisban van. Minden gyü-
mölcsfajra elmondható, hogy a hir-
telen fakadás a gazdaságok többsé-
génél a télvégi lemosó permetezések
elmaradását okozták. Csonthéjas fa-
jaink közül a kajszi már fehérbim-
bós, az õszibarack pedig pirosbim-

bós állapotban van. Ezekben az ül-
tetvényekben a kertészek már a má-
sodik növényvédelmi kezelésen is túl
vannak. A cseresznye és meggy is
 erõ teljesen fakad, néhány nap múl-
va a fehérbimbós stádium követke-
zik, ezekben az ültetvényekben is
végzik a termelõk a rezes permete-
zést. A bogyósok közül a köszméte
már lombleveles, a többi faj is erõsen
fakadó állapotban van.

A hirtelen kitavaszodás miatt a Ma-
gyar Agrárkamara szerint szinte min-
den gazda lemaradt a munkálatok-
kal, sok esetben a növényvédelem-
mel is, mely a késõbbiekben, ha az
idõjárás is kedvez a károsító szerve-
zeteknek, problémákhoz vezethet.
Fontos odafigyelni az egyre több
nyíló virág, illetve gyümölcsfa miatt
a méhkímélõ technológiák alkalma-
zására, mivel a méhek terméskö -
tõdésben játszott szerepe óriási.

Amennyiben a megfelelõ növény-
védelmi kezelések megtörténnek és
a tavaszi fagyok is elkerülnek min-
ket, a rügyek, illetve bimbók szá-
mából jó termést feltételezhetünk.

Egészségünkért 

ITT A TAVASZ, TÁMAD AZ ALLERGIA 

A pollenallergia esetén a ke reszt -
reakció is veszélyes lehet.

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

JÓ TERMÉS ÍGÉRKEZIK
A GYÜMÖLCSÖSÖKBEN

A társulási formában mûködõ házi segítségnyújtás térítési díjának meg-
állapítása volt a fõ témája a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulási Ta-
nács április 1-jei ülésének. A napirend megvitatásakor elhangzott, hogy
az elmúlt évben elfogadott kistérségi költségvetésben szereplõ becsült
adatok alapján a házi segítségnyújtásra igényelhetõ normatíva ugyan
fedezi a kiadásokat, a valóságban azonban a tervezettnél kevesebben
veszik igénybe a szolgáltatást. Többek között ezért is van szükség az
ellátás biztosításához térítési díj megállapítására. Gondot jelent, hogy
eddig az egyes településeken eltérõ volt a gyakorlat: volt, ahol nem kér-
tek pénzt, máshol óránként akár ötszáz forintot is kellett fizetni. A ta-
nács tagjai egyetértettek abban, hogy a szakemberek dolgozzák ki a
házi segítségnyújtás díját, ami alapján következõ ülésén hoz majd dön-
tést a társulási tanács. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetében
hasonló döntés született. 

A HÁZI GONDOZÁS DÍJA 

A meleg idôjárásnak köszönhetôen hamar virágba borultak a fák.
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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.

� 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 
OLAJSZÛRÔ ÁRÁNAK 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.

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

BOWLING CLUB
Akció a Bowling Clubban 2009. április 30-ig! 

Ha szeretnél egy kellemes délutánt, 
gyere és kapcsolódj ki nálunk! 

PRÓBÁLD KI A BOWLINGOZÁST! 
Április hónapban, 

aki diákigazolvánnyal rendelkezik,
ismét kedvezményesen 

használhatja a bowlingpályát! 
2700 Ft/óra helyett 900 Ft/óra!

Minden nap 13–19 óráig. 
Érdeklõdni a 47/561-141-es 

telefonszámon lehet.

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

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

Nyugdíjasoknak, 
munkanélkülieknek 5% engedmény! 

Kerekek, láncok, kômûvesszerszámok

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
KOSSUTH U. 19/B. 2. emelet 3. ajtó: A városközpontban, 71
m2 hasznos alapterületû, komfortos társasházi öröklakás.
A loggia igény szerint üvegredõnnyel lezárható, mely a ki-
látást nem akadályozza, de állandó jelleggel megnöveli
ezen terület használhatóságát. Alacsony rezsi- és társasházi
közös költség. Megfelelõség esetén beszámítható szerencsi,
legalább 1,5 szobás, kizárólag földszinti társasházi ingat-
lan. Nagyobb lakásba költözõk figyelmébe ajánljuk.
 Irányár: 9 900 000 Ft. Tel.: 30/466-44-30.
PINCE KÖZ 1. Vas Dávid: Kertvárosi, városra nézõ panorá-
mával, 328 m2 térmértékû telken, mintegy 60 m2 hasznos
alapterületû, komfortos családi ház a hozzá tartozó 2 he-
lyiséges melléképülettel, mely hozzáépítéssel garázzsá ala-
kítható. A padlástér beépítésével a hasznos alapterület
tovább bõvíthetõ. Irányár: 8 900 000 Ft. Telefon: 30/348-
3903.
BOCSKAI U. 36. Glonczi: 875 m2 területû, 2,5 szobás, kom-
fortos családi ház. A vételár kifizetésekor azonnal birtokba
vehetõ. Irányár: 8 500 000 Ft. Telefon: 70/260-17-11.
GYÁR U. 5. II. lh. 2.em. 1. ajtó: 57 m2 alapterületû társas-
házi lakás a hozzá tartozó pincei 3 m2 tárolóval. Garázs az
udvarban bérelhetõ. I.ár: 7 500 000 Ft. Telefon: 20/546-
24-80, 20/546-2430.
BOCSKAI U. 15.Tóth János: 85 m2 alapterületû társasházi
lakás. Megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi, bekecsi,
legalább 2 szobás, komfortos önálló kertes ingatlant 8 M
Ft-ig. Irányár: 7 900 000 Ft. Telefon: 20/95-60-896,
70/967-1153. 
BODROGKERESZTÚR, ADY E. U. 14.: 1607 m2 telken, at-
raktív módon kialakított, 2007. évben teljesen felújított,
mintegy 123,5 m2 hasznos alapterületû, összkomfortos csa-
ládi ház. Az ingatlan igényes, egyedi, exkluzív módon ki-
alakított, rendkívül jó benapozottságú helyiségekkel. A jól
tájolt és megnyugtató díszkertben 60 m2 kerti tó, pázsit, vi-
lágítás, automata kerti öntözõ. Irányár: 25 000 000 Ft. Tel:
70/286-44-19. 
RÁTKA, PETÕFI U. 16. : 1224 m2 telken családi ház. teljes be-
rendezéssel együtt is eladó, esetleg hosszabb távra BÉRBE
ADÓ. Üzleti célra is kiválóan alkalmas. Irányár: 9 900 000
Ft. Telefon: 30/29-81-070.                
MÁD, KOSSUTH U. 19.: 2337 m2 telken családi ház két ön-
álló épülettel. Egyik épület jelenleg kocsmaként mûködik.
Másik épület üzlethelyiség. Teljes berendezéssel együtt is
eladó, esetleg BÉRBE ADÓ. Irányár: 11 000 000 Ft. Telefon:
20/518-60-49. 
TARCAL, KÖNYVES KÁLMÁN U. 15. Sárossy István: mintegy
150 m2 hasznos alapterületû lakóépületbõl, melléképü-
letbõl, garázsból és gazdasági épületekbõl álló ingatlan, 21
m borospinceággal. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 
9 900 000 Ft. Telefon: 47/363-196, 70/592-7439. 

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

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

e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu
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Eng.sz.: R-1787/1998

VÁLTSA BE UTAZÁSI IRODÁNKBAN ÜDÜLÉSI CSEKKJÉT!
TUNÉZIA ***-os szálloda, félpanzió, repülôjegy, illeték

Idôpont: május 2–9.
Ár: 63 000 Ft. 

Az ár mindent tartalmaz!

