
Az elmúlt idõszakban a városban és
térségben a munkaadók szinte száz szá-
zalékban kihasználták a Start-kártyák-
ban rejlõ lehetõségeket. Errõl Karády
István, az Észak-magyarországi Regio-
nális Munkaügyi Központ szerencsi
kirendeltségének vezetõje (fotónkon)
tájékoztatta lapunkat. 

Maga a Start-kártya program 2005
õszén indult annak érdekében, hogy
 elõ segítse a hátrányos helyzetû mun-
kavállalók elhelyezkedését. Az elsõ
konstrukció a huszonötödik életévüket,
felsõfokú végzettségûek esetében a har-
mincadik életévüket be nem töltött  fia -
talokra vonatkozott. A pályakezdõk
foglalkoztatása esetén a munkáltatók két
évig kedvezményekre jogosultak. Az
elsõ esztendõben a kifizetett bér után
mentesülnek a tételes egészségügyi
hozzájárulás megfizetése alól. A három
százalékos munkaadói járulék és a hu-
szonkilenc százalékos társadalombiz-
tosítási járulék együttes összege helyett
pedig a foglalkoztatás elsõ évében a
bruttó bér 15 százalékát, a második esz-
tendõben pedig a 25 százalékát kell tel-
jesíteniük. A Start-kártyát az érintettek
a területileg illetékes APEH-igazgató-
ságon válthatják ki, amit közvetlenül a
munkába állás elõtt, a már biztos ál-
láshely tudatában célszerû megtenni-
ük. A kedvezmény a kártya érvényes-
ségi idején belül, egymást követõ jog-
viszonyok esetén több munkáltatónál
is érvényesíthetõ. A fiatalok fizetésének
nincs felsõ határa, azonban a kedvez-
ményt csak a minimálbér másfélszere-
sének, felsõfokú végzettségûek foglal-
koztatásánál pedig kétszeresének meg-
felelõ összeghatárig lehet igénybe ven-
ni. Az ezen felüli kereset után a mun-
káltató az általános szabályok szerint
köteles a járulékot megfizetni.

A kedvezõ tapasztalatok alapján
született meg ugyancsak a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében
a Start Plusz kártya, amelyet a gyer-
mekgondozási segélyrõl (gyes), illetve
gyermekgondozási díjról (gyed), vala-
mint a gyermeknevelési támogatásról

(gyet) visszatérõk, a gyesen lévõk, il-
letve a legalább egy éve – pályakez-
dôk esetén hat hónapja – álláskeresô-
ként regisztráltak igényelhetnek. Utá-
nuk a munkaadók a Start kártyának
megfelelõ kedvezményekre jogosultak. 

Ennél is jobbak a feltételek a Start
Extra kártyák esetében, amit az ötve-
nedik életévüket betöltött, legfeljebb
alapfokú iskolai végzettséggel rendel-
kezõk, illetve a rendelkezésre állási tá-
mogatásban részesülôk válthatnak ki.
Akik ilyen álláskeresõket alkalmaznak,
azoknak a munkavállaló után nem kell
tételes egészségbiztosítási hozzájáru-
lást fizetniük. Az elsõ évben a mun-
kaadói és a társadalombiztosítási já-
rulék teljesítése alól is mentesülnek, a
második évben pedig a bruttó bér ti-
zenöt százaléka a járulék mértéke.    

Idén januártól az a munkáltató, aki
a legkedvezõtlenebb helyzetû kistér-
ségekben élõ, úgynevezett rendelke-
zésre állási támogatásra (rát) jogosult,
Start Extra kártyával rendelkezõ állás-
keresõnek ad munkát, további ked-
vezményt kap. A foglalkoztatás elsõ éve
után két évig mentesül a munkaadói,
valamint társadalombiztosítási járulék
megfizetése alól. Kettõ plusz egy évig
nem kell megfizetnie a tételes egész-
ségügyi hozzájárulást. Mindezekért vál-
lalnia kell, hogy a foglalkoztatási idõszak
vége elõtt rendes felmondással, valamint
közös megegyezéssel nem szünteti
meg a munkaviszonyt, és nem kezde-
ményez maga ellen végfelszámolási el-
járást sem. Á. A.
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Már a kora reggeli órákban érkez-
tek a vendégek a gimnáziumba, akik
az aula mellett az udvart is benépe-
sítették.  

A hagyományoknak megfelelõen
megszólalt az iskola csengõje, majd
a kivetítõn sorra jelentek meg a bal-
lagók nevei, mellettük az általuk el-
ért nemzetközi, országos és megyei
helyezésekkel, a megszerzett nyelv-
vizsgákkal, tanulmányi és sportsike-
rekkel. 

A vetítés után megkondult a gim-
názium harangja. A maturálók ke-
zükben virágcsokrokkal, a vállukon ta-
risznyával az alsóbb évesek sorfala kö-
zött járták végig az iskola folyosóit,
majd elfoglalták kijelölt helyeiket. 

A Himnusz után a Csillagok aranya
címû musical csendült fel, majd az
 elõ adott vers után a búcsúztató osz-
tályok nevében Gergely Krisztina
idézte fel a ballagókkal közösen el-
töltött évek eseményeit, a különbözõ
iskolai rendezvények hangulatát. A 11.
évfolyamos gimnazista beszédében ki-
emelte, hogy hamar elrepültek a kö-
zépiskolás évek, az érettségizõknek el-
érkezett az idõ arra, hogy megvaló-
sítsák a terveiket. Rövidesen új kör-
nyezetben kell bizonyítaniuk, ahol

nem lesznek egyedül, hiszen maguk
mögött tudhatják a szeretõ családot
és a barátokat.  

Wass Albert: Üzenet haza címû ver-
sét követõen az érettségi elõtt állók
nevében Ádám Zsuzsa köszönt el a
diáktársaktól és a tanároktól.

– Mi még szívesen maradnánk, mert
rengeteg jót kaptunk ebben az isko-
lában – emelte ki a végzõs, aki sze-
rint felbecsülhetetlen kincset, a tudást
hagyták rájuk a tanáraik, aminél nincs
értékesebb ajándék. – A hátunk mö-
gött lévõ néhány esztendõ meghatá-
rozó idõszak volt az  éle  tünkben – foly-
tatta a diáklány –, amelynek a hatá-
sát mindig érezni fogjuk. Itt már va-
lódi barátságok köttettek, igazi sze-
relmek szövõdtek, olyan kapcsolatok
alakultak ki, amelyek soha nem fog-
nak megszakadni. Az emlékek, ame-
lyek belénk vésõdtek, soha nem fog-

nak feledésbe merülni. A felcsendülõ
dal után a harmadévesek átvették  idõ -
sebb társaiktól az iskola zászlaját,
amelyre a végzõs osztályok képvise-
lõi felkötötték szalagjaikat. 

Gál András fõigazgató ünnepi be-
szédében a tanulásnak és a tudás tisz-
teletének a fontosságát hangsúlyoz-
ta, amit a ballagók eddig mutatott tel-
jesítménye is visszaigazol. – Büszkék
vagyunk rátok, a 170 négyosztályos,
23 ötosztályos, 33 hatosztályos és 34
esti tagozatos maturálókra. Sokan le-
hettek elégedettek, hiszen nemzet-
közi, országos, megyei helyezései-
tekkel, nyelvvizsga-eredményeitek-
kel, tanulmányi, sport-, zenei és nép-
tánc-sikereitekkel beírtátok neveteket
a gimnázium történetébe. 

(Folytatás a 6. oldalon.)

A résztvevõk többsége már az ese-
mény elõtti napon megérkezett a te-
lepülésre. Õket köszöntötte a hadijá-
ték elõestéjén a házigazda település ne-
vében a város polgármestere. Róna-
völgyi Endréné kifejezte reményét,
hogy a négy megyébõl és a fõváros-
ból, valamint az országhatáron túlról
érkezett vendégek jól érzik majd ma-
gukat Szerencsen, ahol sok hasznos is-
mereteket szerezhetnek. 

Másnap délelõtt tárogatómuzsika
alapozta meg a hangulatot, majd
Bodnár László felidézte a hadijáték
alapjául szolgáló, 1849 januárjában
megvívott bodrogkeresztúri csata ese-
ményeit. A II. cserkészkerület megbí-
zott ügyvezetõ elnöke példaként ál-
lította a jelenlévõ fiatalok elé az egy-
kori honvédeket, akiknek a hõsiessé-
ge hozzájárult a di csõ séges tavaszi
hadjárathoz.  

Buday Barnabás, a Magyar Cser-
készszövetség elnöke ismertette, hogy
ugyanezen a napon hazánkban és a
Felvidéken több helyen tartanak egy
idõben cserkésznapot, ami a mozga-
lom erõsödését bizonyítja. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Idén nyolc osztályból össze-
sen 260 végzõs diák intett bú-
csút a Bocskai gimnáziumnak. A
ballagási ünnepséget május 1-jén
tartották a szerencsi középisko-
lában.  

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

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

A színcsatát az osztrákok nyerték meg. 

START-KÁRTYÁKKAL 
A MUNKA VILÁGÁBA

Cserkészek szállták meg április
25-én Szerencset és a szomszédos
bekecsi hegyet. A városban ren-
dezte meg a harmadik Tokaj-he-
gyaljai Hadijátékot és a hozzá kap-
csolódó programokat a Magyar
Cserkészszövetség II. kerülete. 

HADIJÁTÉK ÉS CSERKÉSZNAP SZERENCSEN 

A TUDÁS 
A LEGÉRTÉKESEBB AJÁNDÉK 

Utolsó közös séta az iskola körül. 



A városnapi rendezvénysorozat
záró eseményeként április 20-án Szte-
vanovity Zorán (fotónkon) lépett fel
a Bocskai gimnázium aulájában. A ne-
ves zenész tavaszi koncertturnéja
keretében kilenc év után tért vissza
városunkba, hogy igényes dalaival
szórakoztassa a közönséget. Zorán a
fellépés elõtt adott interjút a Szerencsi
Híreknek. 

– Azt hittem, hogy a koncert elõtt
pár perccel érkezik meg Szerencsre.
Ehelyett már órák óta a helyszínen
van. 

– Zenész társaimmal együtt fontos-
nak tartjuk, hogy a lehetõ legkisebb-
re csökkentsük az elõadásban a hi-
balehetõségek számát. Ezt csak hely-
színi próbákkal lehet elérni. Termé-
szetesen így is elõfordulhatnak kisebb
bakik, hiszen mi sem vagyunk gépek.
A turnék kezdetén általában másfél
órát fordítunk a beállásra, de amikor
már olajozottan mennek a dolgok, ak-
kor is legalább egy órát gyakorolunk.
Úgy gondolom, ezzel is megtiszteljük
a közönséget.    

– Lelkiekben is készül egy-egy fel-
lépésre? 

– Nem szoktam magam elé me-
rengve olyan állapotba hozni maga-
mat, amelybõl aztán majd a színpadra
lépve a közönség azt lássa, hogy va-
lahol a fellegekbe járok. Drukk azon-
ban mindig van bennem, mert a kon-
cert résztvevõinek szeretném a ma-
ximumot nyújtani. Ehhez pedig ruti-
nos elõadóként is egyfajta ráhango-
lódásra van szükségem. 

– Ön híres arról, hogy megválogatja
a zenésztársait, akik a szakma elitjé-
hez tartoznak. 

– Nagyon örülök, hogy ezt mondja.
Mindig is azt vallottam, hogy nemcsak
dalokat énekelünk, hogy legyen a szö-
veghez valami vivõ közeg, hanem iga-
zi koncertet adunk, amelyben termé-
szetesen a zenész kollégáknak nagyon
fontos szerepe van, és minden úgy van
hangszerelve, hogy ez ki is derüljön a
mûsor alatt. Igazi zenei élményt is sze-
retnénk nyújtani a közönségnek. Meg-
vallom, erre nem mindig van fogadó-
készség, mert nagyon sokan egyszerûen
csak a Fehér sziklákat szeretnék meg-
hallgatni, amit én már nem énekelek,
mert úgy érzem, hogy már régen túl
vagyok rajta. Mindig az 1977-ben
megjelent elsõ szólólemezemtõl kezd-
ve játsszuk a dalokat napjaink legújabb
szerzeményeiig. 

– Az idei turnénak van-e valamilyen
újdonsága a korábbi koncertsoroza-
tokhoz képest?

– Minden évben változik a mûso-
runk. Most kivételesen az új nóták kép-
viselik a nagyobb arányt a repertoár-
ban. Több olyan dal is elhangzik, ami-
rõl még nem készült lemezfelvétel.
Néhány számot erre a turnéra tanul-
tunk meg és hangszereltünk. Eddig jól
fogadta õket a közönség, remélem, a
szerencsiek tetszését is elnyerik. 

– Idén 67 éves, mégis rendkívül
energikus, fiatalos. Mi az Ön titka?  

– Imádom a munkámat és úgy gon-
dolom, maga a színpad egyfajta kon-
zerváló erõt jelent. Az a hatalmas máz-
lim, hogy nap mint nap azzal foglal-
kozhatom, amit szeretek, ami kikap-
csolódást jelent számomra. Így hi-
ányzik az életembõl a stressz, de kü-
lönösebb hobbira sincs szükségem, hi-
szen a zenéléssel teljes az életem.  

Árvay Attila

Kötelezõvé tette a tüdõszûrést a to-
kaji és a szerencsi kistérséghez tar-
tozó települések 30 éven felüli lako-
sainak az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyar-
országi Regionális Intézete. Az in-
tézkedésre azért volt szükség, mert
a lakosság körében az új tébécés be-
tegek száma meghaladta a járvány-
ügyi intézkedést igénylõ határértéket.   

A tuberkulózis, vagy magyar nevén
a gümõkór bacilus által okozott
fertõzõ betegség, ami leggyakrabban
a tüdõt támadja meg. A légzõszerv-
ben gümôk keletkeznek, megakadá-
lyozva annak normális mûködését. A
tébécé az emberiség történetében az
egyik legtöbb halálesetet okozó kór
volt, de napjainkban már megfelelõ
kezeléssel gyógyítható. A WHO fel-
mérése szerint ennek ellenére nap-
jainkban világszerte több mint két-
milliárd a bacilussal fertõzött emberek
száma, akik közül évente közel 1 mil-
lió 800 ezren belehalnak a beteg-
ségbe. 

Hazánkban az 1950-ben regisztrált
több mint 45 ezerrõl kettõezer alá
csökkent a tébécés megbetegedések
száma. A fertõzõdöttség azonban az
ország egyes térsége-
iben eltérõ képet mu-
tat. 2007-ben a szá-
zezer lakosra vetített új
esetek száma egész
B o r s o d - A b a ú j -
Zemplén megyében
meghaladta a jár-
ványügyi elõírásokban
meghatározott értéket,
tavaly már csak a to-
kaji és a szerencsi kis-
térségekben regisztrált
intézkedést igénylõ
adatokat az egészség-
ügyi hatóság.  

– A gümõkóros betegek felkutatá-
sa, illetõleg a fertõzés veszélyének el-
hárítása céljából kötelezõ, ingyenes,
évenként egyszeri tüdõszûrõ-vizsgá-
latot rendeltünk el a 30 éves és en-
nél idõsebb lakosok részére a sze-
rencsi tüdõgondozó illetékességi te-
rületéhez tartozó huszonnyolc tele-
pülésen – tájékoztatta lapunkat Snel-
lenperger Tünde, az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-
lat epidemiológusa. Ez alól felmen-
tést csak azok kapnak, akik egy éven
belül részt vettek szûrésen, illetve tü -
dõ gondozó intézetben gyógykezelés
alatt állnak. Az epidemiológus kie-
melte: az érintett területen a száze-
zer lakosra jutó új tébécés betegek
száma 33 volt, a határértékként meg-
szabott 25-tel szemben.   

A lakosság egy része a felszólítás el-
lenére sem hajlandó részt venni a
tüdõszûréseken, ezért nem meglepõ,
hogy a vizsgálatokon történõ megje-
lenés aránya messze elmarad a kívá-
natostól. Ez tavaly húsz százalék alatt
maradt, ami nagyon rossz eredmény-
nek számít. A már bizonyítottan tébé-
cés fertõzõ betegek közül többen nem
kezeltetik magukat, annak ellenére,
hogy erre jogszabály kötelezi õket.

– A rendelõintézet vezetésével az
elmúlt idõszakban többször is kér-
vényeztük a szûrõállomás státusz el-
nyerését, ami sajnos nem járt ered-
ménnyel – tájékoztatta lapunkat Ár-
vai Éva tüdõgyógyász fõorvos, a sze-
rencsi tüdõgondozó vezetõje. Így mi
jelenleg a mások által készített fel-
vételek értékelését és a kiszûrt bete-
gek gondozását végezzük. Tavaly ki-
emelkedõen kevesen vettek részt az
ÁNTSZ által elrendelt kötelezõ szûré-
sen, a részvételi arány 18 százalék
körül alakult. A helyszíni vizsgála-
tok kevés településen voltak. A tér-
ségben évek óta magas a tébécések
száma, akik jellemzõen egyes fal-
vakra koncentrálódnak. A tavalyi
19 új betegbõl hét egy Szerencs kör-
nyéki településen lakik. Tavaly már
tébécés gyereket is regisztráltunk, ami
még nem fordult elõ a praxisomban
– emelte ki a fõorvos. Ezeket a be-
tegeket el kellene különíteni, rend-
szeresen szedniük kellene a gyógy-
szert, amire alig van a körükben haj-

landóság. A gümõkór jellemzõen a
rossz szociális körülmények között
élõ, aluliskolázott családokban for-
dul elõ. A fõorvos hozzátette: az el-
következõ idõszakban nemcsak a
szerencsi tüdõgondozóhoz tartozó
településen, hanem a megye más tér-
ségeiben is emelkedni fog a tébécé-
sek száma. 