Vegye igénybe belföldi transzfer szolgálatunkat 
Szerencsrôl, illetve Szerencs környéki
településekrôl. Háztól a repülôtérig, 

repülôtérrôl a házig. 

Bôvebb információk 
a Zemplén Tourist Utazási Irodában.

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

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

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

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

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!

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,  zenittarskereso@t-online.hu

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

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

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 napjainkra nyilvánvalóvá vált
környezeti problémák megoldása
nemcsak a nemzetközi szervezetek,
nemzeti kormányzatok, civil szerve-
zetek, vállalatok feladata, hanem az
egyes embereknek is aktívan részt kell
venniük benne. Így az energiatuda-
tosság egyre nagyobb jelentõséggel bír
világszerte. A fejlett országok kutatói
kongatják a vészharangot, mondván,
hogy az energiafelhasználásból szár-
mazó üvegházhatást generáló gázok
kibocsátása globális felmelegedéshez
vezet, mely már rövid távon is ka-
tasztrofális következményekkel jár.

Nem szabad elfeledkezni arról,
hogy a Föld nem a miénk, csak köl-
csönkaptuk unokáinktól és az, hogy
milyen állapotban adjuk vissza nekik,
mindannyiunk közös felelõssége. A
fenntartható fejlõdés érdekében így
egyre nagyobb szerep jut a megújuló
energiák széles körû felhasználásának.
Ezért kérdeztük az ALTERFUTURE
Beruházási és Fejlesztési cég projekt-
igazgatóját, Janovszky Ilonát.

Megéri-e..?
Bár jogos a kérdés, mégis napja-

inkban ez a megközelítés már nem iga-
zán helytálló. Ha figyelembe vesszük
a klímaváltozást, a kibontakozni lát-
szó energiaválságot, az elszabaduló
energiaárakat, a várható energiafel-
használási korlátozásokat, akkor a kö-
zeljövõben már nem az lesz a kérdés,
hogy megéri-e és hogy mennyi idõ alatt
térül meg, hanem az, hogy milyen
megoldásokkal lesz pótolható, kivált-
ható a hagyományos energia. Ne fe-
ledjük, hogy egy korszerû, környe-
zetbarát, gazdaságos energiaellátó
rendszerrel felszerelt ingatlan piaci ér-
téke, eladhatósága is jelentõsen ma-
gasabb. Belátható, hogy hazánkban is
elõbb-utóbb, ilyen-olyan módszerek-
kel rákényszerítik az ingatlantulajdo-
nosokat az alternatív energiák hasz-
nálatára, de az elszabaduló árak, a fel-
használható mennyiség esetleges kor-
látozása mindenképpen ki fogja ezt
kényszeríteni. Ha ehhez még hozzá-
vesszük azt a nem elhanyagolható kér-
dést – amit hazánkban még nem any-
nyira divat emlegetni –, hogy mi lesz

a környezetünk és
gyermekeink, unoká-
ink jövõje, akkor egy
felelõsségteljesen gon-
dolkodó állampolgár
belátja a környezet-
védelmet is szolgáló,
tiszta energia haszná-
latának égetõ szüksé-
gességét.

Magyarországon
még meglehetõ sen
gyerekcipõben jár az
„öko-szemlélet”, ami a
környezetünk állapo-
tát tekintve meglehetõsen sajnálatos.
Nap, mint nap hallhatunk a globális
felmelegedés fenyegetõ hatásairól, sõt
ezeket már saját bõrünkön is tapasz-
talhatjuk. Nincs vita a szakemberek kö-
zött, hogy ehhez jelentõs mértékben
hozzájárul az üvegházhatást fokozó
gázok kibocsátása. A környezetünk ál-
lapotáért való aggodalom azonban ha-
zánkban még keveseket sarkall a kör-
nyezetkímélõ energiaforrásokba való
beruházásra. Amit nem képes elérni
a félelem, a jövõnk iránt érzett fe-
lelõsségtudat, elvégzi az a gazdasági
elõny, várható megtakarítás, amit a
megújuló energiák hasznosításától,
(hogy néven is nevezzük: napenergia,
a szélenergia, a különbözõ formában
megjelenõ  bio massza, a geotermikus
energia és a vízenergia) remélhetünk.

– A bevezetõben már megfogal-
maztam azt az emberi gyarlóságot,
mely szerint a közvetlen anyagi, gaz-
dasági elõny sokkal inkább motivál
bennünket, mint a környezet állapo-
ta iránti aggodalom. Az ilyen irányú
beruházáson gondolkodó ügyfelek
feltételezem, hogy elsõként azt a kér-
dést teszik fel, hogy mennyibe kerül,
mennyit lehet vele megtakarítani,
mennyi idõ alatt térül meg? 

– Bár jogos a kérdés, mégis napja-
inkban ez a megközelítés már nem
igazán célszerû. Ha figyelembe vesz-
szük a klímaváltozást, a kibontakoz-
ni látszó energiaválságot, az elsza-
baduló energiaárakat, a várható ener-
giafelhasználási korlátozásokat, akkor
a közeljövõben már nem az lesz a kér-
dés, hogy megéri-e és hogy mennyi
idõ alatt térül meg, hanem sokkal in-
kább az, hogy milyen megoldásokkal
lesz pótolható, kiváltható a hagyo-
mányos energia. Ne feledjük, hogy egy
korszerû, környezetbarát, gazdasá-
gos energiaellátó rendszerrel felsze-
relt ingatlan piaci értéke, eladhatósá-
ga is jelentõsen magasabb. A közel-
múltban, országos napilapban jelent
meg egy cikk, melynek az volt a címe:
„Megfojtja Európát az orosz gáz. Ke-
let-Európa kiszolgáltatott, a gáz egy-
re drágul, a függõség Magyarországon
is egyre nõ.” A félelem tehát jogos-
nak tûnik a jövõ energiaellátását ille-
tõen és nem tekinthetünk légbõl ka-
pott pánikkeltésnek egy esetleges
energiaválságot. Egyébként, hogy az
eredeti kérdésre válaszoljak, termé-
szetesen rendelkezésre állnak külön-

féle adatok, melyek a várható megta-
karításról adnak elõrejelzést. Ezek a
számok csak tájékoztató jellegûek,
hisz konkrétumokat már csak azért is
lehetetlen mondani, mert a megtaka-
rítás mértéke erõsen függ az adott
rendszer jellemzõitõl (teljesítmé-
nyétõl), a lakók számától, az életvi-
teltõl és persze még az idõjárástól is.
Nagyban nehezíti a számításokat,
hogy csak az adott pillanatban érvé-
nyes energiaárakból lehet kiindulni.
Több éves kalkulációnál nem indul-
hatunk ki a jelenlegi árakból.

– Ez nagyon meggyõzõen hangzik.
Az alternatív energiafelhasználás el-
õnyeirõl, hasznáról keveseket kell
gyõzködni, de sokan talán nem ok nél-
kül arra gondolnak most, ki tudja mind-
ezt megfizetni, hisz ezek a rendsze-
rek nem olcsóak. 

– Mi számít olcsónak és mi drágá-
nak? Ha Ön házat épít és elmegy a
Tüzépre, hogy megvásárolja az épít-
õanyagot, akkor mindenbõl a legol-
csóbbat választja? Aligha. Nehezen tu-
dom elképzelni, hogy amikor valaki
házat épít magának, gyermekeinek,
unokáinak, akkor mindenbõl a legol-
csóbbra, a leggyengébb minõségre tö-
rekedne, hisz házat hosszú távra szok-
tunk építeni. Az emberek többsége,
amikor pl. csempét vagy nyílászárót
választ, akkor igyekszik a számára még
megfizethetõ lehetõ legjobbat és leg-
szebbet megvásárolni. Nem azt aka-
rom ezzel mondani, hogy a csempe
vagy az ajtók kevésbé fontosak, mint
az alternatív energia által nyújtott le-
hetõségek, de mindenesetre érdemes
elgondolkodni a prioritásokon.