Jelenleg Szerencs és térsége la-
kosságának tüdõszûrését a miskolci
Semmelweis Kórház keretein belül
mûködõ egészségügyi szûrõállomás
végzi. A vizsgálatokat a megyeszék-
helyen, illetve mobil szûrõbuszokkal
biztosítják. A hatékonyság az elmúlt
évi adatok alapján alacsony volt.
Amennyiben a várost környezõ tele-
pülések lakosságának Szerencsen
szervezhetnék a szûréseket – ahol
szükség esetén a gondozást is azon-
nal elkezdhetik a tüdõgyógyászok –
bizonyosan kedvezõbben alakulna az
új gümõkóros betegek száma a kis-
térségben.  

Á. A.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Napjainkban, hazánkban nyolc ezer

tagot tartanak nyilván, és mintegy öt-
venezerre tehetõ azoknak a száma, akik
valamilyen formában kötõdnek a cser-
készethez. Az elnök köszönetet mon-
dott a szerencsi program szervezõinek,
akik közül Bodnár László, Jolsvay Le-
vente és Majorszki András vállalt fõsze-
repet.  

A Rákóczi-vár udvaráról a csatázó
seregek tábornokaik, Franz Schlick
gróf és Klapka György vezetésével vo-
nultak az ütközet újkori megismétlé-
sének helyszínére, a bekecsi hegyre.
A bokros területekkel tarkított terep ide-
ális helyszínül szolgált a harci esemé-

nyekhez. A színháború lényege, hogy
a szembenálló felek eltérõ színû sza-
lagot kötnek a karjukra, amit párharc-
ban le kell tépniük egymásról. Az a se-
reg gyõz, amelynek sikerül a másik
fõhadiszállásáról zsákmányként meg-
szerezni a csapatzászlót. A történelem
ez alkalommal nem ismételte meg ön-
magát: a csatát kétszer is az osztrákok
nyerték meg. 

A megfáradt seregek délután a Rá-
kóczi-várban és környékén cserkész-
nap keretében pihenték ki hadi fára-
dalmaikat. Itt többek között látványos
bemutatók, lovagoltatás, a magyarság
történelmét idézõ környezet fogadta a
fiatalokat. A Zempléni Múzeumban

cserkészkiállítás nyílt, amelynek az
anyagát a helyi fiatalok gyûjtötték
össze. 

A cserkészek az egész napos prog-
ram végén megemlékeztek az 1848/49-
es hõsökrõl.  A Kossuth út és a Béke út
találkozásánál lévõ téren a város és a
megyei önkormányzat képviselõivel
koszorúkat helyeztek el Kossuth La-
josnak, a forradalom és szabadságharc
nagy alakjának mellszobránál. Az ese-
ménysorozat a református templomban
megtartott ökumenikus istentisztelet
után regõsesttel zárult, majd vasárnap
Szerencs-Ondon gimnáziumigazgatók
részvételével tartottak konferenciát a
cserkészet és az iskola kapcsolatáról. 

HADIJÁTÉK ÉS CSERKÉSZNAP SZERENCSEN 

Az idén is tartalmas má-
jus elsejei szabad idõs prog-
ramokat kínált a szerencsi-
eknek és az ondiaknak a Vá-
rosi Kulturális Központ és
Könyvtár. A gyerme kek
mûsora mellett látványos
táncos bemutatók, neves
sztárvendégek szórakoztat-
ták a közönséget.

Az idõjárás kedvezett a
szabadtéri rendezvények-
nek. Igaz, az erõs szél so-
kakat visszatartott attól, hogy
kilátogasson az ondi ese-
ményre, ahol a helyi iskolások elõ adása
nyitotta meg az idei majálist. Danyi
László önkormányzati képviselõ meg-
nyitójában a munka ünnepét méltatta,
majd a közelgõ anyák napja alkalmá-
ból köszöntötte a településrész édes-
anyáit. Délután fiúk és férfiak, kicsik és
nagyok kergették a focilabdát a zöld
gyepen, miközben a Bányai Lovasiskola
omnibusza kocsikáztatta a gyerekeket
Ond fõutcáján. Idén is megjelentek a
szerencsi tûzoltók, hogy a környék fi-
ataljai megismerkedjenek a nagy piros
autó rejtelmeivel. 

A színpadon ez idõ alatt bemutatót
tartott Szerencs Város Sportegyesüle-
tének karate szakosztálya, majd ope-
rettmûsor keretében örökzöld slágere-
ket hallgatott a közönség. 

A késõ délutáni órákban is folyta-
tódtak a zenés, táncos programok,
majd a nap végén a televíziós tehet-
ségkutató mûsorból ismertté vált Gál
Csaba Boogie lépett a színpadra. Las-
san beesteledett, és már alig akadtak
néhányan, akik kíváncsiak voltak a Clas-
sic zenekar muzsikájára, pedig a szer-
vezõk hajnalig tartó szabadtéri bált  ígér -

tek a helyieknek. A szerencsi Rákó -
czi-vár udvarán is majális várta a mun-
ka ünnepén a helyben élõket.

Az itteni mûsor a gyerekeket csalo-
gatta a délutáni forgatagba, amikor Jan-
csi és Juliska történetét idézte fel az
Aranyló Meseszínház. A színpadon
idén is bemutatkoztak a helyi óvodá-
sok, késõbb pedig a Szerencsi Általá-
nos Iskola néptáncos tanulói léptek a
publikum elé, majd a Bocskai István
Gimnázium da-
los diákjai és a
Városi Kulturális
Központ és
Könyvtár Mo-
dern Tánccso-
portja szórakoz-
tatták a közönsé-
get. A majális
résztvevõit a vá-
ros polgármeste-
re üdvözölte. Ró-
navölgyi Endré-
né köszöntötte a
gyermekeikért
sok áldozatot
vállaló édes-

anyákat és nagymamákat,
majd örömét fejezte ki, hogy
oly sokan elfogadták a szer-
vezõk invitálását erre a nap-
ra. A polgármester szerint a
mindennapi nehézségek
mellett is szükség van a vi-
dám, gondtalan együtt töl-
tött órákra. 

Hamarosan megérkezett a
nap elsõ sztárvendége. Már
látszott, hogy nem csak a
szerencsiek, hanem a kör-
nyezõ települések lakói is kí-
váncsiak voltak hazánk
„szomorú szamurája”, Ko-

zsó fellépésére. A produkció végére le-
szállt az est és újabb sztárvendég ér-
kezett a Rákóczi-vár színpadára. Som-
ló Tamás, az egykori Omega, majd Lo-
komotív GT zenekarok tagja régi slá-
gerekkel, és az újabb idõkbõl szárma-
zó szólólemezeinek dalaival lepte meg
a népes, kitartó közönséget.

M. Z.

A STRESSZ 
NÉLKÜLI ÉLET

MAJÁLIS ONDON ÉS SZERENCSEN

Az arcfestés is népszerû volt a gyerekek körében. 

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális In-
tézetének tébécé-laboratóriumában vizsgálják
a beér ke zett mintákat. 

Színpadon az ondi iskolások. 

HARMINCHÁROM ÚJ TÉBÉCÉS BETEG SZÁZEZER LAKOSRA

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/
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25 ÉVES FIATALOK 
A 25 ÉVES VÁROSRÓL

BORVIDÉKI BORVERSENY. A To-
kaji Borvidék Hegyközségi Tanács
2009. május 15-én (péntek) a bod-
rogkeresztúri Faluházban rendezi
meg a Tokaji borvidék XIV. borver-
senyét. 

Nevezni a bortörvényben rögzített
minõségi kategóriáknak megfelelõ
hordós és palackos tokaji borokkal
lehet, amelybõl a termelõ tételenként
legalább 200 liter készlettel rendel-
kezik. A nevezések Rátka Hegyköz-
ség irodáiban leadhatók legkésõbb
május 12-én 12 óráig. 

További nevezési feltételek: a ne-
vezési lap kitöltése, fajtánként három,
legalább félliteres palack, 3000 Ft/té-
tel befizetése a verseny támogatása-
ként a bor leadásakor készpénzes fi-
zetéssel. 

EURÓPAI ÁSVÁNYNAP A KÕBÁ-
NYÁBAN. Nyílt napra várja az ér-
deklõdõket a tállyai kõbányába a Co-
las Északkõ Kft. Az Európai Ásvány-
nap (Mineral Day) programjához
kapcsolódva a cég elõzetes beje-
lentkezés alapján május 15-én 9 és
15 óra között lehetõséget biztosít a
külszíni fejtés bejárására, a speciá-
lis munkagépek, valamint szállító-
jármûvek megtekintésére. Felügyelet
mellett, a biztonsági elõírások be-
tartásával kõzetminták gyûjtésére is
lehetõséget biztosítanak a szervezõk,
a szerencsések kisebb-nagyobb opál-
darabokkal térhetnek haza. A kõbá-
nyában hosszú évek óta fészkel a ki-
emelten védett uhu-bagoly, amely
megtanult kiválóan együtt élni a bá-
nyászati tevékenységgel. A területen
(Dorgó-tetõ) számos, kiemelten vé-

dett árvalány- és íriszfaj is megtalál-
ható. A programon részt vevõknek
idõjárásnak megfelelõ ruházatot és
zárt cipõt kell viselniük. Egyéni vé -
dõ felszerelést (fejvédõt, láthatósági
mellényt) a helyszínen biztosítanak
számukra. A nyílt napra a 47/380-
241, illetve a 47/398-158-as tele-
fonszámokon várják a jelentkezése-
ket.

BÖRZÉN A KEDVENCEK. Minden
hónap utolsó vasárnapján díszmadár-
és kisállatbörzét rendeznek Legyes-
bényén. Az elsõ alkalomra május 31-
én reggel hét órától várják az eladó-
kat és az érdeklõdõket a település
mûvelõdési házába. A jószágok csak
orvosi igazolás bemutatásával vi-
hetõk be a területre, a belépés és a
parkolás ingyenes. A programról a
30/218-3755-as telefonszámon lehet
érdeklõdni. 

KISS ATTILA EMLÉKTÚRA. A sze-
rencsi Sziget Alapítvány a fiatalon el-
hunyt Kiss Attila gimnáziumi igaz-
gatóhelyettes emlékére hatodik al-
kalommal szervez emléktúrát a Sze-
rencsi-dombvidéken, amelyre várják
az érdeklõdõket. A résztvevõk má-
jus 16-án, szombaton 8 órakor a Rá-
kóczi-várból indulva vágnak neki a
mintegy 18 kilométeres távnak,
amelynek Megyaszó a végállomása.
Akik úgy döntenek, hogy Monoktól
nem akarják folytatni az utat, azokat
átszállítják Megyaszóra. A vissza-
utazás különjárati autóbusszal törté-
nik. A résztvevõk rossz idõ esetén is
elutaznak a megyaszói temetõbe és
elhelyezik a megemlékezés virágait. 

GEISENHEIMI LÁTOGATÁS. Tag-
gyûlést tartott április 23-án a Szerencsi
Testvérvárosi Egyesület. A jelenlévõk
tájékoztatást kaptak a civil szervezet
által idén benyújtott pályázatokról,
amelyek a mûködési költségek ki-
egészítésére és programok szervezé-
sére irányulnak. Az egyesület har-
mincfõs csoportja utazik május vé-
gén a németországi Geisenheimbe,
hogy részt vegyen a Rajna-menti te-
lepülésen megrendezendõ testvér-
városi találkozón.

NYITOTT VEZETÕÁLLÁS A MOZ-
DONYOKON. Különleges élmény-
ben lesz részük azoknak, akik részt
vesznek a „Vasút világa” címmel Sze-
rencsen megrendezésre kerülõ prog-
ramokon:   

Május 8–9., (csütörtök) 8–17 óra:
Vasúti relikviák, régiségek kiállítása,
a múlt emlékeinek a felidézése: 150
évvel ezelõtt indult el az elsõ vonat-
közlekedés Szolnok és Miskolc kö-
zött. Régi tárgyak, mozdonymakettek
kiállítása. A jövõ: kiállítás a kör-
nyékbeli iskolások, óvodások számára
kiírt „Hogy látom én a vasutat?”
címû rajzpályázat képeibõl. 

Május 8–9., 8–16 óráig: Nyitott ve-
zetõállás – mozdonyok bemutatása
az érdeklõdõknek (a szerencsi MÁV
állomás raktári vágányánál, ami az
1. vágány mellett jobbra található).
A kiállított gépeken mozdonyve-
zetõk kalauzolják az érdeklõdõket.
Szeretettel és apró ajándékokkal
várják az óvodás és iskolás gyer-
mekeket. 

Május 9. (szombat), 18 óra: Sze-
rencsi mozdonyvezetõk bálja. 

Erdõ Zoltán:
– Mindig csak akkor látom a város fejlõdését,
megújulását, amikor egy-két hónap után haza-
térek. Tegnap érkeztem meg Szerencsre, ami-
kor éppen a város napjára virágba borult a te-
lepülés, a tulipánok éppen akkor virítottak. Azt
hiszem, bátran mondhatjuk, hogy komoly vál-
tozáson ment át Szerencs a negyedszázad alatt.
Örvendetes az is, hogy ami értéket képvisel, pró-
bálják az itt élôk megõrizni az utókor számá-
ra. Örülök annak, hogy minket, akik Szerencs-
csel együtt szintén 25 évesek vagyunk, külön köszöntöttek. Mindez azt jel-
zi, hogy számon tartanak minket még akkor is, ha csak az állandó lakcím-
rovatba van beírva: Szerencs. Jelenleg Budapesten élek, ott tanítok és ját-
szom a zenekarokban. A szakmám miatt kellett a fõvárosba költöznöm, hi-
szen ott kaptam több lehetõséget. De bárhol megkérdezik tõlem a világban,
hogy honnan érkeztem, akkor büszkén mondom ki a városom nevét. Ha
pedig valaki nem tudja, hol is van Szerencs, akkor szívesen rászánom azt
a két percet és elmagyarázom.

Borsodi Jenõ:
– Amikor meghallottam, hogy meghívnak engem
erre az ünnepségre, mint a hozzám hasonlón
25 éveseket, nagyon megörültem. Korábban, azt
hiszem, a húszéves évfordulón már volt ilyen
megemlékezés. Amióta az eszemet tudom, itt élek
és évrõl évre tapasztalom Szerencs folyamatos
fejlõdését. Egyedül a cukorgyár megszûnése érin-
tett rosszul, de ezt leszámítva csak felfelé ível a
város. Már középiskolás koromban elkerültem
innen, majd az egyetemi évek is Miskolcra szó-

lítottak, így már napjainkban is a megyeszékhelyen élek. Egy-két hetente lá-
togatok haza. Legbelül mindig szerencsi voltam és az is maradok életem vé-
géig. Bárhová is sodor az élet a jövõben, mindig büszkén fogom említeni a
városom nevét. 

Kosovics Gábor:
– Korán elkerültem a szülõvárosomból, mivel
a középiskolát és az egyetemet is Miskolcon vé-
geztem. Jelenleg Hatvanban dolgozom egy
multinacionális vállalatnál mint folyamatfej-
lesztõ, így egyre kevesebb idõt tudok itthon töl-
teni. Ettõl függetlenül, mélyen, legbelül továbbra
is szerencsinek vallom magam, és ezt büszkén
vállalom. 
Az, hogy életkorunk éppen azonos a 25 éves vá-
rossal, valóban jó érzés és a többiekhez hason-
lóan én is csak azt mondhatom: örülök, hogy
gondolnak ránk! 
Szerencs 25 évérõl pedig azt mondhatom, hogy ezt a dinamikusan fejlõdõ,
felfelé ívelõ tendenciát nem szabad megtörni, csak biztatni tudok minden-
kit a folytatásra. Ha lehetõségem lenne rá, szívesen térnék vissza szülõváro-
somba, de ehhez arra lenne szükség, hogy további munkahelyek legyenek,
arra biztatva a fiatalokat, hogy itt helyben, e szép, csendes, nyugodt kisvá-
rosban éljék le  éle tüket. 

Deme Krisztina:
Gyermekkorom óta szerencsi vagyok. Itt él a csa-
ládom, a barátaim. Örülök annak, hogy 1984-
ben születtem és hogy Szerencs újra várossá nyil-
vánításának évfordulóján rólunk is megemlé-
keznek. Ott voltam eddig minden ünnepségen.
Meghívtak a tizedik, tizennyolcadik, majd a hu-
szadik évfordulóra is. 
Hogy milyennek gondolom én a települést? A
változás és a fejlõdés szemmel látható. Sok tá-
vol élõ ismerõsöm említi, amikor ideérkezik, hogy

milyen szép és virágos város, rendezettek a közterületek, az épületek. Je-
lenleg a Miskolci Egyetem végzõs hallgatója vagyok, és nagyon szeretnék itt-
hon munkát találni. 

Rónavölgyi Endréné polgármester
május 15-én 10–11 óra között on-line
fogadóórát tart. A fórumon az érdek -
lõdõk az interneten keresztül tehetik fel

kérdéseiket, amelyekre azonnal választ
kapnak. A szolgáltatás a város honlap-
ján, a www.szerencs.hu-n történt  elõ -
zetes regisztráció után vehetõ igénybe. 

ON-LINE FOGADÓÓRA 

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

Szerencs Város Önkormányzata elidegenítésre meg-
hirdeti az alábbi szerencsi, belterületi ingatlanait Szerencs
Város Képviselõ-testületének az „R” (1647 és 1646/3 
hrsz.-ú ingatlanok) értékesítésre történõ kijelölésére vo-
natkozó 50/2009. (III. 19.) és a Laktanya úti telkek érté-
kesítésére vonatkozó 207/2008. (XII. 11.) Öt. számú Ha-
tározata, az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és
helyiségek bérletérõl, valamint elidegenítésérõl szóló
8/2009. (II. 12.) számú rendeletének az üres állapotban
lévõ helyiségek értékesítésének szabályaira vonatkozó 2.
számú melléklete, illetõleg az önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ beépítetlen földterületek elidegenítésérõl szóló
12/2009. (III. 19.) számú rendelete alapján.