– Mi tagadás, zsong a fejem a sok
információtól, de még így sem könnyû
dönteni. 

– Semmi probléma, ez teljesen ter-
mészetes. Két dolgot ajánlunk azok-
nak, akik érdeklõdnek ezen lehet-
õségek iránt, de még nem látnak tel-
jesen tisztán. Látogassák meg webol-
dalunkat (www.alterfuture.com), ahol
rengeteg, döntést elõsegítõ informá-
ció található és szinte valamennyi kér-
désükre választ találnak, ill. tegyék fel
kérdéseiket és kérjenek részletes in-
formációt a iifec.wkh@gmail.com e-
mail-en, ahol készséggel állunk min-
den érdeklõdõ rendelkezésére, vagy
hívják személyesen Hajszák Lászlót
a 06-20/388-9556-os telefonszámon.

(x)
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AK CIÓ!

Rendkívüli hétvégi akció 
szerencsi és tarcali Coop

üzleteinkben április 23–26-ig!
Minna politej 1 l 2,8% 139 Ft
Kapuvári sonka 1 kg (Pick) 1199 Ft
Nyári turista 1 kg (Szerencsi Mg.) 899 Ft
Erdélyi szalonna 1 kg (Szerencsi Mg.) 799 Ft
Prémium szolnoki löncshús 1 kg 
(Debreceni Hús) 1149 Ft

Zöldség-gyümölcsöt árusító üzleteinkben: 
Kígyóuborka 1 kg (Édenfrucht) 299 Ft
Extra hónapos retek (Édenfrucht) 89 Ft/csom. 

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

választékában már most is 
több mint 80% MAGYAR TERMÉK!

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. 

Emelõkosaras 
gépkocsi 
bérelhetõ. 
Munkavégzés 

11 m magasságig. 

Érd.: 20/9856-000. 

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

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

MEGÉRI-E BERUHÁZNI 
ALTERNATÍV ENERGIÁKBA?
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– Szerencsen frekventált helyen 200 m2-es, három-
szobás, nappalis, étkezõs vegyes- és gáztüzelésû,
azonnal beköltözhetõ családi ház, rendezett, parko-
sított udvarral sürgõsen eladó. Érd.: 20/935-0795.
(8-9)
– Szerencsen a Petrikovits út 61. sz. alatti szintes,
családi ház eladó. Bérlakást beszámítok. Érd.:
30/618-0963. (8-9)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szu-
terénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületek-
kel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is
kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (8-9)
– Bekecs, Honvéd utca 19. szám alatt háromszobás,
kertes családi ház (fõúton, saroképület) eladó. Irány -
ár: 7,2 M Ft. Érd.: 47/368-024. (8-9)
– Szerencsen az Alkotmány utcában 130 m2-es, össz-
komfortos családi ház eladó. Irányár: 13,5 M Ft. Érd.:
70/340-0374, 20/439-4884. (8-9)
– Szerencsen 3 szobás, gázfûtéses, garázsos, társas-
házi lakás eladó. Érd.: 70/324-4728, 47/363-288.
(8-9)
– Bekecs, Szent István út 2. szám alatt építési telek
eladó (víz és villany bevezetve). Érd.: 20/9741-707.
(8-9)
– Szerencsen a Mikszáth utcában 15 éve épült, gáz-
közp. fûtéses, 240 m2-es, vállalkozásra is alkalmas
családi ház, nagy terasszal, mûanyag nyílászárókkal,
bolthelyiséggel eladó. Kisebb családi házat beszámí-
tok Ondi út és környékén. Ár: 18,3 M Ft. Érd.: 70/32-
17-838. (8-9)
– Szerencs, Váci M. út 34. szám alatti kétszintes, mo-
dern, újépítésû luxuslakás extrákkal, gáz + központi
fûtéssel, kandallóval, alápincézve, sürgõsen eladó. Ki-
sebb, jó állapotú családi házat az Ondi út és környé-
kén beszámítok. Ár: 39 M Ft. Érd.: 20/9516-168.
(8-9)
– Szerencs, Gyár út 3. szám alatt 72 m2-es lakás
eladó. Érd.: 20/9748-925. (8-9)
– Szerencs, Kossuth úton 73 m2-es, három szoba + ét-
kezõs, II. emeleti társasházi lakás, jó lakókörnyezet-
ben eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Ugyanitt garázs
eladó. Érd.: 20/999-8836. (8-9)
– Balaton felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csen-
des faluban háromszobás, részben felújított, százé-
ves ház közel 2000 négyzetméteres telken 2,9 millió
forintért sürgõsen eladó. Érd. a 20/563-3852 tele-
fonszámon Szerencsen. (8-9)
– 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. (8-9)
– Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatt 42 m2-es,
összkomfortos, gázfûtéses, társas lakás eladó. Érd.:
30/368-2523. (8)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencs központjában (Béke út 1.) teljesen felújí-
tott, 160 m2-es, összkomfortos, 540 m2-es telken
eladó. Jelenlegi besorolása lakóház, de kereskedelmi
célú hasznosításhoz is rendelkezik engedéllyel. Jog-
erõs építési engedély van 160 m2 bõvítésére. Irányár:
31,9 M Ft. Érd.: 20/580-3859. (8-9)
– Szerencsen felújított, kétszobás, bérházi lakás be-
épített bútorokkal eladó. Ár: 8,2 M Ft. Érd.: 30/701-
2970. (8-9)
– Miskolc, Középszer úton 9. emeleti, 51 m-es telje-
sen felújított lakás eladó. Irányár: 6,8 M Ft. Érd.:
30/648-5835. (8-9)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján fotó-
val jelentetjük meg az el adás ra vagy
kiadásra kínált lakásokat, épüle te -
ket. Ennek költsége hozott fény kép
esetén alkalmanként 500 Ft,
 amennyiben a fotót munkatársunk
készíti el, akkor 700 Ft. Ezért az
összegért egyszer jelentetjük meg
hirdetését, ami az internetes honla-
punkra is ilyen formában felkerül. 

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

FAZEKAS ZOLTÁN 
temetésén megjelentek, sírjára

virágot helyeztek 
és fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

– Szerencsen, lakó-pihenõ övezetben, 3 szoba, nap-
pali, konyha + nagy étkezõs, 130 m2-es kertes csa-
ládi ház eladó. Érd.: 20/537-0558. (8)
– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejá-
ratú 2 + 4 szobás családi ház eladó. Vállalkozásra
megfelelõ. Kisebb házat, lakást beszámítunk. Érd.:
20/575-3803. (8)
– Bekecsen az Antall József utcában két egymás mel-
letti építési telek eladó. Érdeklõdni: 30/370-6015.
(8)
– Miskolc, Kuruc utcában 51 m2-es, kitûnõ állapot-
ban lévõ, panelprogramos, tehermentes, egyedi leol-
vasókkal, alacsony rezsivel rendelkezõ lakás eladó,
vagy szerencsi családi házra cserélhetõ. Érd.: 20/530-
8763. (8)

MEZÕGAZDASÁG
– Kordonos szõlõ kis házzal és végében ugyanolyan
alapterületû akácos erdõvel a monoki Lete dûlõben
eladó. Érd.: 30/374-6067. (8-9)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (8-9)
– Õszibarackos eladó. Érd.: 20/473-3282, 47/368-
245. (8)

JÁRMÛ
– Lada Samara 1.3 1989. évi, háromajtós, krémfe-
hér autó téli gumikkal 65 E Ft-ért eladó. Tel.: 20/563-
3852. (8-9)
– Motorkerékpár eladó. Érd.: 20/592-4143. (8)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié, író-
asztal. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (8-9)

VÁLLAL
– Szerencsen fõiskolás diák matematika-korrepetá-
lást vállal. Telefon: 70/419-6221. (8)

KIADÓ
– 70 m2-es albérlet, külön bejárattal, elõkerttel május
elejétõl kiadó. Érd.: 20/468-0815. (8-9)

ÁLLAT
Tízhónapos, kan tacskó, családi okok miatt ajándékba
elvihetô. Tel.: 06-70/517-86-44.

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. május 1-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

május 8., május 22.

500 forint

�

�

Szerencs központi részén, kulturált környezetben
2,5 szobás, amerikai konyhás, karbantartott csa-
ládi ház gázcirkó fûtéssel, parkosított kerttel
eladó. Ár: 11,5 M Ft. Érd.: 70/618-1054. (8)

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.

Az Ön Márkakereskedése: Szerencsi AUTÓ Kft.
3900 Szerencs Gyár u. 9–11.

Tel.: 47/563-201, 563-202 Fax:47/563-207 mobil: 30/9982-077
e-mail: postmaster@suzukiszerencs.axelero.net, honlapunk: www.suzukiszerencs.hu

Nyitva tartás: hétfő–péntek 7.00–17.00, Szombat 8.00–12.00*
*Ha ön ettől eltérő időpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.

� TESZTAUTÓK-SZALONAUTÓK 0 km-rel

� HITELÜGYINTÉZÉS teljes körűen, akár hozott gépkocsira is

� Bankoktól visszavett gépkocsik széles választékban

� MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS, ZÖLDKÁRTYA

� KÁRFELVÉTEL, KÁRRENDEZÉS, 
JAVÍTÁS

� Használtautó-beszámítás, 
akár hitellel terheltet is

HALLOTTA MÁR ÚJ ÁRAINKAT?
SZERENCSRE JÖJJÖN!

100 órás angol alap-,
illetve középfokú

nyelvvizsgára
felkészítô tanfolyam

indul.
Érdeklôdni:

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. 

A Szerencsi Televízió 
az interneten: 

www.szerencsi televizio.hu



Vízszintes:
1. Goethe idézetének elsõ része. 13.

Meleg évszak. 14. Lágy szellõ teszi.
15. Férfinév. 16. Mozgás zenére. 18.
Fordított kettõs mássalhangzó. 19. Til-
tószó. 20. A Bakony fõvárosa. 22. Kó-
ros ízületi állapot. 24. Borul. 25. Azo-
nos mássalhangzók. 26. Német férfi-
név. 28. Fõzõmester. 30. Fûszernö-
vény. 31. Olyan módon. 32. Fordított
kötõszó. 33. Urán, kén. 34. Konyhá-
ban van! 35. Birtokló. 37. Rendfoko-
zat a fegyveres erõknél. 39. Latin
ezer! 40. Kõbe ír. 42. Olasz, svéd és
zambiai gépkocsik jelei. 44. Lego
hangzói! 45. Afrikai állam. 48. Sán-
dor Ilona. 50. Szeptemberben van! 52.
Szinté ne! 53. Városi sportegyesület rö-
viden. 54. Ideges. 56. Kémiai fogalom.

58. Rag, a -ben párja. 59. Miskolc he-
gye! 60. Tiltószó. 61. Amely személy.
63. Etikett, viselkedés. 65. Felfelé
hosszú.

Függõleges:
2. Kezdés. 3. Játékos igéje. 4. Kettõz-

ve: fenyítés szava. 5. Pusztít. 6. Létezni.
7. Törô gally. 8. Cink. 9. Az idézet har-
madik, befejezõ része. 10. Plusz. 11.
Nem irigy. 12. Gyógyszerforma (un-
guentum). 15. Az idézet második ré-
sze. 17. Bogyós gyümölcs. 21. Ilyen
gyár is volt Szerencsen. 23. Kék ár-
nyalata. 24. Dárda hegye! 27. Német
csütörtök! 29. ... Minogue, ausztrál éne-
kesnõ, színésznõ. 35. Urán, ittrium,
kén. 36. Tiffany lámpák alapanyaga.
37. Középen tõsgyökeres! 38. Idegen

nõi név. 41. Táplá-
lék. 43. Nagyon
okos. 46. Ádám pár-
ja! 47. Kiel közepe!
49. Szintén. 51. Szé-
gyen, kudarc. 54.
Lombos növény. 55.
Egyik megyénk. 57.
D.M.V. 58. Élelmi-
szer jelzõje lehet.
62. Kálium, ittrium.
64. Elem!

Sz. A. 

Az április 10-ei
keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: Ha
minket elfú az idõk
zivatarja, nem lesz
az istennek több ma-
gyarja. 

A helyes megfej-
tést beküldõk közül
a szerencsések ju-
talma: 2000 Ft-os
vásárlási utalvány:
Istóczki Istvánné,
Szerencs-Ond, Kos-
suth út 5.,1500 Ft-os
vásárlási utalvány:
Földi Istvánné, Szerencs, Hegy út 11.,
1000 Ft-os vásárlási utalvány: Halász
Andrásné, Szerencs, Kölcsey út 6. A
helyes megfejtést SMS-ben beküldõk
közül a 70/967-1152-es telefonszám
tulajdonosa 1500 Ft-os vásárlási utal-
ványt nyert. A nyertesek a nyeremé-

nyeket a Szerencsi Hírek szerkesztõ -
ségében (Szerencs, Népház) április 28–
30. között vehetik át. Az április 24-ei
keresztrejtvény megfejtésének bekül-
dési határideje: április 30. Megfejté-
süket 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. április 24.

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

VELED

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

NAGYSZÍNHÁZ

ÁPRILIS
24. (péntek) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Földes ifj. bérlet  
29. (szerda) 19 óra: TÁNCKADENCIÁK Bemutató elõadás

MÁJUS
5. (kedd) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet
6. (szerda) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Lehár bérlet 
7. (csütörtök) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Madách bérlet
8. (péntek) 19 óra: A PILLANGÓKISASSZONY Bérletszünet

PANNÓNIA FESZTIVÁL

Tankcsapda, wakeskate és erede-
ti Hobo Blues Band a Pannónia
Fesztiválon. A szervezõk csocsóvá-
rossal, wakeboard pályával, BMX- és
triál bemutatókkal is várják a buli-
zókat Várpalota mellé, a Cseri-park-
erdõbe május 28. és 31-e között. A
sportolási és egyéb szórakozási le-
hetõségek mellett a zene lesz kö-
zéppontban: a négy színpadon  mint -
egy ötven zenekar lép fel. Itt kezdi
nyári, jubileumi turnéját a Tank-
csapda és a fesztivál kedvéért 24 év
után összeáll a Hobo Blues Band. 

A fellépõk között sorolhatjuk még
többek között a Quimby, Péterfy Bori,
a 30Y, a Neo, a Magashegyi Un-
derground, a Vad Fruttik, a Panno-
nia Allstars Ska Orchestra, a Kauká-
zus, a Bëlga, az Irie Maffia, a Pál Ut-
cai Fiúk, a Road, a Depresszió, az
Auróra, az Edda és az Anti Fitness
Club zenekarokat is. 

A rendezvényrõl részletes infor-
máció olvasható a www.pannonia-
fesztival.hu internetes oldalon.

BRAVO HITS
Az elmúlt hónap végén jelent meg

a Bravo Hits válogatás CD sorozat
legújabb, immár 22. darabja, ame-
lyen a legnagyobb sztárok legfrissebb
slágerei hallhatók. A sort három  elô -
adó: Britney Spears, Katy Perry, Lady
Gaga dalai nyitják, és a folytatásban
sem csalódhat a hallgató. Érkezik az
új amerikai tini-szenzáció, a Metro
Station, majd a Billboard Hot100 lis-
tát két hétig is vezetõ Kelly Clarkson-
dal. Olyan szupersztárok szerepel-
nek még a korongon, mint Leona Le-
wis, vagy Pink, Amy MacDonald,
Christina Aguilera, a szexi Pussycat
Dolls, a friss Grammy-díjas Jennifer
Hudson, a bolondos afro-norvég

pop duó, a Madcon, a Sugababes,
Gabriella Cilmi és további nemzet-
közi kedvencek. 