1./
Az 1647 helyrajzi számú, 1614 m2 térmértékû, mûhely

megnevezésû, természetben Szerencs, Rákóczi u. 99. szám
alatti épületegyüttes elsõsorban a 2. sorszám alatti telek-
kel együtt vagy önállóan. Beépíthetõ a telek 70%-a. A
beépíthetõség kiterjed: kiskereskedelmi, szolgáltató, ven-
déglátói, irodai és lakáscélú építményekre. Az ingatlan
teljes közmûvesítettséggel rendelkezik. Az ingatlan  fõ -
épülete belsõ közlekedõbõl nyíló lakásként, illetõleg tan-
termekként hasznosított részbõl áll nyitott terasszal, a Zrí-
nyi utcáról is megközelíthetõ, üzemi melléképületében
varroda mûködött raktárral, mosdókkal, míg az udvaron
önálló épületben mosdók és raktár található.

Kikiáltási ár bruttó 116 000 000 Ft (az áfát is magába
foglalja, de a 2. sorszámú telek vételárát nem), a vételár
egy összegben történõ megfizetése mellett. Az eladás ver-
senytárgyalás keretében történik. A részvétel feltétele a
kikiáltási ár 10%-ának készpénzben történõ letétbe he-
lyezése a versenytárgyalás megkezdése elõtt. A licitlépcsõ
100 000 Ft (százezer forint). A vételi jogot az nyeri el, aki
a forgalmi értékhez képest a legmagasabb összegû véte-
li ajánlatot tette. 

2./
Az 1646/3 helyrajzi számú, 286 m2 területû telephely,

mely elsõsorban az 1. sorszámú ingatlannal együtt kerül
értékesítésre, vagy önállóan. A versenytárgyalási bruttó
ára 4 000 000 Ft (az áfát is magába foglaló), a vevõ ré-
szére fûthetõ, vizesblokkal ellátott buszváró helyiség ki-

alakítására vonatkozó kötelezettség elõírásával, melynek
megsértése szankciót von maga után. Az ingatlan víz- és
szennyvíz közmûvesítettségû. Beépíthetõ a telek 70%-a.
A beépíthetõség kiterjed: kiskereskedelmi, szolgáltató, ven-
déglátói, irodai és lakáscélú építményekre. 

3./ 
Az 501/63 helyrajzi számú 566 m2 területû, 
501/64 helyrajzi számú 566 m2 területû,
501/65 helyrajzi számú 565 m2 területû,
501/66 helyrajzi számú 597 m2 területû
Laktanya úti építési telkek (zártsorú beépítés) a bal ol-

dali oldalhatár mentén hátsó épületszárny is létesíthetõ,
maximális beépíthetõség 30%, megengedett legnagyobb
építménymagasság 5,0 m) lakások építése céljából. Az
eladás licit keretében történik, melynek mértéke bruttó
100 (száz) Ft-tal növekszik, induló licitárként bruttó 2500
Ft/m2 (az áfát is magába foglaló) kikiáltási ár meghatáro-
zásával, készpénzfizetés mellett. A telkek sorszámozása
a Bekecsi utca felõl kezdõdik növekvõ sorrendben.

A vételárat minden esetben 15 napon belül kell meg-
fizetni az adásvételi szerzõdés egyidejû megkötése mel-
lett, a telkek vonatkozásában 4 éves idõtartamra beépí-
tési kötelezettséget, elidegenítési tilalmat és visszavásár-
lási jogot kell bejegyeztetni az önkormányzat javára.

Az ingatlanok kitûzési és szerzõdéskötési költségei, a
közmûbekötések kiépítési kötelezettsége a vevõket ter-
heli.

Az ingatlanok megtekinthetõk az eladó képviselõ jének
jelenlétében a helyszíneken 2009. május 11-én a Lakta-
nya utcában 13.30 órakor, míg a Rákóczi úton 14 óra-
kor. 

A versenytárgyalások ideje: 2009. év május 12-én 9 órá-
tól az építési telkek, 11 órától a Rákóczi úti épületegyüt-
tes, 12 órától a Rákóczi úti telek (amennyiben az épü-
letegyüttessel nem kerül értékesítésre) a 3900 Szerencs,
Árpád u. 11. szám alatti ügyvédi irodában, (tel.: 47/561-
555).

Részletes információk megtekinthetõk Szerencs Város
Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) hirde -
tõ tábláján, vagy kérhetõk az ügyvédi irodában.                           

Dr. Gálné dr. Ugrai Edit, 
értékesítéssel megbízott ügyvéd

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Radics Virág, Tõkés Amanda, Farkas Fanni, Jáger Milán,

Kanalas Melissza.  
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Zsigmond Adél – Boreczky Tamás János, Ham-

za Éva – Tuba László.
Elhunytak: Fazekas Zoltán 48 éves, Piricz Zoltán 49 éves, Kiss Já-

nosné (Lengyel Piroska) 88 éves, Lénárt István Lajos 62 éves. 

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI 
INGATLANOK 
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A Szerencsi Általános Iskola kiváló
diákjait bemutató sorozatunkban
ismét a Bolyai épületbe látogattunk
el. Ezúttal is két, remek kisdiák mu-
tatkozik be olvasóink elõtt.

KISS KAMILLA VIRÁG
A monoki Kiss

Kamilla Virág (fo-
tónkon) naponta
jár be a szerencsi
oktatási intéz-
ménybe. A 3/c
osztályos diák ta-
nárai szerint ked-
ves, igazi cserfes kislány. Jó tanul-
mányi eredményei mellett néptánc-
ra jár, szereti a matematikát és a ma-
gyar nyelvet. 

– Idén is kiváló vagyok minden-
bõl, remélem, most is jó lesz az év
végi bizonyítványom – kezdte Ka-
milla, aki két keresztneve közül az
elõbbit szereti hallani leginkább.
Mindezek mellett részt vett vers- és
mesemondó-, valamint népdal -
ének lési versenyeken is, ahol sorra
érte el a remek helyezéseket. – Sza-
badidõmben szeretek olvasni – vá-
laszolt kérdésemre Kiss Kamilla Vi-
rág. – Jelenleg a Micimackót olva-
som, ami 211 oldalas könyv. Félév-
kor matekból nem voltam igazán
megdicsérve, de magyarból és
énekbõl elismerték a teljesítménye-
met a pedagógusok. Remélem, most
év végén már eredményesebb leszek! 

Kamilla számára is hamarosan
megkezdõdik a várva várt vakáció,
sok-sok pihenéssel, nyaralással, hogy
szeptembertõl felfrissülve kezdje
meg az újabb tanévet. 

ZAKAR ADRIÁN
A szerencsi Zakar

Adrián (fotónkon)
remek sakkozó hí-
rében áll. A negye-
dikes diák ötéves
korában ismerte
meg a sakktáblát,
és azonnal belesze-
retett a szellemi sportba. Hetente két
alkalommal jár Balogh Imre edzõhöz
gyakorolni. Szerencs Város Sportegye-
sületének sakkszakosztálya színeiben
több alkalommal nyert már körzeti és
megyei versenyeket. 

A sakkmérkõzéseket általában va-
sárnaponként rendezik meg. – Legin-
kább nyerni szoktam – jelentette ki Ad-
rián –, de olykor elõfordul, hogy erõs
ellenféllel kerülök szembe, ilyenkor ki-
csit nehezebb feldolgozni a vereséget.  

Ne gondoljuk, hogy a tízesztendõs
fiú idejét csak a sakk tölti ki. Kitûnõ ta-
nuló, és mi sem természetesebb, hogy
a matematika a kedvenc tantárgya. Min-
den évben részt vesz a Zrínyi Ilona-,
valamint a Hegyalja Matematika Ver-
senyeken, ahol szintén jó eredmé-
nyekkel büszkélkedhet. 

Közeleg a tanév vége és Adrián is-
mét számít a jó bizonyítványra, mert
mint mondta, mindent megtett azért,
hogy idén is kitûnõ eredménnyel kö-
szöntsön rá a szünidõ. – Nyáron sokat
fogom gyakorolni a matekot és a sak-
kot. Szeretnék még jobb eredményeket
elérni ebben a sportban, késõbb akár
világbajnokságon is részt venni és a leg-
jobbak között végezni. Adrián harma-
dik nagy szenvedélye a futball, tagja az
iskolai csapatnak, az idén már három
kupán vett részt társaival. M. Z.

BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM
ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

12. A, osztályfõnök: Pajuf Izabel-
la. Bíró Renáta, Bodnár Laura, Csa-
bai Andrea, Csorba Regina, Dorgai
Klaudia, Fazekas Eszter, Fazekas Re-
nátó Bence, Fincziczki Klaudia, Gaz-
dóf Dániel, Géczi Lilla, Gergely Alet-
ta, Harkály Zsófia, Juhász Béla, Kiss
Péter, Ling Evelin, Molnár Ádám,
Nagy Petra Kinga, Pableczki Bence,
Plávenszky Petra, Pogány Alexand-
ra, Puskás Anett, Rimán Gabriella, Ru-
dolf Anett, Smidt Angéla, Szabó Ág-
nes, Szabó Anikó, Széll Alexandra,
Takács Tímea, Tatár Máté, Tomko-
vics Edina, Tóth Ádám, Tverdota
Dávid, Újvári Bernadett, Zsebesi Ni-
kolett. 

12. B, osztályfõnök: Kocsis József.
Ádám Zsuzsa, Babolcsi Anita, Bakos
Brigitta, Bara Gábor, Bucsák Tamás,
Budai Zoltán, Búri Jenõ, Czibik Ádám,
Domán Tamara, Hegedûs Ágnes, Hu-
dák Hajnalka, Kállai Tímea, Kardos
Béla, Karsai István, Kassai Renáta, Kas-
sai Tímea, Kerekes Szabolcs, Kertész
Kitti, Kincses Péter, Király Dávid, Kis-
gergely Bence, Kiss Zsanett, Kövér Ta-
más, Krajnyák Zsolt, Kristóf Péter, Les-
kó Lívia, Madarasi Ottília, Márton Sza-
bolcs, Mocsári Gábor, Morvai Petra,
Palviscsák Réka, Pelbárt Ádám, Pet-
ró Máté, Szatmári Krisztián, Végh Va-
lentin, Venczel Barbara, Zeher Bar-
bara. 

12. C, osztályfõnök: Laczkó Tiha-
mérné. Barócsi Alexandra, Bánóczki
Tímea, Bencze Gábor, Bodnár Ale-
xandra, Brevák Eszter, Csáki Miklós,
Csuhaj Ágnes, Dékány-Kosnyider Kit-
ti, Dendel Bernadett, Domán Eszter,
Egri Máté, Filecskó Nikolett, Filep Em-
õke, Garay Gábor, Huba Csaba, Kas-
sai Márton, Kisgergely Roland, Lacza
Alexandra, Luczi Gábor, Mertán Máté,
Nagy Dániel, Nagy István, Orosz Eri-
ka, Papp Gréta, Plávenszki Virág, Sá-
rai Dániel, Szûcs Ottó, Tamás Gábor,
Takács Viktor, Taskó Szilárd, Técsi Bri-
gitta, Tõzsér László, Váraljai Zoltán,
Virág Nikolett. 

12. H, osztályfõnök: Nyíri Tibor,
Nagyné Hoffmann Mária. Ács Anto-
nietta, Bagics Brigitta, Bányai Attila,
Csider Andor István, Demján Réka,
Dorgai Gréta, Fogarasi Eszter, Földi
Ádám, Gere Zsuzsanna, Gergely Máté,
Gergely Viktória, Holup Angelika, Il-
lésy Lóránt, Juhász Angelika, Juhász
Zsófia, Kerekes László, Kovács Péter,
Lapis Lejla, Lovas Diána Eszter, Ma-
joros Máté, Maszler Magdolna Mari-
etta, Méhi Borbála, Nagy Dávid, No-
vák Lilla, Pacsuta Brigitta Afrodité, Pi-
picz Tamás, Radó Gábor, Sándor
Réka, Sváb Júlia, Szûcs Beáta, Szûcs
Beatrix, Trestyánszky Lívia, Vajda
Barnabás. 

12. Kg, osztályfõnök: Gergely Lász-
lóné. Asztalos Petra, Bányai Zsolt, Bá-
rány Erika, Bártfai Bence, Bém Ale-
xandra, Cseh Sándor Gábor, Csolák
Fatime Afrodité, Demeter Rita, Drozs-
nyik Evelin, Epervári Attila, Farkas Dá-
niel József, Horváth Gabriella, Hor-
váth Szilvia, Huber Anikó, Kanalas Ni-
koletta, Kocsis Lilla, Lovász Henriet-
ta, Mokri Máté, Németh Kitti, Sesz-
nyák Virág Judit, Sumkó Eszter, Szik-
szai István, Sztupjár Eszter, Szûcs Ta-
más, Takács Zsolt, Vadászi Henriet-
ta, Varga Gréta, Varga József, Vaszla-
vik Valentin, Vitelki Enikõ. 

12. R, osztályfõnök: Fehér László.
Balázsi Tamás, Besenyik Ivett, Borcsik
Zsolt, Csikai Andrea, Czakó Attila,
Dobi Ádám, Dékány-Kosnyíder
Gergõ, Faragó Diána, Havriló Móni-
ka, Horváth Benjámin, Jung Zsolt, Ká-
dár Erika, Kertész Attila, Kocsis Anett,
Kosztrub Ádám, Kovács Árpád,
Lõrincz Roland, Makranczi Anett,
Molnár Krisztián, Motkó Dávid, Nagy

Attila, Nagy Ádám, Orosz Péter, Pap
Ádám, Pásztor András, Petõ Norbert,
Petró Tamás, Spisák Richárd, Szránya
Gábor, Szigeti Tímea, Takács Balázs,
Tóth Gergõ, Tóth Melinda, Tóth Réka,
Turóczi Gábor. 

13. N, osztályfõnök: Bodnár
György. Arany Katalin, Baghy Violetta,
Bódi Szabina, Csáti Viktor, Csikai Ist-
ván, Dankó Ádám, Gergely Eszter, Gö-
römbölyi Angéla, Gyányi Tamás, Ha-
lász Márta, Hudák Nóra, Jakab Adri-
enn, Kincses Csilla, Kozma Szandra,
Krajnyák Rita, Mocsár Szabolcs, Pász-
tor Virág, Szabó Gábor, Szarvas Bri-
gitta, Talián Tamás, Trembeczki Or-
solya, Ungvárszky Zsanett, Zsarnósz-
ki Gábor. 

12. G, esti tagozat, osztályfõnök:
Szárnya Zoltán. Barabás József, Bár-
dosi Gyula, Bárdosiné Orosz Zsu-
zsanna, Cseh Péter, Galvács Péter, Hák
Márta, Horváth Lívia, Hullár Gergely,
Jakab István, Kalmár Diána, Kardos
László, Kántor Anita, Keresztesi Gá-
bor, Képíró Krisztián, Kiss Tibor, Kom-
lósiné Antal Mária, Kosztrub Ferenc,
Kovács Dávid, Kovács Ildikó, Madarasi
Attiláné, Mészáros Roland, Muzer
Zsuzsanna, Nagy Szilveszter, Orosz
Istvánné, Palombi Angéla, Prekobné
Gubányi Diána, Puhl Tibor, Szabó
Anita, Takács Csaba, Tamásné Hor-
nyák Éva, Váradi Anita, Vidorka Nán-
dorné. 

SZERENCSI SZAKKÉPZÕ
ISKOLA

12. A, szakközépiskola – elektro-
technikai osztály, osztályfõnök: Koz-
máné Vinnai Zsuzsanna. Fehér Péter,
Ferencz József, Gyurán Lajos, Holcz-
reiter Gergõ, Jakab Ferenc, Jenei
Gergõ, Kosztyú István, Lipcsei Tamás,
Maczek Roland, Murza Alex, Nagy
Ádám, Novák Tamás, Ónodi Elek, Ra-
kóczki Ádám, Rakovszky Zoltán, Sza-
bó József, Székely Zoltán, Szemán
Miklós, Ujlaki Dénes. 

12. B, szakközépiskola – informa-
tikai osztály, osztályfõnök: Stempek
Lászlóné. Balogh Zsuzsanna, Bráda
Norbert, Czink Nikolett, Demeter
Beáta, Dvorszki Norbert, Fehér Bri-
gitta, Földvári Zsolt, Halász Tamás,
Héring László, Hornyák Sándor, Hor-
váth Vivien, Jakab Bálint, Kedves
Adorján, Komáromi Attila, Kovács Já-
nos, Kovács Szilvia, Lakatos Marcel-
la, Lovász Sándor, Müller Tamás,
Nagy Gábor, Nagy István, Nagy Réka,
Nemes Brigitta, Pangyelka András,
Rontó Anita, Serfõzõ Zsolt, Tóth Fe-
renc, Tóth Henrietta, Turbucz And-
rás, Túrós Beáta, Váradi Hajnalka,
Varga Norbert. 

13/1, szakiskolai osztály –
fodrász, osztályfõnök: Szûcs
Ágnes. Benedek Mónika,
Csömör Anikó, Dobi Csilla,
Glonczi Henrietta, Hédervári
Katalin, Homoróczki Anett,
Horváth Mónika, Kassai Edi-
na, Kocsmárszki Zsófia, Ko-
vács Eszter, Kovács Ildikó,
Kozák Réka, Kozák Zsu-
zsanna, Kövér Brigitta, Kup-
csik Anita, Mátyás Mária,
Molnár Éva, Müller Beáta,
Müller Kitti, Müller Klaudia,
Nagy Evelin, Pongrácz Ad-
rienn, Sípos Zoltán, Szemán
Ágnes, Venczel Enikõ, Veres
Viktória, Zsadányi Katalin. 

13/2, szakiskolai osztály –
nõiruha-készítõ, osztály-
fõnök: Iván Mihályné. Béres
Andrea, Bodor Andrea,
Glonczi Renáta, Hannus Ve-
ronika, Hanyecz Ivett, Macz-
kó Katalin, Nagy Tünde,
Oláh Dominika, Szabó Mó-
nika, Veres Márta. Asztalos:
Csordás János, Dolányi

Géza, Gergely Csaba, Gergely Dávid,
Kassai Flórián, Katlan Lajos, Lakomecz
Attila, Mizsó Richárd, Nagy Balázs,
Nagy László, Szabó Ádám, Szloboda
Zsolt, Telenkó Géza, Tímár Attila, Va-
dászi Dávid. 

13/3, szakiskolai osztály – villany-
szerelõ, osztályfõnök: Szabóné Dom-
bóvári Márta. Bóczér János, Hornyák
Zsolt, Képíró Krisztián, Kovács Attila,
Kovács Csaba, Recsó Péter, Szilágyi
Zsolt Attila, Szûcs Péter, Tilimon Pé-
ter. Vízvezeték- és központifûtés-sze-
relõ: Balsai Bertalan Gergõ, Bárány Jó-
zsef, Borai Dávid, Dancs Norbert, Er-
dei Szilárd, Homonnai Norbert, Hor-
váth Attila, Kalmár Iván, Poncsák
László, Slezsák Márió, Varga Nándor,
Zsiros Zsolt. 

BALLAGÓ SZERENCSI KÖZÉPISKOLÁSOK AKIKRE BÜSZKÉK
VAGYUNK: 

A hagyományok szerint idén is a
Szerencsi Szakképzõ Iskola Rá kóczi
úti épületéhez vonultak az intéz-
mény végzõs hallgatói az április
30-ai ballagási ünnepségen, ahol
132 végzõs hallgató intett búcsút az
alma maternek. 

Az ifjabb szakképzõsök tartalmas
mûsorral készültek a maturandusok
ünnepére, akiktõl az itt maradók ne-
vében Rácz Bence köszönt el. A ti-
zenegyedik évfolyamos diák azt kí-
vánta ballagó társainak, hogy további
életükben minden alakuljon terveik
szerint. Rácz Bence többek között
arra emlékeztetett, hogy a tudás, a
megszerzett tapasztalat az ember
kincse, kiváltsága és megkülönböz-
tetõ jegye. A kincsnek csupán ki-
sebbik részét alkotja a siker, a töb-
bi a tévedések emléke, ami lehetõvé
teszi, hogy ugyanazt a hibát soha sen-
ki ne kövesse el újra. Az iskolai zász-
ló átadásának ünnepélyes pillanatai
közben a végzõsök felkötötték em-
lékszalagjukat az intézmény lobo-
gójára, amit átadtak azt itt maradó
társaiknak.

Héring László Ady Endre szavai-
val búcsúzott a tanulóifjúságtól, ta-
náraitól: „Nagyon szép kis társaság
volt, egyik léhább, mint a másik. Át-
gondolok minden órát a keserû bú-
csúzásig.” A diák visszaemlékezett
az elmúlt négy esztendõre, amelyrõl
úgy fogalmazott: – Talán a legfon-
tosabb évek teltek el eddigi élet-
ünkben, hiszen ez idõ alatt lettünk
emberré. 

Az iskola vezetése nevében Jászai
Zoltán osztotta meg gondolatait az
ünneplõkkel. Az igazgatóhelyettes
beszédében hangsúlyozta, hogy az

a bölcs ember, aki a jelent éppúgy
szereti, mint amilyen szívesen fog
visszagondolni rá, amikor az már
múlttá válik. Jászai Zoltán szerint a
könnyes szemek és a meghatódás
oka nem más, mint hogy nehéz
visszagondolni az eltöltött négy-öt
esztendõre. – Sok minden változott
ez idõ alatt, azonban a szeretet, ami
körülvesz titeket és az aggodalom,
amit a jövõtök miatt érzünk, máig
sem múlt el – fogalmazott Jászai Zol-
tán, aki köszöntõje végén elismerõen
szólt azokról a diákokról, akik kie-
melkedõ teljesítményt értek el a ta-
nulmányi és közösségi munka terü-
letén.

Diákönkormányzati munkájáért
jutalomban részesült Czink Nikolett,

a szülõi munkaközösség elismerését
Nagy Evelin fodrásztanuló és Jenei
Gergõ kapták. Az osztályközössé-
gekben végzett tevékenységükért Ko-
vács Szilvia, Demeter Beáta, Bráda
Norbert, Székely Zoltán, Dobi Csil-
la, Kocsmárszki Zsófia, Mátyás Má-
ria, Csordás János, Recsó Péter és
Varga Nándor vett át emléklapot. 

Az igazgatóhelyettes virágcsokor-
ral köszönte meg a szülõi munka-
közösségben végzett munkáját Czink
Péternének, majd a diákönkor-
mányzat tevékenységét segítõ Szûcs
Ágnesnek. 

A beszéd véget ért, a zene is las-
san elcsendesült. A ballagók pedig
elindultak utolsó sétájukra szeretett
iskolájukban. M. Z.

TUDÁS, SIKER, TAPASZTALAT

A ballagók az egykori Hunyadi iskola lépcsõjén sorakoztak.
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Ebben az évben is
tartalmas progra-
mokkal ünnepelték a
szerencsiek a város
napját. Negyedik al-
kalommal rendezte
meg az önkormány-
zat és a Szerencsi
Borbarátok Köre a
Pálinka- és Bormust-
rát a Népházban áp-
rilis 17-én. A ver-
senyre a bortermelõk
47 tétellel neveztek,
a pálinkabírálatra 25
minta érkezett.

Az esemény ünne-
pélyes megnyitóján
Gaál Mihály üdvö-
zölte a jelenlévõket,
kiemelve, hogy a rendezvény célja,
hogy bemutatkozási lehetõséget te-
remtsenek a helyi bortermelõknek. 

Rónavölgyi Endréné polgármester
örömét fejezte ki, hogy immár ne-
gyedik esztendeje annak, hogy a Sze-
rencs Város Napja keretében meg-
valósul a program. A bíráló bizott-
ságok döntötték el, hogy a számos
kiváló minõségû nedû közül me-
lyeknek a termelõit jutalmazzák. Az
esti eredményhirdetésen a Szerencs
Város Bora 2009 díjat Varkoly István
helyi termelõ kapta. Emellett össze-
sen két nagyarany-, tizenhét arany-,
ugyanennyi ezüst-, tizenegy bronz-
minõsítés született. A pálinkák ver-
senyében hét arany-, öt ezüst- és négy
bronzérmet ítéltek oda.

Borok kategóriájában különdíjban
részesült: 

Kelemen János, 1999-es 6 putto-
nyos aszú (Szerencs Város Díja) 

Rozsnyai Géza, 2000-es 6 putto-
nyos aszú (Szerencsi Borbarátok
Köre Díja)

Sohajda Tibor, 2005-ös 5 putto-
nyos aszú (Tokaji Borvidék Hegy-
községi Tanács díja) 

Béres László, 2003-as késõi szü-
retelésû hárslevelû (EU Borlovagrend
díja) 

Szabó Gyula, 2007-es késõi szü-
retelésû furmint (Syngenta Magyar-
ország Kft. díja) 

Pálinka kategóriában különdíjban
részesült: 

Béres László, cigánymeggy (Sze-
rencs Város Díja) 

Török Lajos, seprõ (Szerencsi Bor-
barátok Köre Díja) 

Rozsnyai Géza, szilva (Zwack Uni-
cum Zrt. Díja) 

Kránitz Rita, törköly (Sydnex Kft.
Díja) 

Myrtus Pince, aszútörköly (Tokaji
Borvidék Hegyközségi Tanács Díja) 

GÁLAMÛSOR A VÁRBAN, 
TÁNCOSOK A CSARNOKBAN
Összesen 120 gyermek lépett szín-

padra április 17-én délután a Rá-
kóczi-várban. Szerencs Város Nap-
ja eseménysorozat részeként meg-

tartott gálamûsor keretében a Sze-
rencsi Általános Iskola mûvészeti ok-
tatásában résztvevõ diákjai mutat-
koztak be produkcióikkal. 

A zsúfolásig megtelt színházte-
remben a fiatalok mûsorszámaik kö-
zött néptánc, hangszeres és prózai
elõadások, drámajáték szerepelt. 

Az ünnepi program végén Róna-
völgyi Endréné egy-egy szál virágot
adott át a gyermekeket felkészítõ pe-
dagógusoknak. A hatalmas tortán
szikrázó tûzijáték jelezte, hogy az est
fõszereplõi sem maradnak ajándék
nélkül színvonalas produkcióikért.

A városnapi események sorában a
település önkormányzata, valamint
Kovács Annamária táncpedagógus
közremûködésével rendezték meg az
I. Szerencsi Táncmûvészeti Fesztivált
a Kulcsár Anita Sportcsarnokban ápri-
lis 18-án délelõtt. A program megnyi-
tóján Rónavölgyi Endréné köszöntöt-
te a táncosokat. A polgármester meg-
tiszteltetésnek nevezte, hogy Szerencs
legnagyobb ünnepén házigazdája le-
het a színvonalas eseménynek. 

Tíz település 28 csoportja mutat-
kozott be a fesztiválon. Kovács An-
namária, a verseny fõszervezõje fon-
tosnak nevezte, hogy a helyi és kör-
nyékbeli településeken mûködõ cso-
portok bemutatkozhassanak közön-
ség elõtt a produkcióikkal. A külön-
bözõ korosztályhoz tartozó fellépõk
többek között csoportos latin tánc-
cal, és mazsorett-bemutatókkal káp-
ráztatták el a zsûrit és a közönséget.

FOTÓKIÁLLÍTÁS A NÉPHÁZBAN,
ZORÁN A BOCSKAIBAN

A 25 éve város Szerencs címû fo-
tókiállítás ünnepélyes megnyitóját
rendezték meg április 18-án délután
a Népházban. Az eseményen az
ugyancsak 25 esztendõs helyi fiata-
lokat is köszöntötte a város polgár-
mestere. Rónavölgyi Endréné be-
szédében többek között hangsú-
lyozta, hogy a 25 év egy ember  éle -
té ben is jelentõs idõ, a város pedig
méltán lehet büszke az eltelt ne-
gyedszázad eredményeire. Mind-
errõl az eseményre készített kiállítás
is beszámol a látogatóknak. A fiata-
lokhoz szólva a polgármester örömét
fejezte ki, hogy a város napján együtt
ünnepelnek a településsel és annak
ellenére, hogy sokan már csak a lak-
címnyilvántartó szerint számítanak
helyi lakosnak, továbbra is szeren-
csinek vallják magukat. 

A köszöntõk végén Rónavölgyi
Endréné jókívánságai mellett em-
léklapot adott át Derda Péterné és
Nagy Gábor pedagógusoknak a ki-
állítás létrehozásáért, majd a meg-
hívott fiatalokat köszöntötte a pol-
gármester. A program zárásaként a
Népház termében születésnapi tor-
ta várta az ünnepelteket.

A város napja alkalmából április
20-án délután a Rákóczi-vár szín-
háztermében köszöntötték a kiváló

tanulmányi és sporteredményt elért
tanulókat. Az eseményen Bodnárné
Göndör Magdolna, a polgármesteri
hivatal oktatási referense ismertette,
hogy az önkormányzat évente ju-
talmazza azokat a helyi intézmé-
nyekbe járó fiatalokat, akik kiváló
eredményeket értek el a különbözõ
tantárgyi, illetve sportági versenye-
ken. 

Ezt követõen Heves János alpol-
gármester és Gadóczi Bertalan al-
jegyzõ adták át az egyéni és cso-
portos díjakat. Az idén összesen 168
diák kapott könyvjutalmat és okle-
velet, mellettük 36 felkészítõ tanár
és edzõ munkájáért mondott kö-
szönetet Szerencs Város Önkor-
mányzata.

A városnapi rendezvénysorozat
záró eseményeként április 20-án
Sztevanovity Zorán lépett fel a Bocs-
kai gimnázium aulájában. A neves
zenész tavaszi koncertturnéja kere-
tében kilenc év után tért vissza vá-
rosunkban, hogy igényes dalaival
szórakoztassa a közönséget. Az idei
számok között a nagy slágerek mel-
lett a szokásosnál több újdonság sze-
repelt.

A közönség soraiban az idõsebb
nemzedékek és a fiatalok képviselõi
egyaránt feltûntek, akik örömmel
hallgatták a hazai zenei élet nagy le-
gendáját. Zorán pedig mesélt, mu-
zsikált és énekelt, több mint kétórás
koncerttel örvendeztetve meg hall-
gatóságát.

Az elmúlt év végén nyugállo-
mányba vonult Tóth Ibolya fogorvos,
akinek praxisát a fiatal, agilis szak-
ember, Varga Renátó (fotónkon)
vásárolta meg. Az új doktor január
1-jén kezdte meg a rendelését Sze-
rencsen.

Az 1982-ben született, encsi szár-
mazású fiatalember a helyi általános
iskola és a Vá czi Mihály Gimnázi-
um után jelentkezett a Debreceni
Egyetemre. Mivel édesapja fogtech-
nikusként dolgozik, egyfajta családi
indíttatás vitte a pályára. Ugyan az
elsõ felvételi vizsgája nem sikerült,
azonban a következõ évben már a
Fogorvostudományi Kar hallgatója
volt. 

Varga Renátó öt egyetemi esztendõ
után 2007-ben vette át diplomáját,
majd szülõhelyérõl Miskolcra köl-
tözött. Elsõ munkahelyét Szeren-
csen találta meg, majd egy évig dol-
gozott Bíró Mariann fogorvosi ren-
delõjében. Ekkor már a saját praxis
alapításán gondolkodott, majd kisebb
keresgélés után hallotta a hírt, hogy
Tóth Ibolya nyugdíjba készül. Meg-
kereste a doktornõt, majd 2008
õszétõl már heti rendszerességgel járt
be a rendelõjébe dolgozni, hogy is-
merkedjen a körzettel. Az idén ja-
nuár 1-jétõl pedig Varga Renátó fo-
gadja a betegeket a szerencsi ren-
delõintézet fogászati szakrendelésén. 

Minden hétköznap van rendelési
idõ, sõt csütörtökön délután is vár-

ja a betegeket, hogy azoknak is le-
gyen lehetõsége felkeresni a doktort,
akik munkahelyi elfoglaltságuk mi-
att más idõpontban nem jutnak el fo-
gászatra. A fiatal szakember hosszú
távra tervezi szerencsi pályafutását.
Szereti a szakmáját, jól érzi magát a
városban és úgy gondolja, hogy rö-
vid idõ alatt sikerült beilleszkednie.
A közel hétezer fõs praxis Szerencs
város lakosságának mintegy egyhar-
madát, Erdõbénye és Taktaszada tel-
jes területét érinti. 

– 27 éves vagyok, és igazából az
volt az egyik nagy tervem, hogy egy-
szer saját rendelõm legyen, önálló
praxissal. Ez most Szerencsen telje-
sülhetett – fogalmazott Varga Rená-
tó.

M. Z.

Új orvos a rendelõintézetben: 

VARGA RENÁTÓ FOGORVOS
PÁLINKAMUSTRA, MÛVÉSZETI GÁLA,

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ

A Szerencsi Borbarátok Köre nevében Gaál Mi-
hály ajánlotta az italokat az érdeklõdõk fi-
gyelmébe. 

A színházteremben a drámatagozatos diákok mûsora is hatalmas si -
kert aratott. 

Látványos kosztümöket, színvonalas produkciókat láthatott a közönség. 

A szerencsi sportolók sikeres or-
szágos diákolimpiai szereplésének
elismeréseként Bíró István támoga-
tásban részesítette a városi sport-
egyesület súlyemelõ szakosztályát.

Az önkormányzati képviselõ a 30
ezer forintos felajánlását április 29-én
a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen
adta át Fekete László szakedzõnek.
A szerencsi önkormányzat pénzügyi

bizottságának elnöke fontosnak ne-
vezte az ifjúság egészséges életmód-
ra nevelését, amiben kiemelkedõ je-
lentõsége van a sportnak, a rendszeres
mozgásnak. A súlyemelõk ebben jó
példával járnak elöl és a rendszeres
edzésmunkának köszönhetõen a fia-
talok országos bajnoki címeket és do-
bogós helyezéseket szereznek. A
szakosztály a támogatást sportfelsze-
relések beszerzésére fordítja.

A jövõ évi Magyar Kupa harmadik
fordulójában a Tarcal együttesét fogadta
április 22-én a város labdarúgócsapa-
ta. A Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen
lejátszott találkozón papírforma szerinti
eredmény született. A megyei II. osz-
tályú bajnokságot veretlenül vezetõ ven-
dégek a találkozó elején magukhoz ra-
gadták a kezdeményezést az ebben az
idõszakban elsõsorban a védekezésre
összpontosító házigazdákkal szemben.
A sorozatos tarcali támadások a félidõ
közepére érettek góllá, amikor a csa-
tárok rövid idõn belül kétszer is bevették

a szerencsiek kapuját. A tartalékosan
kiálló házigazdákból ez alkalommal
nem hiányzott az akarat, különösen az
utánpótlás-gárdából felhozott fiatalok
igyekeztek helytállni a nem a leger-
õsebb összeállításában is sokkal jobb
csapatnak számító vendégekkel szem-
ben. A második játékrészben a ház-
igazdák is több góllal kecsegtetõ tá-
madást vezettek, amelybõl egyet érté-
kesítve Takács Máté szépített. A talál-
kozót végül 2–1 arányban Tarcal nyer-
te meg, elbúcsúztatva Szerencset a ku-
pasorozat folytatásától.

KÉPVISELÕI AJÁNDÉK
A SÚLYEMELÕKNEK

BÚCSÚ A MAGYAR KUPÁTÓL

Bíró Istvántól (balra) Fekete László vette át a támogatást. Mellette
Fekete Diána segédedzô.
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A látogató, aki 1984-ben a város
macskaköves utcáin lépdelt, úgy vél-
te, egy szürke, álmos, poros ipari tele-
pülésre tévedt. Külleme, településké-
pe inkább taszította, mint vonzotta az
idegent.