JEFF HEALEY

A 41 évesen elhunyt kanadai vak
gitárosnak állít emléket a „Legacy:
Volume One” címû exkluzív kiad-
vány. Az elsõ CD-n a legnagyobb
slágerek, ritkaságok kaptak helyet, a
második korongon az eddig meg
nem jelent koncertfelvételek hall-
hatóak. A DVD-n pedig dokumen-
tumfilm, interjú, „backstage” felvé-
telek, videók lesznek láthatók. A ki-
adványon Jeff Healey mellett olyan
sztárokat hallhatunk és láthatunk,
mint Stevie Ray Vaughn, Eric Clap-
ton, The Rolling Stones, Tina Tur-
ner, Keith Richards, George Harri-
son, Mark Knopfler, stb.

CHRIS ISAAK

„Mr. Lucky” címmel jelent meg
Chris Isaak új albuma. Az anyag 14
szerzeményt tartalmaz. A lemez kie-
melkedõ szerzeményei közé tartozik
a nyitó dal, a „Cheaters Town”, va-
lamint az összetört szív minden fáj-
dalmát megmutató, kínzó, mégis lé-
gies „We Let Her Down”, amely egy-
ben az album elsõ  kislemez dala is. 

DREAM THEATER KONCERT
BUDAPESTEN

A progresszív metál világszerte is-
mert és kedvelt képviselõi július 1-
jén ismét hazánkban látogatnak. A
Dream Theater több mint nyolcmil-
lió lemezt adott el eddig. Elismert-
ségüket leginkább újszerû megszó-
lalásmódjukkal és lenyûgözõ  virtuo -
zitással sikerült kiérdemelniük. Ma-
gyarországon is nagyszámú rajon-
gótáborral rendelkezik a zenekar,
amit mi sem bizonyít jobban, mint
hogy idei koncertjüket a nagy ér-
deklõdés miatt a Papp László Sport-
arénában tartják. 

A tervek szerint nyár elején jelen-
tetik meg immár tizedik albumukat,
amelynek eddig még nem sikerült cí-
met adniuk. A budapesti koncerten
azonban minden bizonnyal hallha-
tunk majd az új zenei anyagból.

GITANO
Nagy Laci neve ismert a szakmá-

ban, hiszen zeneszerzõként, produ-
cerként olyan hazai elõadókkal dol-
gozott együtt többek között, mint
Gáspár Laci, Emilio, Király Linda,
Back To Black és Szulák Andrea.

Ezúttal önálló lemezzel jelentkezik.
A Gitano elnevezés spanyol erede-
tû, és egy latin életérzést takar. A fel-
szabadult öröm, a szabadság szim-
bóluma, ugyanakkor árulkodóan utal
a gitárra, ami központi szerepet kap
a hangszerelésben. A virtuóz zenész

mindössze hatéves volt, amikor elõ-
ször fogott gitárt a kezébe, és ez meg-
határozta egész életét. Az elõtanul-
mányok után egyenes út vezetett a
Kõbányai Könnyûzenei Stúdió gitár
szakára, ahol az élõ legenda, Babos
Gyula vette a szárnyai alá.

A „Semmi nem elég” egy vérbeli
latin dal, Gitanora jellemzõ virtuóz
gitárszólóval. Dallamos, minõségi
popzene, ami erõteljesen esélyes
arra, hogy a tavaszi, nyári napok
egyik legkedveltebb hazai slágerévé
váljon. A szövegében is tartalmas és
szórakoztató szám egy szerelmes
férfi szavait tükrözi, aki mindent
odaad az imádott hölgy kedvéért, de
hiába, Neki „Semmi nem elég...”

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Jon Spinks, Nánási Péter, Sza-
bó Zoltán, Péterfi Attila, Móré Attila.

A helyes választ beküldôk közül
Türk Áron, Szerencs, Kisvásártér 10.
szám alatti olvasónk 1500 forintos vá-
sárlási utalványt nyert. A helyes meg-
fejtést SMS-ben beküldô 30/276-
2532-es telefonszám tulajdonosa
1500 forintos vásárlási utalványt nyert.

A nyeremények a szerkesztõség-
ben, munkaidõben átvehetõk. Játé-
kunk új kérdése: Mikor és hol ren-
dezik meg az idei Pannónia Feszti-
vált? A válaszokat postai borítékban
vagy levelezõlapon juttassák el szer-
kesztõségünk címére és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek



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

lása a hónap közepén valamennyi
jegy szülötteinél érezteti hatását, de
legintenzívebben mégis a marsikus
Kosok tapasztalhatják meg. Meg-

érezheti magában annak a lehetõségét, hogy gyor-
san, közvetlenül megvalósítson olyan dolgokat,
amelyekért máskor hosszasan dolgozik. Mivel
ezekben a hetekben felfokozódik ez a hatás, le-
gyen nagyon összeszedett és átgondolt. Így kivéd-
heti, hogy olyasmit is megvalósítson, aminek a
hatásaival nincs tisztában. Arra is lehetõsége nyílik
ebben a folyamatban, hogy megtapasztalja dönté-
seinek, sõt idõnként gondolatainak teremtõ erejét
és ezáltal az ezzel járó felelõsséget. Maradjon sze-
rény és ne hagyja, hogy a büszkeség vezesse!

Bika: IV. 21. – V. 20.
Hangulatát, közérzetét, gondo-

latait most áthatják érzelmei. Kü-
lönösen akkor igaz ez, ha
mostanában ismerkedett meg va-
lakivel és rég elfeledett érzelmek

ébredtek fel Önben. Valószínûleg sokat gondol-
kodik azon, vajon Ön volt képtelen ilyen mély ér-
zésekre vagy eddig nem volt meg hozzá a
megfelelõ partner. Bármelyik is az oka, az biztos,
hogy most együttléteik minden pillanatát ki tudja
élvezni és fel sem merülnek Önben negatív érzé-
sek vagy kételyek a partnerével szemben.  Magán -
életének ilyen pozitív alakulása élete minden
területén érezteti hatását. Nem akadályozzák az
emberek, nem okoznak gondot, minden könnye-
dén összejön, Ön pedig jókor van a lehetõ leg-
jobb helyen, hogy közelebb kerüljön céljaihoz.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
A világban ható erõk – ahogy

azt a csillagok állása is mutatja –,
rendkívüli módon kedveznek
most a spirituális, vallási, erkölcsi
kérdések átgondolásának. Kreatív

és intuitív idõszak ez, amikor van merszünk fel-
tenni olyan kérdéseket, amelyekre egészen bizto-
san nem a szokványos válaszokat kapjuk. Az új
gondolatok, gondolkodásmódok ugyanakkor
most nem hatnak ijesztõen. Épp ellenkezõleg, nyi-
tottak vagyunk minden változásra és készek va-
gyunk beengedni ezeket az életünkbe. Könnyen
elõfordulhat mostanában, hogy valamilyen terü-
leten gyökeresen megváltoztatjuk az életünket,
olyan új szokást vagy életmódot választunk,
amely tükrözi és egyértelmûvé teszi az életünk-
ben bekövetkezett változásokat.