Mi, lokálpatrióták persze ezt nem vet-
tük észre, szemünkben történelemfor-
máló város volt, ahol a Rákó czi család,
Bocskai, Kossuth szelleme határozta
meg a mindennapokat. Igaz, hogy ek-
kor a vár kapitánya még az állami gaz-
daság volt, és lelakta az évszázados épü-
letet, de akkor is a mi várunk és vár-
kertünk maradt. Hajlamosak voltunk ha-
marabb észrevenni az eredményeket és
sikereket. De milyen állapotban is érte
a várossá nyilvánítás lakóhelyünket?

Szerencs határa szántókkal,  ter -
mõföldekkel, rétekkel, legelõkkel,
szõlõparcellákkal tarkított, mely alkal-

mas a mezõgazdasági
kultúrák meghonosítá-
sára. A Szerencsi Álla-
mi Gazdaság hektá-
ronkénti 6 tonnán felüli
õszi búza-, 8 tonnás ku-
korica-, 4,3 tonna ta-
vasziárpa-termése fém-
jelzi a növénytermesz-
tési eredményeit. Ki-
vételnek számított
szakemberi körökben
az a tény, hogy az ál-
lattenyésztésbõl szár-
mazó jövedelem az
egész gazdálkodás
nyereségét meghatá-
rozta. A Siska-telepi
„tojásgyárban” 280 ezer tyúk évente 66
millió tojással járult hozzá a mezõgaz-
dasági termékek piacához. Eredmé-
nyesen dolgozott az újrafutózó. A há-

rom mûszakban 47
munkást foglalkoztató
üzem termelése 434
ezer dollár devizameg-
takarítást jelentett éven-
te a népgazdaságnak. A
cég mûszaki ágazatának
dolgozói 1700 négy-
zetméter alapterületû új
központi gépjavító
mûhelyében végezhet-
ték munkájukat. A sze-
relõcsarnok mellett szá-
mos szakmûhely is ren-
delkezésükre állt, ame-
lyekben alkatrészeket is
gyártottak. Az elõzõ
évet a gazdaság 1300

dolgozót számláló kollektívája, gaz-
dálkodásuk eredményeként 40 millió fo-
rintos jövedelemmel zárta.

A Diósgyõri Gépgyár szerencsi gyár-
egysége Magyarország legnagyobb
szivattyúgyártó telephelye volt. A csak-
nem tíz éve a városba települt gyár-
egység tizenegyféle termék családban,
mintegy hétszáz változatban készítet-
te a mezõ gazdasági öntözéshez nél-
külözhetetlen gépeket. A háttéripar ak-
kori fejletlensége miatt, ellátási ne-
hézségekkel megbirkózva próbálták a
feladatukat teljesíteni. A gyáregység
megszületésekor az anyavállalattól va-
lamennyi korábbi termékféleségét át-
véve, az ország szükségleteinek min-
tegy 50 százalékát az itt elõállított tí-
pusokból fedezték. Céljuk az volt,
hogy korszerûbb, de kevesebb típus-
sal elégítsék ki azokat az igényeket,
amit velük szemben a vállalatok meg-
fogalmaztak. A kitûzött terveiket egy-
részt a kialakított új technológiai so-
rokkal, másrészt a munkásállomány
alapos felkészültségével érték el.

A Sátoraljaújhelyi Sütõipari Vállalat
szerencsi kenyérgyárában naponta há-
rom mûszakban készítették a kenyeret,
pék árut, süteményt. A gyár területén egy
külön kis helyiségben állították elõ a
„Hegyaljai ropit”. Minden nap két
mûszakban hat mázsa rágcsálnivaló ké-
szült. Nemcsak a városba, hanem von-
záskörzete 24 településére, körülbelül
40 ezer ember számára szállították a
késztermékeket. A hatvanfõs létszám na-
ponta mintegy száz mázsa kenyeret sü-
tött az 50-60 ezer, jó minõségû péksü-
temény mellett. Ehhez nagyobbrészt a
szerencsi malomtól kapták az alap-
anyagot.

A Szerencsi Csokoládégyár, valamint
a Szerencsi Cukorgyár és a Diósgyõri

Édesipari Gyár fúziójából jött létre
1981-ben a Szerencsi Édesipari Válla-
lat (SZÉV). 1984-ben az édesipari pia-
con akkor még ritkán tapasztalható mé-
reteket öltõ recesszión ment át a vál-
lalat. A második világháború óta az
édesipar nem élt át hasonló válságot.
A világpiaci árak óriásit zuhantak,
csökkent a kereslet a termékek iránt.
Azonban két veszteséges év és a ter-
mékszerkezet, illetve a kereskedelmi ér-
tékesítési rendszer módosítása után a
gyár újra élni kezdett. A csokoládégyár
1984 elsõ félévében többszörösen túl-
szárnyalva a tervet, az elõirányzott 2
millióval szemben 18 millió forint
eredményt termelt.

(Folytatás a 9. oldalon.)

Sorozatunkban olyan egykori sze-
rencsieket mutatunk be, akik az ország
más térségében találtak boldogulásra.
Mostani riportalanyunk, Hajszák Lász-
ló (fotónkon), aki harminc éven át tel-
jesített szolgálatot a Magyar Honvéd-
ség kötelékében.

– Szerencsen
születtem és 18
éves koromig – a
gimnáziumi érett-
ségiig – a város-
ban éltem. Jó szív-
vel emlékszem
vissza a középis-
kolás évekre, ami

szorgalmas tanulással telt. Ebben az  idõ -
szakban különösen Szabó János tanár
úr volt meghatározó a késõbbi pálya-
futásomra, hiszen neki köszönhettem,
hogy késõbb NB I-es kosárlabda-baj-
nokságban lehettem kezdõjátékos –
idézte fel az 54 évesen is fiatalos Haj-
szák László. – A gimnázium befejezé-
se után Budapestre kerültem, ahol a ka-
tonai fõiskola légvédelmi szakára jár-
tam. A sport itt is jelentôs szerepet ját-
szott az  éle temben, 16 évig voltam
 minõ sített kosárlabdázó. Elõbb a Zal-
ka Mátéról elnevezett NB II-es csapat
tagja lettem, majd utolsó évesként ada-
tott meg a lehetõség számomra, hogy
próbajátékra hívtak a hazai élvonalhoz
tartozó Budapesti Honvédba. Olyan le-
gendás játékosokkal kerültem egy csa-
patba, mint Gellér Sándor, Gyurasits Ist-
ván, Banna Valér, a Diósgyõrbõl átke-
rülõ Losonczy Árpád, vagy Kamarás Ist-
ván, aki a DVTK-ban volt az edzõm és
a fiával játszhattam. Ez utóbbi a pálya-
futásomra is utal: frissen végzett kato-
natisztként a fõvárosban nem kaptam

állást, elsõ beosztásomban Miskolcra ke-
rültem, ahol a földi repülésirányításnál
dolgoztam. A feladatunk a légtér biz-
tosítása volt, ahol gyakorlatilag mi lát-
tuk el a határõri feladatokat. Harminc
éven át végeztem ezt a munkát, ami idõ
alatt összesen tizenhatszor költöztem.
Ebben a szakmában ugyanis minden
 elõ relépés új szolgálati helyet is jelent.
Így kerültem elõbb Debrecenbe, majd
Szolnokra. Négy évet töltöttem el Ka-
linyinban a Zsukov Légvédelmi Össz-
fegyvernemi Parancsnoki Akadémián,
ahol hadmérnöki diplomát szereztem.
Hazatérésem után jött Sárbogárd, majd
miután a 1990-es években a  haderõ -
reform miatt folyamatosan szûntek meg
az alakulatok, visszamentem Debre-
cenbe, majd Budapest következett. Ek-
kor a szakmánkat  polgária sították és
megköszönték az eddigi munkánkat.
Közölte velem egy bizottság, hogy mi-
után idegen nyelven, oroszul tudok és
egyébként is túl magas a rendfokoza-
tom, így a továbbiakban a szolgálatomra
nem tartanak igényt. Így kerültem nyug-
állományba 46 évesen mérnök alezre-
desként.    

– A fõvárosban maradtam, mivel a
gyermekeim – Andrea és László –, oda
jártak az egyetemre és fõiskolára – emel-
te ki Hajszák László. – Éppen eleget
 utaz tak korábban velem, az általános
iskolát három helyen végezték el, a lá-
nyom az érettségiig, illetve a techniku-
si végzettség megszerzéséig öt intéz-
ményben tanulva jutott el. Ma már
mindketten önálló életet élnek. 

Ott álltam 46 évesen és nem tudtam
elképzelni, hogy otthon üljek. Elkezd-
tem gõzerõvel új állást keresni, ami nem
volt könnyû, mert a cégek 35 év alatti
munkatársakat keresnek. Ráadásul elég

speciális ismeretekkel rendelkeztem,
hiába végeztem el korábban a Buda-
pesti Mûszaki Egyetemen a híradás-
technikai mérnöki kart is, nem tudtam
a szakmámban elhelyezkedni. 2002-
ben aztán felvettek belsõ munkatársnak
egy biztosítótársasághoz, egészen tavaly
szeptemberig náluk dolgoztam.   

Szerenccsel soha nem szakadt meg
a kapcsolatom – tette hozzá Hajszák
László. Édesanyám és az idõsebb nõvé-
rem ma is ott él, akiket rendszeresen lá-
togatok. Az autópálya-hálózat bõvülé-
sének köszönhetõen napjainkban már
mindössze néhány órát vesz igénybe az
oda-vissza út. Az elsõ házasságom fel-
bomlott, a második esküvõmet tavaly
májusban a szerencsi Rákóczi-várban
tartottam. Itt volt a teljes násznép, a va-
csorát a Bolyai iskola ebédlõjében ren-
deztük. 

A volt osztály- és csapattársak közül
Bûdi László máig a barátom, az esküvõ
megtartásában sokat segített Hajdú Za-
lán. Õ ugyan nem az én korosztá -
lyomhoz tartozik, de amikor hosszabb
ideig vagyok Szerencsen, egy-egy este
sokáig elbeszélgetünk. Jó kapcsolatot
ápolok a gimnázium fõigazgatójával,
Gál Andrással. Az interneten keresztül
Benke Jutkával és Németh Marikával
írogatunk egymásnak. Azt viszont na-
gyon sajnálom, hogy 2007 novembe-
rében a 35 éves érettségi találkozón-
kon nem tudtam részt venni, mert a
szolgálati kötelességem tolmácsként
Ukrajnába szólított. A többiekre gon-
dolva azonban odakint is a szemem
elõtt volt osztályfõnökünknek, Lapis
Laci bácsinak és feleségének – a ne-
künk kémiát tanító – Rózsika néninek
az alakja.

Á. A.

Szerencsrõl származott 

HAJSZÁK LÁSZLÓ

Az emlékmûvet is 1984-
ben adták át. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mindezeknek köszönhetõ, hogy is-

kolánk vonzó a továbbtanulni vágyó
diákok számára, hogy több mint het-
venöt százalékos az egyetemeken,
fõiskolákon továbbtanulók aránya. 

– Az idén harmincöt végzõs diák
nyerte el az évi iskolai ösztöndíjat ta-
nulmányi, illetve kiemelkedõ közös-
ségi munkáért – sorolta Gál András.
– Az év „Jó tanuló, jó sportolója” el-
ismerésben Nagy Petra és Szárnya Gá-
bor részesült. Az igazgató ismertette,
hogy a tantestület döntése alapján az
idén a Bocskai Gimnázium Kiváló Ta-
nára elismerõ címet Búzáné Tóth Már-

ta érdemelte ki. A B.-A.-Z. Megye Köz-
oktatásáért Közalapítvány Nyíri Tibor
fõigazgató-helyettesnek pedagógiai
díjat adományozott. Szerencs képvi-
selõ-testülete a közoktatásban, illet-
ve a sportélet területén végzett kie-
melkedõ munkásságáért a napokban
kitüntetésben részesítette Gazdóf Mik-
lósné és Szemén Gábor pedagógu-
sokat.  

A fõigazgatói beszéd után közös
éneklés következett, majd a trombi-
tán felcsendülõ Il silentio dallamára,
Gál András vezetésével ballagtak az
épületbõl a végzõsök, utolsó közös
sétával búcsúzva a gimnáziumtól. 

A TUDÁS 
A LEGÉRTÉKESEBB AJÁNDÉK 

TUDOROK „TUDORAI”
A budapesti Kapocs Utcai Angol–

Magyar Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola országos angol nyelvû történe-
lem-csapatversenyt rendezett a közel-
múltban felsõ tagozatos diákoknak.
Amikor beneveztünk, magunk sem tud-
tuk, mire vállalkozunk. A verseny té-
mája az angol történelem egyik legiz-
galmasabb korszaka, a Tudor-kor,
melynek legismertebb képviselõi a
híres-hírhedt VIII. Henrik és I. Erzsébet.
Íme, az ott szerzett élményekrõl egy
rövid beszámoló a résztvevõktõl.

A Szerencsi Általános Iskola két-
tannyelvû osztályos tanulóiként
örömmel értesültünk a budapesti
versenyrõl, amely a Tudorok életébe
segített betekinteni. A versenyre való
jelentkezésünk után megkezdtük a
felkészülést, melyet tanáraink,
Iveszics Györgyné és Halász Adrienn,
valamint az általuk készített szám-
talan feladatlap segített. A vetélke-
dõ nemcsak az uralkodókról, de a
kor szórakozásáról, öltözködésérõl,
kereskedelmérõl, kultúrájáról is szólt.
Helyzetünket a téma újszerûségén túl
az is nehezítette, hogy mindezt an-
golul kellett elsajátítanunk és elõ-
adnunk.  

Szoros eredmények születtek, de a
szerencsi csapatok az 5–6. és a 7–8.
osztályos kategóriában egyaránt nyer-
tek. A kiskorcsoportban Bodnár Áron,
Vinnai Boglárka és Zöldi Csaba, a na-
gyoknál pedig Fehér Klaudia, Örkényi
Kisanna és Kovács Péter vehette át az
elsõ helyezettnek járó díjat. Mivel
ilyen versenyen iskolánk tanulói elõ-
ször vettek részt és nagynevû és gaz-
dag kéttannyelvûs múlttal rendelkezõ
budapesti iskolákat sikerült megelõz-
nünk, így az eredményt még nagyobb
sikernek könyveljük el. 

Mi, nyolcadikosok, nagyon sajnál-
juk, hogy legközelebb nem nekünk lesz
alkalmunk összemérni tudásunkat, de
bízunk benne, hogy iskolánk méltó-
képpen vesz részt majd a jövõ évi tör-
ténelemversenyen.

Örkényi Kisanna, Kovács Péter
8. osztályos tanulók

Rákóczi épület

SZÉPEN MAGYARUL
Kis-Kazinczy szépkiejtési versenyt

hirdetett április 22-ére a bekecsi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola.
Hagyományaink szerint idén is a felsõ
tagozatos tanulókat vártuk a kistérsé-
gi megmérettetésre, melynek célja a
szép magyar beszéd megõrzése, fej-
lesztése és az olvasásnak, mint szelle-
met és lelket mûvelõ tevékenységnek
valamilyen fokon a régi rangjára való
visszahelyezése. Ötvennégy diák gyûlt
össze a négytagú döntõbizottság elõtt.

A versenyzõk Taktakenéz, Tak -
ta harkány, Tiszalúc, Taktaszada,
Új csanálos, Szerencs, Legyes -
bénye, Megyaszó, Tállya,
Mád, Prügy, Rátka, Bekecs is-
koláiból érkeztek. A tanu-
lóknak elõbb a szabadon
választott, majd néhány
perces felkészülési idõ
után a kötelezõ szöveg-
részletet kellett minél tisz-
tábban és kifejezõbben felolvasni.

A résztvevõk többsége jól, színvo-
nalasan oldotta meg a feladatot. Ez fõleg
a 7–8. évfolyamosokra vonatkozik,
akiknek nagy része évek óta indul ezen
a megmérettetésen. Az 5–6. évfolya-
mosok pedig lelkesedésükkel pótolták
a rutinhiányt, ellensúlyozták érthetõ
lámpalázukat, amellett, hogy közöttük
is voltak ügyes elõadók.

A létszám és az összetétel miatt két
összevont korcsoportban állapítottunk
meg gyõztest és helyezetteket:

I. kategória, 5–6. osztályosok, 1. he-
lyezett: Ozsváth Petra – Tiszalúc, 2. he-
lyezett: Hideg Bence – Mád, 3. he-
lyezett: Kalina Fruzsina – Tállya, kü-
löndíjas: Korán Laura – Szerencs. 

II. kategória, 7–8. osztályosok, 1. he-
lyezett: Kiss Rómeó – Bekecs, 2. he-
lyezett: Hajdú Szilvia – Szerencs, 3. he-
lyezett: Kovács Anett – Taktakenéz, kü-
löndíjas: Fekete Fatime – Szerencs. 

Gratulálunk nekik és minden további
versenyzõnek. 

KORTÁRSOKTATÁS
ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSSAL

Immáron hagyománnyá vált Sze -
rencsen, hogy a Bocskai gimnázium ta-
nulói részt vehetnek olyan kortársok-
tatói programban, amelynek révén
gyarapíthatják tudásukat és azt fel-
használva késõbb az általános és kö-
zépiskolában elõadásokat tarthassanak.
A tantárgy évenként változik, idén a
drog volt a középpontban, de volt már
a dohányzás, illetve az AIDS veszélyeire
felhívó tanfolyam is. A magas színvo-
nalú oktatást a BOKA (Bu dapesti Or -
vostanhallgatók Kor társoktató Ala -
pítványa) tagjai biztosították. A tanfo-
lyam április 23–25. között volt a kö-
zépiskolai kollégiumban. A kurzuson
megismerkedtünk a különbözõ kábí-
tószerfajtákkal, mellékhatásaikkal és a
ránk leselkedõ veszélyekkel is.

Úgy gondoljuk, nagyon hasznosan
telt a három nap, aminek a végén szó-
beli és írásbeli vizsgát tettünk, mely-
nek sikeres teljesítése után mi magunk
is kortársoktatókká váltunk. Ezúton is
szeretnénk megköszönni a Sziget
Alapítványnak a jelentõs anyagi tá-
mogatást, hogy ilyen magas fokú kép-
zésben vehettünk részt. 

Földi Gábor, Kun Levente

SZERENCS A VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁS ÉVÉBEN

DIÁKÚJSÁGÍRÓINK TOLLÁBÓL
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
A szerencsi önkormányzat április

23-ai ülésén elsõ napirendi pontként
támogatták a Szántó J. Endre Egye-
sített Szociális és Egészségügyi Inté-
zet kapacitásmódosítási kérelmét a
képviselõk.

Bobkó Géza igazgató fõorvos is-
mertette: a tervek szerint a jövõben tíz
órában mûködne kardiológia, a hét egy
napján öt órában endokrinológia-,
anyagcsere- és diabetológiai szak-
rendelés áll a betegek rendelkezésé-
re. Forgalomnövekedés miatt pedig
heti 30–30 órára bõvül a gyógytorna
és a gyógymasszázs idõtartama. Visi
Ferenc fontosnak tartotta, hogy a ka-
pacitás-átcsoportosítás miatt a bel-
gyógyászati szakrendelésre érkezõ
betegek ne szenvedjenek hátrányt.
Bobkó Géza kiemelte: a belgyógyá-
szati betegek legalább 40%-a szív -
eredetû problémával küzd, akiknek
eleve kardiológusra van szükségük. 

Megvitatta a képviselõ-testület a vá-
ros 2008. évi zárszámadását. Az ön-
kormányzat mellett mûködõ bizott-
ságok elnökei elfogadásra javasolták
az elõterjesztést. Bíró István aggo-
dalmának adott hangot amiatt, hogy
tavaly megháromszorozódtak a szo-
ciális jellegû önkormányzati kiadások.
Javaslata szerint a jövõben féléven-
ként tekintsék át az ezirányú költsé-
gek alakulását. Takács István kiemelte,
hogy a könyvvizsgálói jelentés sze-
rint a város vagyona több mint hét-
milliárd forint, amit azonban 20% ere-
jéig hitel terhel. A városnak több mint
1,6 milliárd forint az adóssága. Az el-
múlt év végén közel 59 millió forint
a szállítóknak a tartozás. A város egy
lakosra jutó tartozása 160 ezer forint,
ami a ciklus elején 20 ezer forint volt.
A könyvvizsgálói jelentés szerint ta-
valy csökkent a város vagyona. A cu-
korgyár bezárt, de az önkormányzat
úgy mûködik tovább, mintha mi sem
történt volna. Takács István kiemel-
te: azért mondott le a pénzügyi bi-
zottság elnöki tisztérõl, hogy jelezze
a bajt. Vaszily Miklós szerint a vál-
ság miatt az elkövetkezõ idõszakban
növekedni fognak a város szociális jel-
legû kiadásai. A hitelállomány csök-
kentéséhez a bevételek növelésére,
vagy a kiadások mérséklésére volna
szükség. Lehetõséget az utóbbira lát,
azonban az intézmények esetében
nincs hová tovább szorítani a nad-
rágszíjat. Fontosnak tartotta, hogy
azok az álláskeresõk is bekapcso-
lódhassanak az „Út a munkához”
programba, akik nem jogosultak ren-
delkezésre állási támogatásra. Hi-
degkúti Ákos egyetértett a képviselõi
tiszteletdíj megszüntetésével, de ki-
fogásolta, hogy a képviselõi alapot is
felszámolták. Szorgalmazta, hogy a ta-
karékosság jegyében fogják vissza a
kifizetett ügyvédi és szakértõi díjakat,
a rendelõintézetben vállalkozóként
dolgozó orvosoktól pedig a helyisé-
gek és az eszközök használatáért
kérjenek pénzt. A város hitelállomá-
nya a mostani polgármester idején
megsokszorozódott. Visi Ferenc azt
tette szóvá, hogy az adósság csök-
kentése érdekében nem történtek lé-
pések. Heves János alpolgármester
szerint a beszámoló átfogó képet ad
a város elmúlt évi munkájáról, gaz-
dálkodásáról. A számok is mutatják
Szerencs fejlõdését és a könyvvizsgáló
is megállapította, hogy a fizetõké-
pesség és az intézményi mûködtetés
biztosított volt. Nõtt a város vagyona,
az intézmények gyarapodtak. 

Gál András szerint a kiadások
mérséklésében jelentõs szerepet vál-
lalt a városüzemeltetõ társaság, ami-
kor helybéli munkákat – lõtérbontás,
mûfû-lerakás – kis költséggel végez-

tek el. Gál András kiemelte: az el-
múlt húsz évben felvett hiteleket nem
mûködésre, hanem a település fej-
lesztésére fordította az önkormány-
zat. Beruházásokat valósítottak meg,
amelyek hozzájárultak Szerencs
 fejlõ déséhez. Fekete József fontosnak
tartotta, hogy a beruházásokat sze-
rencsi vállalkozókkal végezteti a vá-
ros, ezzel helyi embereknek adnak
munkát. Sipos Attila nem értett egyet
azzal, hogy az elmúlt idõszakban
nem történt változás az önkor-
mányzat gazdálkodásában. Emlé-
keztetett a 2007-ben megvalósított in-
tézményi átszervezésre, ami a taka-
rékosságot szolgálta annak ellenére,
hogy akkor ezt nem mindenki látta
így. Hitellel pedig szinte minden vá-
rosi önkormányzat rendelkezik, mert
nem akarják elmulasztani a pályá-
zatok által kínálkozó fejlesztési le-
hetõ ségeket. A tartozások mellett az
egy lakosra jutó vagyonnövekedést
is számba kell venni, ami pozitív ké-
pet mutat. 

Ballók Istvánné ismertette: már a bi-
zottsági ülésen is szóba került a szo-
ciális kiadások összege, mely há-
romszor akkora, mint az elõirányzat.
Ezeknél a költségeknél a pénzügyi for-
rás többségét a központi költségve-
tés biztosítja. Az ellátások törvényi
szabályozáson és helyi rendeleten ala-
pulnak. A változtatáshoz ezeken kell
módosítani. A rendelõintézet mûkö-
dését az Egészségbiztosítási Pénztár-
tól átvett összegek és a saját bevéte-
leik biztosítják. Az önkormányzat
egy-egy nagyobb pályázatnál, gép-
beszerzésben nyújt számukra anya-
gi segítséget. Az elmúlt év a pályá-
zatkészítés jegyében telt, aminek az
eredményei az idei esztendõben re-
alizálódnak. Az elmúlt idõszakban
több mint másfél milliárd forinttal gya-
rapodott a város vagyona. Rónavöl-
gyi Endréné örömmel nyugtázta, hogy
a korábbi takarékossági intézkedések
eredménnyel jártak. Felidézte, hogy
hivatalba lépésekor kétmilliárd forint
volt a város költségvetése. Az önkor-
mányzatnak akkor volt 240 millió fo-
rint hosszúlejáratú hitele. Emellett
140 millió mûködési forráshiánnyal
számoltak és több mint 100 millió fo-
rint rövidlejáratú hitel is terhelte a gaz-
dálkodást. Ehhez képest ma több
mint 5 milliárd forintos a büdzsé, igaz,
hogy idôközben 1 milliárd forint ér-
tékben kötvényt bocsátottak ki. Csak-
hogy ezt a pénzt részben a korábbi
kedvezõtlen kamatozású hitelek ki-
váltására, valamint beruházások meg-
valósításához önrészként használják
fel. Polgármesterként szívesen vállal-
ja ezért a felelõsséget. A város vagyona
2002 óta kétmilliárd forinttal gyara-
podott, ami önmagáért beszél. 

A testület a 2008. évi zárszámadást
Hidegkúti Ákos ellenszavazatával,
Egeli Zsolt, Korondi Klára, Takács Ist-
ván és Visi Ferenc tartózkodása mel-
lett elfogadta (Kalina Lajos és Koncz
Ferenc nem vett részt az ülésen – a
szerk.)

A VÁROS BIZTONSÁGÁRÓL

Következõ napirendi pontként a
Szerencs bûnügyi-közbiztonsági hely-
zetérõl készített beszámolót vitatta
meg az önkormányzat. Bogyay Ferenc
szerencsi rendõrkapitány az írásos  elõ -
terjesztés szóbeli kiegészítéseként fel-
idézte, hogy egy évvel ezelõtt hatá-
rozott, erõs helyi rendõrséget ígért a
képviselõ-testületnek. Az elmúlt idõ -
szakban e tekintetben jó irányban
mozdultak el. Az idõsebb, tapasztalt
kollégákat nélkülözõ testületben a  fia -
talok kellõképpen motiváltak, készek
a bûnözés elleni határozott fellépés-

re és a további tanulásra. Sikerült ha-
tékonyan fellépniük uzsorához és
szocpol-csalásokhoz kapcsolódó
ügyekben. Biztosítják a rendet a vas-
útállomás környékén és a városban,
leleplezték a térségben fosztogató
betörõbandát. A rendõrkapitányság
együttmûködik az önkormányzattal a
településen kiépített térfigyelõ rend-
szer mûködtetésében. Bogyay Ferenc
felhívta a figyelmet, hogy az itt rög-
 zített szabálysértések miatt a  jövõ ben
intézkedni fognak, ami miatt cél-
szerû lenne felülvizsgálni a városban
a parkolással összefüggõ elõírásokat.
Félõ, hogy a jelenleg hatályos ren-
delkezések alapján a lakosság széles
körét kell majd elmarasztalniuk. Gál
András arra hívta fel a figyelmet, hogy
a Szerencsi Rendõrkapitányság nyo-
mozati eredményessége felülmúlja az
országos átlagot. Gondot jelent a ká-
bítószerrel történõ visszaélések szá-
mának emelkedése, oda kell figyelni
az ifjúságra. A képviselõ köszönetet
mondott a helyi és a megyei szak-
embereknek a helyi gimnázium ren-
dészeti képzésében való eredményes
közremûködésükért. Heves János sze-
rint jókor történt az elõterjesztés, ami
bizonyítja, hogy a városban a közrend
és a közbiztonság területén nincse-
nek komoly problémák. Elõfordultak
ugyan irritáló bûncselekmények, de
a lakosságnak nincs mitõl tartania. Fe-
kete József az iskolakerülõ gyerekek
megfelelõ útbaigazításának a lehetõ -
ségérõl érdeklõdött. Danyi László
arra volt kíváncsi, hogy van-e a ka-
pitányságon olyan rendõr, aki Ond
közbiztonságával foglalkozik. A kép-
viselõ kérdezte, hogy mikor lesz tér-
figyelõ kamera a településrészen. Hi-
degkúti Ákos szerint a térfigyelõ rend-
szer nem arra való, hogy a felvételek
alapján megbüntessék a kisebb sza-
bálysértések elkövetõit. – A monito-
rokat figyelemmel követõ nyugdíjas
rendõrökre vonatkozik-e a titoktartá-
si kötelezettség? – érdeklõdött a kép-
viselõ. Korondi Klára arra volt kí-
váncsi, hogy mikor lehet majd a ka-
pukat újra nyitva hagyni Szerencsen.
Bíró István örvendetesnek tartotta,
hogy csökkent a közterületeken el-
követett bûncselekmények száma a
településen. A parkolás azonban ka-
tasztrofális a városban, amiben sok-
szor a jármûvezetõk is hibásak. Ta-
kács István arra hívta fel a figyelmet,
hogy az autók számához képest ke-
vés a parkolóhely. Szorgalmazta a me-
zei lopások visszaszorítását, a határ-
ban a vagyonbiztonság helyreállítá-
sát. Egeli Zsolt szerint a következetes
rendõri munkának köszönhetõen ja-
vult a lakosság szubjektív biztonság -
érzete. Az egyes kereskedelmi egy-
ségekben tapasztalható sorozatos bol-
ti lopások azonban irritálják a tisz-
tességes vásárlókat. Bogyay Ferenc a
hozzászólásokra és kérdésekre rea-
gálva kiemelte: a rendõrök tudomá-
sára jutott kábítószeres ügyek szá-
mának emelkedése a felderítés haté-
konyságát mutatja. Az iskolakerülõ
gyerekek ügyében együttmûködnek a
családsegítõ szolgálattal. Külön kör-
zeti megbízott nincs Ondon, de ezt
a bûnügyi helyzet nem is indokolja.
A térfigyelõ rendszernél szolgálatot tel-
jesítõkre vonatkozik a titoktartási kö-
telezettség. A képernyõn észlelt és rög-
zített szabálysértések többségénél a
rendõröknek nincs mérlegelési le-
hetõsége, az ügyekben hivatalból el
kell járniuk. A mezei lopások az
egyik legnehezebben tetten érhetõ
szabálysértések. 

Mecser Tamás, megyei rendõr-
fõkapitány helyettes szerint a statisz-
tikai mutatóknál sokkal fontosabb,
hogy az emberek biztonságban érez-

zék magukat a településen. Szeren-
csen a fiatal rendõri állomány ezért
a célért dolgozik eredményesen. Az
ezredes kiemelte: a bûnelkövetõknek
rács mögött a helyük nem szabad
hagyni, hogy szabadon garázdál-
kodjanak. Rónavölgyi Endréné fon-
tosnak tartotta, hogy az elmúlt idõ -
szakban sikerült a szerencsi rendõr-
kapitánynak megvalósítani az elkép-
zeléseit. A városban a parkolási gon-
dok enyhítését segítheti elõ a telepü-
lés új forgalomtechnikai terve, amit
a közeljövõben fogadnak majd el.
Nincsenek könnyû helyzetben, hiszen
a településszerkezet gyakorlatilag
nem változott, miközben a gépjár -
mûvek száma az elmúlt huszonöt év-
ben alig száz darabról 3726-ra vál-
tozott anélkül, hogy a kistérség tele-
püléseirõl bejárók autóit figyelembe
vennék. Az elõterjesztést a testület
egyhangúlag tudomásul vette. 

FORGALOMTECHNIKAI TERV 

Napirendre tûzte az önkormányzat
az új állattartási rendelet megvitatá-
sát. Danyi László túl szigorúnak tar-
totta a tervezetben szereplõ rendel-
kezéseket, amelyeket nem tudott el-
fogadni. Visi Ferenc fontosnak tartotta,
hogy a lakosság tarthasson nyulat és
tyúkokat. Egeli Zsolt kevésnek tartot-
ta az egy évet, ami a nagyobb ha-
szonállatok számának a rendeletben
foglaltakra csökkentésére rendelke-
zésére áll a gazdáknak. Ehhez leg-
alább négy-öt esztendõre volna szük-
ség. Heves János megjegyezte: 11 da-
rab aranyhala van, amibõl az új ren-
delkezések szerint csak 5-öt tarthat-
na. Bíró István azt javasolta, hogy ve-
gyék le napirendrõl az elõterjesztést.
Gadóczi Bertalan aljegyzõ arra kér-
te a képviselõket, hogy a módosító ja-
vaslataikat május 15-ig juttassák el a
polgármesteri hivatalba. 

Elsõ olvasatban tárgyalta a képvi-
selõ-testület a város új forgalom-
technikai tervének tervezetét. Róna-
völgyi Endréné ismertette, hogy a do-
kumentum lakossági véleményezés
után újra visszakerül majd az önkor-
mányzat elé. A terv készítõje ismer-
tette, hogy az állapotfelmérés után a
szakhatóságokkal egyeztetve állítot-
ta össze a nyolcvan oldalas anyagot,
amely a meglévõ közlekedési ano-
máliák és a parkolási gondok enyhí-
tésére érdekében fogalmaz meg vál-
toztatásokat. Példaként említette, hogy
a településen 191 darab közlekedé-
si tábla kihelyezésére volna szükség.
Korondi Klára a Szûk utca egyirá-
nyúsítására tett javaslatot. Sipos Atti-
la a Hunyadi köz és a Széchenyi utca
keresztezõdésénél a református egy-
ház tulajdonában lévõ terület (volt
MHSZ) parkolóként való hasznosítá-
sát szorgalmazta. Az itteni óvodai épít-
kezéseknél úgy volna célszerû a por-
tát alakítani, hogy ott több autó áll-
hasson meg. Ugyancsak növelni kel-
lene a parkolók számát a Huszárvár
környékén. Vaszily Miklós nem értett
egyet azzal, hogy a Kilián utcában a
lakó-pihenõ övezetet jelzõ táblát a
Hámán Kató utcához helyezzék át.
Ugyanakkor a Dózsa György utcai te-
lepülésrészt is lakó-pihenõ övezetté
kellene nyilvánítani. Takács István ja-
vasolta, hogy a Kossuth utca alsó sza-
kaszán legalább várakozni lehessen.
A járdán parkolás engedélyezésével
megduplázhatnák a férõhelyek szá-
mát. Az Erzsébet téren legalább két
telket vegyen a város további parko-
lók kialakítására és a Zrínyi utcában
is tegyék meg ugyanezt. A Posta ut-
cai üresen álló ingatlant is ez irány-
ba kellene hasznosítani. A temetõ elõtt
nincs parkolási rend. Uray Attiláné azt

javasolta, hogy a Szabadság utcai gon-
dozatlan területet kellene rendbe ten-
ni és parkolóként hasznosítani. Ege-
li Zsolt szerint a belvárosban elke-
rülhetetlen lesz a parkolási díj beve-
zetése a korlátlan helyfoglalás elke-
rülése érdekében. Visi Ferenc szóvá
tette, hogy a Kossuth utcában és a Kos-
suth térnél a lakosok és a boltosok az
autóikkal nem tudnak szabályosan
megállni. Ezen változtatni kellene. A
városban sok helyen hiányoznak a
közlekedési táblák. Rónavölgyi End-
réné fontosnak tartotta, hogy a város
új forgalomtechnikai tervérõl megfe-
lelõ társadalmi vitát folytassanak a la-
kossággal. Az emberek véleményét fi-
gyelembe véve állítják majd össze a
végleges dokumentumot, ami majd is-
mét visszakerül az önkormányzat
elé. 