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
A Rák-szülöttek élete ebben az

idõszakban látszólag eseményte-
len, hiányoznak a hétköznapok
szokásos problémái és örömei. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy

semmi sem történik, ugyanis a háttérben, lelkileg
most különösen mély hatások érhetik. A most be-
következõ fordulatok, találkozások vagy éppen
válások kifordítják a világot a sarkából. Ezeket
nem lehet elintézni egy-egy „Na, majd meglátjuk,
hogy alakul” mondattal. A Plútó tisztító hatásának
köszönhetõen mindaz, amit eddigi életünkben
felépítettünk, leomolhat és csak azok a „kövek”
maradnak a helyükön, amelyek minden szem-
pontból „helytállóak” és igazak. Csak az igaz kap-
csolatok, valódi érzések, célok, vállalások. Most
minden azon múlik, eddig mennyire mert õszinte
lenni.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
A korábbi hónapokhoz képest

az április közepe még nyugodtabb
lesz, még inkább lehetõsége lesz
utolérni magát. Ez vonatkozhat
arra, hogy végre megbirkózik fel-

halmozódott feladataival vagy akár arra is, hogy
idõt tud szakítani önmagára és foglalkozhat ked-
venc idõtöltéseivel, felfedezhet új területeket,
amelyek érdeklik, de eddig nem volt rájuk ideje.
Annyira energikus idõszakban van most, hogy
még az esetleges nehéz fényszögek hatásából is
profitál és nem a nehézségeket, hanem az egyes
helyzetekben rejlõ felfokozott erõk adta lehetõsé-
get látja meg. A harmonikus Vénusz–Nap fény-
szögnek köszönhetõen szerelmi élete, illetve
mûvészi képességei is kibontakoznak ezekben a
hetekben. Élvezze az életet, ahogy azt csak az
Oroszlánok tudják!

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Ebben a két hétben várhatóan

többször végiggondolja, mennyire
valósíthatja meg szakmai terveit
jelenlegi munkahelyén. Ha túl
sokan állnak Ön elõtt a ranglétrán,

talán ideje lenne megfontolni a munkahelyváltást
vagy az önállósodás lehetõségét. Fontos azonban,
hogy a váltás részleteit, illetve az esetleges követ-
kezményeket elõre átgondolja. Erre leginkább a
hónap közepe ideális, amikor a Merkúr–Szatur-
nusz trigonnak köszönhetõen azonnal és téved-
hetetlenül meglátja a buktatókat és a
le he tõségeket is. Magánéletében egyértelmûen
pozitív változásokra számíthat, bár ezek talán
nem látványosak, összességében mégis komoly
hátteret és energiát adnak Önnek. Hallgasson az
ösztöneire! Lépjen bátran, elérkezett az idõ.

Mérleg: IX. 24 - X. 23.
Ebben az idõszakban különö-

sen erõsen érezhetõ a Mérleg-szü-
löttekre ható kétféle erõ. Bár a
Szaturnusz majd csak az év máso-
dik felében lép be a Mérlegbe,

már most benne van a levegõben. Egyre inkább
érezheti, hogy megjelenik egyfajta keret az életé -
ben, amely egyrészt stabilitást, biztonságot ad és
áttekinthetõvé teszi a dolgokat, másrészt viszont
valamelyest megfosztja kreativitásától és a szár-
nyalás lehetõségétõl. Igyekezzen ezt segítségként
megélni és ne harcoljon ellene minden erejével,
a szaturnuszi korlátokkal szemben ugyanis tehe-
tetlenek vagyunk. Koncentráljon inkább a jupiteri
hatásra, amely az irányítottságnak inkább a pozi-
tív érzését erõsíti, amikor úgy érezzük, valahon-
nan „fentrõl” vezetnek bennünket, egyszerûen
tudjuk, mit kell tennünk.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Túljutott az év kezdetének

egészségügyi problémáin, melyek-
nek köszönhetõen megtapasztalta,
micsoda erõkkel ren del kezik, ha
arról van szó, hogy le kell küzdeni

egy betegséget. Ez kihat életének több területére
is, mert felismeri, hogy minden téren képes ezt
megtenni. Bármilyen veszélybe kerül, akármilyen
szokatlan kihívással kell szembenéznie, Ön képes
újabb és újabb energiákat mozgósítani. Ezt tudva,
sokkal bátrabban kockáztat most, amit jól is tesz,
mert az elõrelépés most csak az új utakon, az is-
meretlen területeken lehetséges. Belsõ békéjének
elnyeréséhez pedig elengedhetetlen, hogy meg-
szabaduljon vagy legalább távolságot tartson
azoktól, akiknek nem szereti a társaságát.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Ebben az idõszakban lehetõsége

lesz a megmérettetésre, ami Önt –
szemben több más jeggyel – nem
hogy megijeszti, de kimondottan
fellelkesíti. Azonnal megtáltosodik

és készen áll a versengésre. Sokkal lelkesebben veti
bele magát a munkába, a szerelembe, a tanulásba,
amint megérzi, hogy összemérheti az erejét valaki-
vel. Ám ez nem abból fakad, hogy nem bírja elvi-
selni, ha valaki jobb Önnél, hiszen nem töri össze,
ha nem Ön kerül ki gyõztesen a versenybõl. Ön
egyszerûen imádja azt az érzést, amit az ilyen jel-
legû együttmûködés adhat. Olyan ez, mint amikor
az egész ménes együtt vágtat. Teljesen mindegy, ki
milyen gyors vagy mennyit bír futni, az érzés lé-
nyegét a közös élmény adja.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Ezekben a hetekben felmerül-

het annak a lehetõsége, hogy egy
új partnert válasszon maga mellé.
Ez vonatkozhat magánéletére
vagy hivatására egyaránt, találko-

zik ugyanis valakivel, akiben meglátja a lehetõsé-
get. Ezután persze nem tud ellenállni a
kísértésnek, kidolgoz egy észrevehetetlen straté-
giát, amivel a közelébe férkõzhet, majd elhiteti a
másikkal, hogy õ választott és õ lépett. Érzelmi
kapcsolatoknál nagyon valószínû, hogy szakmai
téren is együttmûködnek, hiszen ez a két terület
mindkettõjüknél elengedhetetlen a boldogsághoz,
így elválaszthatatlan egymástól. A Bak jegy szü-
löttei sokszor látszólag a háttérben maradnak, ám
õk adják azt a stabil hátteret, ami a komoly elõre-
lépéshez, a csúcsteljesítményhez szükséges.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Nagy fába vágta a fejszéjét, és

ahogy sejtette is, ez rengeteg mun-
kával jár. Mivel azonban most
saját terveit valósíthatja meg, egy
cseppet sem bánja a befektetett

energiát. Arra pedig egyáltalán nem is számított,
hogy ilyen sokat ad majd a munka. Nem is iga-
zán munkának éli meg ezt most, sokkal inkább
egy teremtési, alkotási folyamatnak. Elõfordulhat,
hogy valamiképpen kötõdnek a mostani esemé-
nyek életének egy korábbi szakaszához. Talán fel
kell keresni korábbi helyszíneket, vagy olyan em-
berekkel dolgozik együtt, akiket régrõl ismert.
Ezek a momentumok további pluszt adnak most.
Rendezõdnek kapcsolatok, helyre kerülnek érzé-
sek, megérti mások motivációját. Ez sokszor csak
belsõleg történik meg, Önben alakul ki egyfajta
belsõ harmónia ezekkel az emberekkel, helyze-
tekkel kapcsolatosan.

Halak: II. 20. – III. 20.
Néhány vizsgát vagy vizsga jel-

legû helyzetet tartogat Önnek ez a
néhány hét. Sokat könnyíthet saját
helyzetén, ha bátran szembenéz
ezekkel és nem arra pazarolja az

energiáját, hogy megpróbál kitérni elõlük. Ez most
nem az az idõszak, amikor a háttérben lehetne
maradni. Ha kezdetben lehetetlennek és esélyte-
lennek látja is a helyzetet, ne foglalkozzon a vég-
kimenetelével, egyszerûen csak tegye a dolgát.
Ha egy lépésrõl kiderül, hogy nem a megfelelõ
irányba tette, ne bánkódjon miatta, hanem lépjen
újra másfelé. A titok most abban rejlik, hogy nem
szabad megállnia. Egyre inkább érezni fogja, hogy
nincs egyedül, hogy nem csak saját magára szá-
míthat. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy ne
adja fel a harcot!
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NÕI KÉZILABDA 

Pásztó ellen lép pályára április 25-
én a város nõi kézilabdacsapata. Az
NB III-as találkozó szombaton 15 óra-
kor kezdõdik a Kulcsár Anita Sport-
csarnokban. 