HOZZÁSZÓLÁSOK,
VÉLEMÉNYEK 

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

Vaszily Miklós kérte, hogy az Igló
utcát legalább a lakásokig tegyék
gépjármûvel járhatóvá. Bíró István is-
mertette, hogy az önkormányzat ál-
tal kiírt munkahelyteremtõ pályázat-
ra Szerencsen két üzletet üzemeltetõ
fõvárosi vállalkozás jelentkezett. A bi-
zottság döntése alapján két fõ foglal-
koztatásához összesen 400 ezer fo-
rintot biztosít a város. Danyi László
ismertette, hogy Ondon megtörtént a
fõutca aszfaltozása, amivel problémák
is felmerültek. A hegyoldali részen a
szegélytõl egy ötven centiméteres
részre nem került új burkolat, emiatt
a lakosok az autókkal nem tudnak a
portákról ki- és beállni. A másik ol-
dalon pedig 12 ingatlan került egy
szintbe az úttal, ahonnan a víz befo-
lyik az udvarra. Korondi Klára szor-
galmazta, hogy a járdák felújítására
találjanak megoldást. Visi Ferenc azt
javasolta, hogy a nehéz helyzetbe ke-
rült vállalkozásoknak a helyi adó be-
fizetésére adjon az önkormányzat az
év végéig haladékot. A Kossuth tér kör-
nyékén lakók tájékoztatást várnak a
terület átépítésérõl, mert félnek a la-
kásaik értékcsökkenésétõl. Bíró István
szóvá tette: az elmúlt idõszakban
többször szorgalmazta a patakmeder
gaztalanítását, ami azonban nem
történt meg. Egeli Zsolt azt kifogásolta,
hogy a várkert sétányai babakocsival
járhatatlanok. Uray Attiláné a 4-es
körzet játszóterein homokcserét kért.
Rónavölgyi Endréné ismertette: a
munkahelyteremtési támogatásról
már alá is írták a szerzõdést a pá-
lyázaton nyertes vállalkozás képvi-
selõjével. Az ondi Fõ út aszfaltozá-
sával kapcsolatos problémával kap-
csolatban már intézkedtek. A járdák
állapotát városszerte mérjék fel és
vizsgálják meg, hogy a legégetõbb
gondok felszámolása mennyi pénz-
be kerülne. A fõutcán már elvégez-
ték a szükséges javításokat. Az ön-
kormányzatnak a kötelezettségek tel-
jesítéséhez bevételekre van szüksé-
ge, így az adóbefizetést nem ha-
laszthatják az év végére. A nehéz
helyzetbe került vállalkozásoknak a
helyi adóhatósággal lehetõségük van
egyeztetésre. A Kossuth tér mellett
 élõ ket lakossági fórum keretében tá-
jékoztatják majd a beruházásról, ami
nem csökkenti, hanem növelni fog-
ja a környéken lévõ épületek értékét.
A vízügyi igazgatóságot pedig ismé-
telten felszólítják a patakmeder rend-
betételére.

Á. A.– S. L.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
TOLVAJ EGYENES ADÁSBAN
A napokban betörtek egy kurityáni

családi házba. Amíg a tulajdonosok tá-
vol voltak, addig a hívatlan látogatók
egy nagy értékû LCD televíziót vittek
el az ingatlanból. A rendõrök alapos
munkát végeztek, a zsaruösztön és a ta-
pasztalat azt diktálta, hogy a helyszín
tágabb környezetét is átvizsgálják. En-
nek meg is lett az eredménye, a sértett
házának közelében található, lakatlan,
romos épületben ugyanis megtalálták
az elrejtett készüléket. Mivel számíta-
ni lehetett arra, hogy az elkövetõk visz-
szatérnek a zsákmányért, ezért a Ru-
dabányai Rendõrõrs járõrei megfigye-
lést szerveztek. Elgondolásuk beigazo-
lódott: háromórás „televíziónézés” után
az elkövetõk egyike visszatért a rejtek-
helyre. Az elfogott 18 éves felsõnyárá-
di férfi az egyértelmû körülmények és
a meglepetés hatására elismerte a bûn-
cselekmény elkövetését és megnevez-
te tettestársát is.

ZSAROLÁS ÉS RABLÁS 
Tizenöt éves fiút helyezett elõzetes

letartóztatásba a Miskolci Városi Bíró-
ság. A gyanú szerint a fiatalkorú az egyik
helyi általános iskolában fenyegetés és
erõszak alkalmazásával rendszeresen el-
vette a társaitól a náluk lévõ pénzt. Az
eljárás során felmerült, hogy a zsarolás
mellett rablással is gyanúsítható az el-
követõ, akit elfogtak a rendõrök.

ELÕZETESBEN 
A TRÜKKÖS TOLVAJ 

Újabb és újabb módszerekkel pró-
bálkoznak az úgynevezett trükkös tol-
vajok, de van ellenük megoldás! A rend-
õrség a közelmúltban õrizetbe vett, a
bíróság pedig elõzetes letartóztatásba
helyezett egy miskolci trükkös tolvajt.
Egy felsõzsolcai idõs asszonyt azzal ke-
reste fel a számára ismeretlen férfi, hogy
rendkívül kedvezményesen fát árul és
– mint mondta – kár lenne kihagyni az
alkalmi vételt. Az ajánlat túl csábító volt,
ezért a nõ élt a lehetõséggel, akárcsak
a tolvaj. Miközben ugyanis az „akció”

részleteirõl tárgyaltak, az elkövetõ el-
terelte a sértett figyelmét, akitõl így több
mint 600 000 forintot vitt el. Az ügyben
április 22-én lopás miatt indított eljá-
rást a Miskolci Rendõrkapitányság.
Másnapra a nyomozók õrizetbe vették
a 35 éves I. Zs.-t, aki megalapozottan
gyanúsítható a bûncselekmény elkö-
vetésével. A miskolci férfit a bíróság elõ-
zetes letartóztatásba helyezte.

A LEGFIATALABB VOLT
A LEGTAPASZTALTABB

Kéretlen útitársai akadtak az április 19-
én a Miskolcról Taktaharkány irányába
haladó vonaton utazó 31 éves férfinak.
A trió elõbb vonatjegyre kért pénzt,
mondván, a vasutas le akarja õket szál-
lítani. Késõbb az elkövetõk éhesek let-
tek. Ekkor a sértettõl szendvicset kap-
tak, majd újra pénz követeltek és azt erõ-
szakkal el is vették tõle. A három fiatal
a taktaharkányi vasútállomáson már
külsõ segédlettel szállt le a vonatról. A
17 éves R. K.-t, a 20 éves B. Sz.-t és a
18 éves R. O.-t helybéli, a szerelvényen
utazó, munkából hazafelé tartó, szol-
gálaton kívüli rendõrök elfogták és át-
adták a Szerencsi Rendõrkapitányság
helyszínre érkezõ járõreinek. A csoport
két tagját õrizetbe vették és ha beiga-
zolódik harmadik társuk bûnössége is,
úgy csoportos rablás miatt kell felelni-
ük. Az ügy pikantériája, hogy az elkö-
vetõk közül a legfiatalabb volt a „leg-
tapasztaltabb”, aki már volt büntetve va-
gyon elleni bûncselekmény miatt.

A BÖRTÖNIG FUTHATOTT
Ötszáz forintot és némi kekszet zsák-

mányolt az a bekecsi rabló, akit a
rendõrség rövid idõ alatt elfogott. A fér-
fi április 22-én a délutáni órákban rátá-
madt egy nõre, aki a község egyik ut-
cáján sétált. A nyomozás adatai szerint
A. F. megrúgta a sértettet, aki ettõl a föld-
re rogyott. A támadó erõszakkal elvette
az áldozat táskáját, amiben 500 forint
készpénz és egy zacskó keksz volt. A
helyszínrõl elfutó férfit a szerencsi rend-
õrök rövidesen elfogták, és õrizetbe vet-
ték a gyanúsítottat, akinek a bíróság el-
rendelte az elõzetes letartóztatását.

Tíz általános és közép-
iskolás csapat részvételé-
vel rendezték meg április
28-án az ifjúsági kataszt-
rófavédelmi verseny kis-
térségi fordulóját. 

A szerencsi Polgári Vé-
delmi Iroda által szervezett
vetélkedõ ünnepélyes
megnyitóján Sipos Attila
önkormányzati képviselõ
kívánt sikeres versenyzést
a csapatoknak, majd Sá-
rándi István irodavezetõ is-
mertette a nap programját. 

A résztvevõket ragyogó
napsütés fogadta a Tatay
Zoltán Ifjúsági Sporttele-
pen. A szervezõk összesen
kilenc állomáshelyet ala-
kítottak ki, amelyeken el-
méleti tesztekkel és gya-
korlati feladatokkal várták a fiatalo-
kat. A korábbi évekhez hasonlóan volt
gázálarcos tájékozódás, túlélõcso-

mag összeállítása, elsõsegélynyújtás,
a környezetvédelmi állomáson pedig
a szelektív hulladékgyûjtéssel kap-

csolatos kérdésekre kellett
választ adni. 

A Szerencsi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltó-
ság munkatársai tûzoltási
gyakorlatból vizsgáztat-
ták a fiatalokat. A tömlõ -
gurítás próbára tette a
résztvevõk ügyességét,
majd a kézi fecskendõvel
történõ célzott locsolást
már gyakorlott mozdula-
tokkal hajtották végre a
versenyzõk. A katasztró-
favédelmi igazgatóság
speciális mérõkocsijánál a
különbözõ technikai esz-
közök ismereteirõl adtak
számot a csapatok. A kö-
zépiskolások között a he-
lyi Bocskai István Gim-
názium végzett az élen,
míg az alapfokú oktatási

intézmények mezõnyében a Szeren-
csi Általános Iskola „A”csapata sze-
rezte meg az elsõ helyet.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Balesetmegelõzési Bizottság idén is
meghirdette az alapfokú oktatási in-
tézmények közlekedésbiztonsági ve-
télkedõsorozatát.

Az április 29-ei versenyt a Szeren-
csi Általános Iskola Bolyai épületében
rendezték meg, ahol a Szerencsi
Rendõrkapitányság közlekedésren-
dészeti osztálya beosztottainak az
irányításával tesztlapot töltöttek ki a
résztvevõ csapatok tagjai. 

Idén összesen öt iskola diákjai je-
lentkeztek a fordulóra. Az elméleti vizs-
ga után a gyerekek kerékpárra pattan-
tak, majd idõre kellett leküzdeniük a
szervezõk által kijelölt ügyességi pá-
lya akadályait. A játékos gyakorlati és
elméleti feladatok célja az volt, hogy
a fiatalok figyelmét ráirányítsák a biz-
tonságos, balesetmentes közlekedésre. 

Az esemény végén az alábbi ered-
mények születtek: 1. Szerencsi Álta-

lános Iskola (Bolyai épület), 2. Ilosvai
Selymes Péter Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
(Abaújszántó), 3. Mészáros Lõrinc
Körzeti Általános Iskola (Megyaszó).
Mivel a Szerencsi Általános Iskola Bo-

lyai csapata érte el a legjobb ered-
ményt, így õk képviselték a térséget a
megyei viadalon, amit lapzártánk után
május 7-én rendeztek meg Miskolcon.
Az eredményekrõl lapunk következõ
számában számolunk be olvasóinknak.

A mûködésbe lépett riasztóbe-
rendezés ébresztette fel a szemközti
emeletes házban lakó rendõröket,
miután Tiszaújvárosban feltörtek
egy sörözõt. A tettesek kezén rö-
videsen kattant a bilincs.

A Tisza-parti város lakótelepének
éjszakai csendjét az egyik helyi
szórakozóhely aktivizálódott riasz-
tója törte meg április 29-én hajnali
egy órakor. A sörözõ közvetlen kö-
zelében lévõ házban a Tiszaújvárosi
Rendõrkapitányság több munkatár-
sa lakik. 

Az erõs hang- és fényhatásokra fel-
riadt rendõrök látták, hogy a már be-
zárt sörözõbõl három férfi távozik
 sie tõsen. A kép hamar összeállt. A
két rendõr egymástól függetlenül, de
egyszerre indult a gyanúsítottak
nyomába. A lépcsõházban egyesí-
tették erõiket és rögvest elkészült a
stratégia: ketten három embert ke-
vés eséllyel foghatnak el, ezért egy-
re koncentráltak. Idõközben azon-
ban értesítették a helyi kapitányság
ügyeletét, ahonnan azonnal riasz-
tották a szolgálatban lévõ kollégá-
kat. 

Az ágyukból kipattanó rendõrök
pólóban, rövidnadrágban indultak
az elkövetõk nyomába, akik az
„Állj! Rendõrség!” felszólításra me-
nekülni kezdtek. Egyikük kerítése-
ken, bokrokon keresztül próbált tá-

vozni a helyszínrõl, de üldözõi
utolérték és elfogták. Társát a meg-
adott személyleírás alapján az idõ -
közben helyszínre érkezõ egyenru-
hások tartóztatták fel az egyik kö-
zeli utcában. 

Az összegyûjtött információk alap-
ján világossá vált, hogy a harmadik
tettes személygépkocsival mene-
kült, feltehetõen Miskolc irányába.
A felgyorsult eseményekbe bekap-
csolódott további két, szolgálaton kí-
vüli rendõr is, akik szintén a mûkö-
désbe lépett riasztó jelzésére éb-
redtek. Egyikük személygépkocsi-
jával elindultak a feltételezett me-
nekülési útvonalon. Útközben az

egyik benzinkútnál kapott adatok
szerint aznap éjszaka a töltõállo-
máson megfordult a keresett autó,
amiben ketten ültek. Az ipari ka-
merák által rögzített képen pedig jól
kivehetõ volt a jármû rendszáma.
Azonnal értesítették a Miskolci
Rendõrkapitányság ügyeletét a fej-
leményekrõl és a megyeszékhelyen
sikerült feltartóztatni a keresett sze-
mélygépkocsit, a benne ülõ két
utassal együtt. Az elõállított gyanú-
sítottak részletes, beismerõ vallomást
tettek, amit  megerõ sített a tõlük le-
foglalt tárgyi eszközök is, például fe-
szítõvas, illetve a zsákmányolt, min-
tegy 100 ezer forint készpénz.

Az elmúlt idõszakban két esetben
is gyorsított eljárással fejezett be sza-
bálysértési eljárást a Szerencsi
Rendõrkapitányság.

* A Tokaji Rendõrõrs járõrei már-
cius 30-án közúti ellenõrzést vé-
geztek Tokajban, a Bodrogkeresztúri
úton, amikor egy feléjük haladó
személygépkocsit intettek megál-
lásra. Az autó vezetõje azonban hir-
telen mozdulattal bekanyarodott a
közeli utcába és nagy sebességgel
próbált elhajtani. A járõrök azonnal
utána eredtek és egy közeli utcában
meg is találták az idõközben üzem-
képtelenné vált kocsit. Menekülés
közben ugyanis egy emelkedõnél a
gépjármû eleje olyan erõvel csapó-
dott az aszfaltba, hogy az olajtek -
nõje elrepedt, a kenõanyag pedig
szétfolyt az úttesten. A sofõr visel-
kedésének oka az igazoltatás során
lett nyilvánvaló a rendõrök elõtt: erõs
alkoholszag érzõdött Á.Cs. tarcali la-
kos leheletén, aki a nyilvántartás sze-
rint el volt tiltva a jármûvezetéstõl.
A férfit a rendõrök õrizetbe vették,
akit a bíróság 50 ezer forint pénz-
büntetésre ítélt. Á. Cs.-vel szemben

ittas vezetés miatt külön büntetõel-
járás indult. 

* A 37-es számú fõút bodrogke-
resztúri elágazása közelében látszó-
lag céltalanul sétáló fiatal nõ mellett
álltak meg április 15-én a tokaji jár-
õrözõ rendõrök. A 25 éves vásáros-
naményi R. Angelika igazoltatásakor
elismerte, hogy prostitúcióból próbál
pénzt keresni és már nem elõször
próbálkozik ezzel az útszakaszon. A
járõrök tiltott kéjelgés miatt elõállí-
tották a nõt, aki az éjszakát a mis-
kolci fogdában töltötte, majd más-
nap a Szerencsi Városi Bíróság 50
ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta. 

Szent György napján az Orszá-
gos Rendõr-fõkapitányság bûn ügyi
fõigazgatójának dicséretében és
jutalmában részesült Bárány Tamás
törzszászlós, a Szeren csi Rendõr-
kapitányság Taktahar kányi Rend -
õrõrsének nyomozója.

RENDÕRNAPI
ELISMERÉS

TÖMLÕGURÍTÁS ÉS TÚLÉLÕCSOMAG 

A katasztrófavédelmi igazgatóság speciális  mérõko -
csijánál is komoly feladatok vártak a versenyzõkre. 

ÜGYES KERÉKPÁROSOK
Útmutató

a verseny elõtt. 

BÍRÓSÁG ELÕTT
A SZABÁLYSÉRTÕK

Befejezéséhez közeledik a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõka-
pitányság által az elmúlt évben indí-
tott uzsora elleni és a szocpol-csalá-
sok megelõzésére indított program. Áp-
rilis 22-én Miskolcon videofilmet és
módszertani anyagot mutattak be a saj-
tó képviselõinek. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Bûnmegelõzési Ala-
pítvány a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium Támogatásával elkészített
program keretében az idei esztendõ
elején jelent meg az uzsoranaptár. A
kiadványt az önkormányzatoknak,
egészségügyi és oktatási intézmé-
nyeknek juttatta el a rendõrség. A cél

az volt, hogy a képregény felhívja a
figyelmét az analfabéta embereknek a
rájuk leselkedõ veszélyre. 