A HARMADIK
FORDULÓBAN 

Tovább menetel a jövõ évi Magyar
Kupa megyei selejtezõjében a város
labdarúgócsapata. A szerencsi gár-
da április 8-án hazai környezetben
az eggyel magasabb osztályban sze-
replõ Bodrogkisfaludot 2–1 arányban
gyõzte le. 

A megyei II. osztály Keleti cso-
portjának középmezõnyéhez tarto-
zó kisfaludi gárda hagyományosan
jól szerepel a Magyar Kupában. En-
nek a sorozatnak a megtörésére ké-
szült a hiányzások miatt ismét tarta-

lékosan kiálló, ifjúsági játékosokkal
kiegészült szerencsi együttes. A né-
pes közönség elõtt lejátszott talál-
kozót egyenrangú küzdelem jelle-
mezte. Takács László játékosai fe-
gyelmezett mezõnyjátékkal több-
ször kényszerítették hibára az ellen-
felet. Az elsõ nagy helyzetet a bod-
rogkisfaludiak dolgozták ki, a lövés
azonban szerencsére a kapufán csat-
tant. A házigazdák már az elsõ fél-
idõben megszerezték a vezetést,
majd a vendégek egy gyors ellentá-
madás végén hamar kiegyenlítettek.
A második félidõben Szerencs ismét
bevette a kisfaludi kaput és 2–1
arányban megnyerte a kupameccset.

PINGPONGBRAVÚR 
Az éllovas Sárospatak együttesével

mérkõzött április 11-én a város NB
III-as asztalitenisz-csapata. A ven-
dégek egészen mostanáig pontvesz-

tés nélkül vezették a tabellát, azon-
ban a szerencsi együttes tagjai jól
összpontosítva 11–7 arányban le-
gyõzték az esélyesebb ellenfelet. A
helyiek közül ez alkalommal Stad-
ler Tamás nyújtotta a legjobb telje-
sítményt, amivel három ellenfelénél
bizonyult jobbnak. Ugyancsak három
pontot szerzett Köllõ András és Ko-
rály Tibor, míg Filácz Attila egyszer
gyõzött. Párosban a Korály–Köllõ ket-
tõs nyert, beállítva a végeredményt.

KO IDEGENBEN 
Nagyarányú gyõzelmet aratott a

megyei labdarúgó-bajnokság szeren-
csi csoportjának 14. fordulójában a
városi labdarúgócsapat. Takács Lász-
ló edzõ játékosai április 11-én Vá-
mosújfalun a házigazdáknál 10–0
arányban bizonyultak jobbnak. Az if-
júsági gárdák találkozóján 4–1 ará-
nyú szerencsi siker született. 

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

(Folytatás az 1. oldalról.)
A 62 kilogrammos súlycsoportban

az újonc Molnár Péter 105 kilog-
rammos összteljesítménnyel a pont-
szerzõ ötödik helyen végzett. A 69
kilogrammosok között Bán Lóránt
nyolcadik lett, míg Tóth Péter a két
fogásnemben együttesen 132 kilog-
rammot a feje felé emelve mindössze
három kilogrammal maradt le a do-
bogóról. A 77 kilogrammos Balla
Dávid tavalyi helyezésén egyet ja-
vítva, 160 kilogrammos összteljesít-
ménnyel állhatott fel a dobogó má-
sodik fokára. A 85 kilogrammosok
mezõnyében két újabb újonc szere-
pelt eredményesen. Krisztián Bence
három-három sikeres lökés- és sza-
kításgyakorlattal az elõkelõ harma-
dik helyet szerezte meg, míg Hallgató
Ákos negyedik lett. Este hat órakor
kezdõdött a +85 kilogrammos ser-
dülõ fiúk megmérettetése, ahol
Szerencs színeiben két fiatal szere-
pelt. Az edzésmunkát a közelmúlt-
ban elkezdõ Encsi Roland tizedik he-
lyen végzett, míg a tavalyi diák -
olimpián már aranyérmet szerzett
Czibik Tamás az eddigi legjobb ver-
senyeredményét túlszárnyalva 195
kilogrammos összteljesítménnyel
megvédte az országos bajnoki címét.   

Másnap már nõi versenyzõk is do-
bogóra léptek a városi sportcsar-
nokban, majd este újra két helyi  súly -
emelõnek szurkolhatott a hazai kö-
zönség. A 94 kilogrammos Árvay
Balázs aznap reggel belázasodott, de
nem lépett vissza és végül lökésben

és szakításban összesen 205 kilog-
rammot emelve lett ezüstérmes. A
+94 kilogrammosok között Dudás
Balázs három sikeres gyakorlattal a
pontszerzõ negyedik helyezésért ka-
pott oklevelet. 

Az idei diákolimpián összesen 24
új országos csúcs született, amibõl
négyet a tiszaújvárosi Orosz Imre ál-
lított be. Fekete László szakedzõ és
segítõje, Fekete Diána által felkészí-
tett szerencsi súlyemelõk az össze-

sített pontversenyben az elõkelõ ötö-
dik helyen végeztek a huszonnyolc
csapatot felvonultató mezõnyben. Az
oktatási intézmények közül a
Szerencsi Általános Iskola az elsõ lett
a rangsorban.

Kedves színfoltja volt az ese-
ménynek, amikor a szerencsi súlye-
melõ szakosztály kupa adományo-
zásával ismerte el a korábbi, Szerencs
színeiben versenyzõ, majd a város-
ban edzõként is eredményesen te-
vékenykedõ Bencze Zsanett mun-
káját. 

A súlyemelõ Európa-bajnokság-
gal egy idõben megrendezett diák -
olimpián az országos szövetség kép-
viseletében látogatást tett Juhász
István fõtitkár és Muhoray Árpád
szakmai alelnök, aki az utolsó nap
délutánján bezárta a viadalt. A spor-
tolók egy része azonban csak a
késõi órákban juthatott haza, mert a
helyszínen ellenõrzést végzett a
Magyar Antidopping Bizottság cso-
portja.                                 Á. A.

NAGY KÜZDELMEK, SZÉP EREDMÉNYEK

Zsebesi Bálint a 45 kilogrammosok mezõnyében állt a dobogó felsõ
fokára. 

A SZERENCSI SÚLYEMELÕK EREDMÉNYEI
Serdülõ 45 kg: Zsebesi Bálint: szakítás 45 kg, lökés 55 kg, összesen 100

kg I. hely. Runda Tamás: szakítás 28 kg, lökés 36 kg, összesen 64 kg, VIII.
hely. Serdülõ 62 kg: Molnár Péter: szakítás 45 kg, lökés 60 kg, összesen
105 kg, V. hely. Serdülõ 69 kg: Tóth Péter: szakítás 60 kg, lökés 72 kg,
összesen 132 kg, IV. hely. Bán Lóránt: szakítás 40 kg, lökés 55 kg, összesen
95 kg, VIII. hely. Serdülõ 77 kg: Balla Dávid: szakítás 70 kg, lökés 90 kg,
összesen 160 kg, II. hely. Serdülõ 85 kg: Krisztián Bence: szakítás 50 kg,
lökés 57 kg, összesen 107 kg, III. hely. Hallgató Ákos: szakítás 45 kg, lökés
57 kg, összesen 102 kg, IV. hely. Serdülõ +85 kg: Czibik Tamás: szakítás
90 kg, lökés 105 kg, összesen 195 kg, I. hely. Encsi Roland: szakítás 40
kg, lökés 50 kg, összesen 90 kg, X. hely. Ifjúsági 94 kg: Árvay Balázs: sza-
kítás 90 kg, lökés 115 kg, összesen 205 kg, II. hely. Ifjúsági +94 kg: Dudás
Balázs: szakítás 80 kg, lökés 100 kg, összesen 180 kg, IV. hely. További fotók:

www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2009. május 8-án 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 Magyar Vöröske-
reszt Szerencsi Terüle-
ti Szervezete idén is
meghirdette körzeti if-
júsági csecsemõgondo-
zási és elsõsegélynyújtó
versenyeit.

Összesen tizenegy ál-
talános és középiskolás
csapat érkezett április
6-án a szerencsi Rákó -
czi-várba, ahol az el-
méleti ismereteket szá-
mon kérõ vöröskeresz-
tes totó kitöltésével
kezdõdött hagyományos
vetélkedõ. A háromfõs
csoportok a sikeres írásbeli feladat
után mutatták be a babák etetését, a
fürdetés és a lázcsillapítás legfonto-
sabb gyakorlati fogásait.

A kétnapos vetélkedõ április 7-én
folytatódott, amikor öt középiskola
és négy alapfokú oktatási intézmény
ötfõs csoportjai adtak számot elsõ -
segély-nyújtási ismereteikrõl. A szi-
mulált esetek között olyan sérülése-

ket kellett ellátniuk a fiataloknak, mint
a kígyómarás, nyílt kartörés, kopo-
nyasérülés. Egy másik helyszínen pe-
dig égés okozta seb és artériás vér-
zés tette próbára a versenyzõket. 

A csapatok teljesítményének érté-
kelése után az alábbi eredmények
születtek.

Csecsemõgondozás: 1. Szerencsi
Általános Iskola, 2. II. Rákóczi Fe-

renc Alapfokú Nevelé-
si, Oktatási Intézmény
(Tokaj), 3. II. Rákóczi
Ferenc Informatika-
matematika Tagozatos
Általános Iskola (Be-
kecs). A középiskolás
kategóriában a szeren-
csi Bocskai István gim-
názium csapata lett az
elsõ.

Középiskolások elsõ -
segélynyújtó versenye:
1. Bocskai István gim-
názium (Szerencs), 2.
Tokaji Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola és
Kollégium, 3. Tokaji

Ferenc Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium.

Általános iskolások elsõsegély-
nyújtó versenye: 1. Szerencsi Álta-
lános Iskola, 2. Móricz Zsigmond Ál-
talános Iskola (Prügy), 3. Legyesbé-
nyei Általános Iskola.

Szerencsi tagja is van annak a ma-
gyar missziónak, amely április 14-én
egy hónapra utazott a kelet-kongói
háborús övezetbe gyógyítani. A Há-

ború Gyermekei segélyakció keretén
belül ez már a második olyan cso-
port, amelyet az Afrikai–Magyar
Egyesület (AHU) küld a Kiwanja-i
menekülttáborba. 

A három önkéntes – Pezelka
Gyöngyvér gyermekorvos, Csák
Enikõ neurológus és a szerencsi
Szerbin Judit segítõ –, az AHU elsõ
missziójának sikerérõl értesülve dön-
tötték el, hogy a következõ felhívásra
jelentkeznek. A magyar gyógyítók
egy misszionárius házban laknak
majd, biztonságukat ENSZ katonai
egységek garantálják. Az AHU elsõ
missziója februárban indult és a há-
rom magyar orvos mintegy négyezer
menekültet vizsgált meg és biztosí-
totta számukra a szakszerû kezelést
– tájékoztatta lapunkat Balogh Sán-
dor, az AHU elnöke. A leggyakoribb
betegségek a bélférgesség, rühes-
ség, fejfájás, bõrbetegségek, nõgyó-
gyászati problémák és malária, de ta-
lálkoztak az egészségügyi szakem-
berek olyan tünetekkel is, amelyek
TBC-re, illetve AIDS-re utaltak. 

A mostani második misszió pogy-
gyászai számos olyan antibiotikumot,
fertõtlenítõszereket tartalmaznak,
amelyeket Afrikában nem lehet kap-
ni. Az Egészségügyi Minisztérium és
az Egészségügyi Készletgazdálko-
dási Intézet támogatásával összeál-
lított 135 kilós csomagon kívül az
egyesület a helyszínen is vásárol
majd gyógyszereket, egészségügyi
felszerelést. 

Az AHU júniusban újabb orvosi
missziót kíván Afrikába indítani,
amire már több orvos jelentkezett. 

CSECSEMÕGONDOZÁS
ÉS ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁS

A babák fürdetésének bemutatása is a feladat része volt. 

MISSZIÓ SZERENCSI
ÖNKÉNTESSEL

A három önkéntes (középen Szerbin Ildikó), egy hónapig dolgozik
majd a kelet-kongói menekülttáborban. 

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

Angol 
használtruha

kereskedés

A SZERENCSI MEZÕGAZDASÁGI ZRT.

ÉRTESÍTI A TISZTELT LAKOSOKAT,
hogy húsboltjában (Szerencs, Rákóczi út 107.) megkezdte a

SAJÁT ELÕÁLLÍTÁSÚ, FRISS,
NYERS TERMELÕI TEJ ÉRTÉKESÍTÉSÉT

Garantált extra minõség:  zsírtartalom: 3,6%, fehérjetartalom: 3,2%
A nyers termelõi tej adagolása +4 oC alatti tárolási hõmérsékletet biztosító

TEJAUTOMATÁN keresztül történik, melyhez felhívjuk kedves VÁSÁRLÓINK figyelmét,
hogy saját edény (tejesüveg, PET-palack 1–1,5–2 liter) szükséges.

BEVEZETÕ FOGYASZTÓI ÁR: 150 Ft/liter
HA ÖNNEK SZÁMÍT A FRISSESSÉG ÉS A MINÕSÉG, VÁSÁROLJON

KÖZVETLENÜL A TERMELÕTÕL HÚST, TOJÁST ÉS MÁR TEJET IS SZERENCSEN!

VÁRJUK ÖNT, NÉZZEN BE HOZZÁNK!

Szerencsen, a Rákóczi út 56. szám alatti

HÚSVÁR üzletünkbe
nagyon sok szeretettel várjuk

kedves vásárlóinkat
2009. április 21-tõl.

Minden nap
friss tõkehússal,

baromfival és házias
termékcsaládunkkal
(hentesáru, kolbász,
füstölt termékek).

NEMZETKÖZI
MÁJUSKOSÁR-KIÁLLÍTÁS

ÉS -VÁSÁR
Április 26-án 8–18 óráig Szerencsen, a Zsóka Virágboltban.

(Szerencs, Magyar út 38.)

HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN MÁJUSKOSARAK
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

Ha szeret, kosarat ad!
„Akinek komoly a szándéka, mutatós

májuskosarat visz ajándékba a lányos házhoz.
A díszített, tavaszi színekben pompázó

virágkosár
a szerelem egyik legszebb jelképe.”

ELÕRENDELÉSEKET FELVESZÜNK!

Május 4-én
teljesen új árukészlet

Szerencs, Rákóczi út 47. (a bíróság mellett)

Tavaszi, nyári ruhák, kiegészítôk
nagy választékban!

Második Kör Kft. 
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A Szerencsi Hírek következô
száma 2009. május 8-án 

jelenik meg. 
Lapzárta: 

május 1., 10 óra.

Megnyílt 
humor-

és 
erotika-
üzletünk

Szép 
fehérnemû-

választékkal várjuk 
kedves vásárlóinkat. 

Szerencs, 
Rákóczi út 50.

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

szombaton 8–12 óráig

SZERENCS GYÓGYSZERTÁR � Gyár út 40. (TESCO)
Nyitva tartás: hétfô-szombat 8.00–20.00 � vasárnap 8.00–19.00

Telefon: 47/560-302, 560-303

Anyák napjára 
és ballagásra

egyedi, 
személyre szóló 

ajándékkal, 
cserepes virágokkal, 
ballagási csokrokkal 

várjuk 
kedves vásárlóinkat!
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