Dudás Péter, a fõkapitányság bûn -
megelõzési osztályvezetõje a sajtótá-
jékoztatón ismertette, hogy a nyomo-
zások tapasztalatai alapján filmek,
spotok készültek az uzsoráról és a szoc-
pol-csalásokról, amelyeket minél szé-
lesebb körben szeretnének megis-
mertetni, elsõsorban bûnmegelõzési
céllal. Alapvetõ gazdálkodási ismere-
teket tartalmazó módszertani útmuta-
tó is napvilágot látott, ami a többszö-
rösen hátrányos helyzetû személyek
felvilágosítását szolgálja.

UZSORÁSOK HÁLÓJÁBAN

NE ÉBRESZD FEL AZ ALVÓ RENDÕRT! 
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Kéktúra XXIII.

BAKTAKÉK

Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt teszünk
közzé lapunkban. Vállalkozó kedvû
olvasóinktól most arra kérünk választ,
hogy melyik intézmény épülete lát-
ható a fényképen? A megfejtéseket
május 15-ig várjuk postai levele -
zõlapon (3901 Szerencs, pf.: 85.) vagy
SMS-ben a 20/940-2066-os számra.
A helyes választ beküldõk között
2000 forintos vásárlási utalványt sor-
solunk ki.

Az elõzõ játékunk helyes megfej-
tése: Ondi úti játszótér. A szerencse

ez alkalommal Majoros János, Sze-
rencs, Kassa út 27/A szám alatti ol-
vasónknak és a 20/464-8096-os te-
lefonszámról SMS-t küldõ játékosnak
kedvezett. Nyereményüket május
12–15. között, munkaidõben vehe-
tik át a szerkesztõségben.

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 község nevében szereplõ „kék” és
a túrajel között nincs összefüggés, de
tartozik hozzájuk egy legújabb kori tör-
ténet, ami kicsit személyes.

A feleségem egy nemzetközi gyógy-
pedagógus továbbképzésen vett részt
és a tanfolyam egyik helyszínén, a cseh-
országi Brnóban lakhelyének neveze-
tességeit igyekeztek bemutatni a hall-
gatóknak. Nagyon kíváncsian várt a so-
rára a feleségem, mert el nem tudta kép-
zelni, hogy milyen nevezetességet tud-
tak felfedezni ebben az alig 800 lel-
kes kisközségben. Aztán sorra került és
úgy mutatták be, hogy a település ne-
vezetessége, hogy áthalad rajta az or-
szágos kéktúra jelzése. Hát ügyesen
megoldották a problémát, ami tényleg
figyelemre méltó és kedves gesztus volt.

Itt élek és minden túrám kiinduló-
pontja ez: gyalogosan Budapest vagy
Sátoraljaújhely felé, illetve távolabbi tá-
jak bejárásához busszal.

Baktakéktõl mindkét irányban vál-
tozott a túra útvonala. Nyugat felé ha-
ladva elkerüli Gadna községet. Helyette
érinti Abaújszolnokot, Nyéstát és Fel-
sõvadászt, ahol a Rákócziak egykori
kastélya található. Jelenleg körzeti ál-
talános iskola. A továbbiakban az út-
vonal nem változott. Kelet felé halad-
va elkerüli a túraút a Baktakék és Sza-
laszend közötti nagy erdõséget. Kiesik
az útból Méra község és a Hernád fo-
lyón lévõ komp, ami megszûnt. He-
lyette több település került az útvo-
nalba. Fancsal, melynek pincéi között
nem mindig lehet elgyalogolni, hogy
valaki be ne invitáljon egy pohár bor-

ra. Abaújdevecser, Encs, Gibárt. Ez
utóbbi lett a Hernád átkelõhelye és a
mûemlék vízierõmûhöz került a túra-
bélyegzõ. A két darab, egyenként 380
volt feszültséget produkáló generátor
még napjainkban is felváltva szolgál-
tat áramot az országos hálózatba. Gi-
bárt temetõjét elhagyva szép kilátás nyí-
lik a Hernád völgyére és jól látható Bol-
dogkõ vára.

A Baktakék név a túraatlasz szerint
1952-ben, a község monográfiája sze-
rint 1950-ben alakult ki. Korábban Bak-
ta és Szárazkék volt. Õskorból szár-
mazó leletek is kerültek elõ a környé-
ken. A honfoglalás idején az Abák bir-
toka volt. A török hódoltság idején zaj-
ló harcok és pestisjárvány következté-
ben elnéptelenedett. A XVIII. század-
ban Baktát magyar, Szárazkéket ruszin
telepesekkel népesítették be, így a kéki
rész görög katolikus, a baktai pedig re-
formátus.

A mûemlék jellegû, 1816–1820 kö-
zött, késõ barokk stílusban épült gö-
rög katolikus templom jelentõs iko-
nosztázzal rendelkezik, melynek képeit
valószínû, hogy még a telepesek hoz-
ták magukkal.

Egy ideig turistaszálló is mûködött a
volt Szentimrei-kastély maradványában
és a Regitkó-féle volt malomépületben,
üzemi étkeztetést is ellátó étterem lett
kialakítva. A falu északi végén már ki
volt tûzve és majdnem megépült egy
víztároló. Ez a „majdnem” és a kör-
nyéken jelentkezõ egyéb problémák
következtében csendesen hanyatlik.

(Folytatjuk)
Szádváry Gyula

A község egyik nevezetessége, hogy áthalad rajta a kéktúra útvonala.

A katonai szolgálat vállalása, a haza
védelmének fontossága nemcsak Rá-
kóczi Zsigmondra, hanem az egész csa-
ládra mindvégig jellemzõ volt. Érvénye-
sülésének második, e korra oly jellemzõ
lehetõsége, a katonáskodás nyitott utat.
Ez irányú pályája már hadapród korában,
Perényi Gábor sárospataki udvarában el-
kezdõdött. Felkészültségét kellõképpen
megalapozta: „testét pedig ama híres-
neves római vitézek módjára lovaknak
nyargalásában, puska kézíjjal való lö-
völdözésében, maga korúakkal való
küszködésében, úgy annyira gyakorol-
ta, hogy minden hozzá hasonló ifjakon
diadalmat vött” – emlékezett rá Miskolczi
Csulyak István halotti megemlékezésé-
ben. Erejét 1565-ben kipróbálhatta, ami-
kor fõura oldalán részt vett Tokaj várá-
nak elfoglalásában. Perényi Gábor I. Mik-
sa oldalán állva 400 lovassal, 800 gya-
logossal, 4 ágyúval elfoglalta a tokaji vá-
rat János Zsigmond csapataitól. 

Tehát saját akaratából keményen és tu-
datosan készült a katonai pályára. A 16.
században a vitézi életforma egy sajátos
társadalmi csoportot termelt ki. A vég-
vári katonák élték az erkölcsi példát adó
életüket, ugyanakkor e sajátos közössé-
gen belül lehetõségük volt az egyéni ké-
pességek latba vetésével karrierjük meg-
alapozásához. Rákóczi Zsigmond is így
tett 1567-tõl, Eger várában, Forgách Si-
mon és Ungnad Kristóf kapitánysága alatt.
Képességeire hamar felfigyeltek és az „if-
fiu vitézeknek hadnaggia” lett. A Driná-
polyban megkötött békét csendes háború
követte, így a legfontosabb várakat el-
kezdték megerõsíteni. Ekkor került Rá-
kóczi Zsigmond Egerbõl, a felsõ-ma-
gyarországi védelmi vonal egyik fontos
pontjára, Szendrõre, ahol már szolgált
elõtte egy Rákó czi, mégpedig nagy-
bátyja, György. Zsigmond számára õ volt
a példakép, aki Bebek György jeles
hadnagyaként sebesült, illetve fogoly is
volt a török harcokban. Szendrõ ekkor
élte fénykorát, s lett tanúja és egyben el-
õsegítõje a fejedelmi ágat bátor kiállá-
sával is megalapozó Rákóczi Zsigmond
felemelkedésének. Elõbb a magyar lo-

vasok, majd az egész magyar õrség ka-
pitányának, s végül az egész várõrség „Eo
felsege kapitanya”-nak nevezték ki. Az
itt szolgálatot teljesítõ évei alatt gyakran
került összetûzésbe a törökkel, s nagy-
szerû katonaként, több ízben sikeresen
vívott meg velük. Ellenfele tisztelte vité-
zi tetteit, hiszen a füleki bég a követ-
kezõképpen címezte levelét: „ez a levél
adassék Rákóczi Sigmondnak, szendrei
kapitánynak, nekem jó uramnak és
szomszéd barátomnak kezébe.”

A sajókazai ütközetben, 1573-ban a
füleki, nógrádi, széchenyi és a budai bég
seregeit verték szét más várak csapata-
inak segítségével. Négy év múlva újra
meggyûlt a baja Ferhád füleki béggel, aki
Szikszó kirablásából hazafelé tartott, s
Rákó czi katonái rajtuk ütvén, a kétezer
fõs török hadat megfutamították, négy-
százat levágtak közülük és 250 foglyot
ejtettek. Ehhez hasonló harcokban ed -
zõdött tapasztalt végvári tisztként, egy
sikeres házasság és vagyoni gyarapodás
közepette érte az egri fõkapitányi kine-
vezés híre.

Ezekben az években nem volt mind-
egy, hogy egy ilyen fontos végvárban a
vezetõi pozíciót idegen vagy magyar em-
ber tölti be. Kinevezésével 19 év után újra
magyar nemes ülhetett az egri fõkapitá-
nyi székbe. Személyében ismét igazi vég-
vári vitéz került Dobó posztjára, mely a
többi végház között is tisztelettel bírt. A
felsõ-magyarországi köznemesség leg-
népszerûbb emberére nehéz feladatok
vártak Egerben.  Nemcsak katonai pa-
rancsnoka, hanem gazdasági vezetõje,
udvarbírája is lett a várnak. Azt remél-
ték tõle, hogy a vár gazdasági állapotát
is rendbe hozza.  A várõrség létszáma
igazgatása alatt 990 fõrõl 1270 fõre gya-
rapodott. Az új kapitány hamar vissza-
állította az õsrégi harckészséget, és jól ki-
épített hírszerzõ szolgálata tájékoztatta
Rákóczi Zsigmondot a törökök helyze-
térõl. Ennek köszönhetõen vívta meg tö-
rökellenes harcának legnagyobb sikerét,
a szikszói csatát.  

A magyarországi török helyõrségek, a
mintegy tizenegyezer katonából álló se-

reg az engedetlen Szikszó megbünteté-
sére indultak 1588 õszén. Az egri kapi-
tány vezetése alatt összesereglett 2500
lélekszámú csapat, október 8-án fényes
gyõzelmet aratott, „És Szikszón túl a Sa-
jónak környéke Rakva török testökkel.”

Nemcsak a gyõzelem, de a zsákmány
is hatalmas volt: az egész török tábor,
zászlók, ágyúk, lovak, szekerek százai.
A fõkapitány élvezte  dia dalát: Zemplén
vármegye 50 forintot, 4 hordó bort, 25
köböl búzát, 30 köböl zabot, és 150 tyú-
kot küldött ajándékba. Prágában ha-
rangszó köszöntötte a gyõzelmet, sõt
Bocskai is érdeklõdött e „törökverés
felõl”. Ha elfogulatlanul nézzük is e csa-
tát, akkor is a hosszú béke negyedszá-
zadának legnagyobb keresztény hadisi-
kere volt.

Egerben a gondok továbbra sem ol-
dódtak meg, saját pénzébõl elõlegezte
meg a fõkapitány a zsoldot. 1591-ben
lemond tisztérõl, s visszavonul gazdál-
kodó fõúrnak. A következõ évben ki-
törõ 15 éves háborúban, tehát egy sza-
bad év után ismét kardot köt. A felsõ-
magyarországi fõkapitány táborával
visszafoglalják a bevehetetlennek hitt fü-
leki várat. Az elvesztett csata után a tö-
rökök csak a szendrõi kapitányságának
idejébõl ismert Rákóczi Zsigmonddal
voltak hajlandóak tárgyalni. E gyõze-
lemnek híre is eljutott az ország más ré-
szeire: „a kegyelmed jó hírét, nevét tu-
dakozván barátainktól gyakorta nagy
örömmel hallottuk”– olvasható a neki
küldött levélben. 

Többféle katonai pozíciót is betöltött
ebben az idõben. Felsõ-Magyarorszá-
gon Basta tábornagy mellett a magyar
mezei hadak parancsnoka, majd 1598-
ban a fõparancsnokságot is átveszi a be-
teg Bastától. Pályája a hadapródból, vég-
vári tisztbõl lett kapitány, majd egy fon-
tos végvár fõkapitánya, illetve a sikeres
törökellenes harcosként a fõparancsnoki
pozícióig ívelt. Tagja lett annak a fõúri
rendnek, melynek tagjai egytõl egyig ka-
tonák is, és akik mindennél többre tar-
tották a vitézi hivatást, a virtust.

O. Z. M.

Admonitio III. 

RÁKÓCZI ZSIGMOND, A FÕKAPITÁNY

SZERENCS A VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁS ÉVÉBEN
(Folytatás a 6. oldalról.)

A cukorgyár a tervezett szintû vesz-
teséget hozta az elsõ félévben, ugyan-
akkor jelentõs javulást ért el a fenntartási
költségek csökkentésében. A csokolá-
dégyárban nyár közepére mintegy 350
millió forintos beruházást valósítottak
meg; a keménycukor és karamella-
gyártó vonalat cserélték fel moder-
nebbre, s fejlesztették a csomagolást
is. Ebben az évben fejezõdött be a cu-
korgyár 240 millió forintos rekonst-
rukciója. Új répaátvételi fogadó- és tá-
rolóállomás épült, korszerûsítették a
vasúti rendszert, felszereltek két cu-
korkristályosítót, amelyeket korszerû
irányító automatikával láttak el. A
szeptemberben kezdõdött kampány-
ban a közel 366 ezer tonna répából
több mint 40 ezer tonna cukrot állí-
tottak elõ.

Az év január elejétõl megszületett az
új határozat, mely szerint a hétfõk ki-
vételével a városban minden nap  pia -
cot tartottak. Kedden és szombaton a
Kisvásártéren használt cikkek is árusít-
hatók, minden hónap elsõ szombatján
pedig a használt gépjármûvek vásárát
rendezték meg. Az állatvásártéren szom-
batonként tartottak vásárt.

1984 elején adták át Szanyi Péter al-
kotását, a felszabadulási emlék mûvet.
Köré új térburkolatot, dísznövényeket
és bokrokat, fákat ültettek. A pihenés-
re alkalmas kis park, amit Bodonyi Csa-
ba, Ybl-díjas építész tervezett, márci-
usban készült el. 

A szerencsiek által kedvelt Árpád-
hegyen is pihenõ parkot terveztek. A 3
milliós költségbõl a helyiek 2,5 millió
forintnak megfelelõ társadalmi munkát
vállaltak.

Rendezték a terepet, megépítették a
felvezetõ utat, szalonnasütõ-helyeket, er-
dei játszóteret és szabadtéri színpad ki-
alakítását ütemezték be. Szándékában
volt a városnak a  szabadidõ központ ve-
zetékes vízhálózatának a kiépítése is.

Szerencs kertváros. Ezért lakói öröm-
mel vették a hírt, miszerint közmûvesí-
tett házhelyek értékesítésével a helyi ta-
nács megnövelte a magán erõs lakásépí-
tések lehetõségét. Az Ondi úton és a Lip-
ták utcában több mint száz-száz, a Mik-
száth utcában pedig 45 telket kínáltak az
építkezõknek a várossá avatás évében. Aki
viszont nem szándékozott családi házat
építeni, április elején 28 tanácsi értéke-
sítésû lakásból várhatta a kiutalás remé-
nyét. Az év második felében további 42
célcsoportos lakás kulcsát vehették át a
leendõ tulajdonosok.

A várossá nyilvánítás elõtt Szerencs-
nek egyetlen általános iskolája mûkö-
dött. A korábban 1. Sz. és 2. Sz. Álta-
lános Iskolákból összevont Hunyadi Já-
nos Általános Iskola már több mint
ezerfõs tanulói létszáma, és közel
százfõs tanári kara több épületben tud-
ta csak megvalósítani az oktatást. A di-
ákok számának az emelkedése elhe-
lyezési gondot okozott, amit dél elõtti és
délutáni tanítással oldottak meg. A kö-
zépiskolai oktatás szerepét a 118. Sz.

Ipari Szakmunkásképzõ Intézet és a
Bocskai István Gimnázium töltötte be.
A szakmunkásképzõt a tradicionális
szakmák: géplakatos, villanyszerelõ,
autószerelõ, fodrász képzésére alapí-
tották, a gimnázium a környékbeli if-
júság továbbtanulási lehetõségeinek
igényét elégítette ki.

A Szerencsi Járási Könyvtár a kor kul-
túrpolitikai igényeit szolgálta több ez-
res kölcsönözhetõ köteteivel, a Béke Kul-
túrotthon 48 négyzetméteres alapterü-
letén. A „Szipka” épülete a járás kul-
túrotthona is volt, amely a települések
mûvelõdési-kulturális munkáját is irá-
nyította. A kulturális életet azonban a
cukorgyári kultúrotthon szervezte meg
a városban. Mezei Zsófia, a „Gyári kör”
vezetõje gondoskodott a színes, válto-
zatos mûsorokat felvonultató estékrõl,
klubokról, brigádrendezvényekrõl,
koncertekrõl. Az általa szervezett prog-
ramokról a mai napig élményszámba
menõ beszámolókban emlékeznek meg
kortársai. A közmûvelõdés részét ké-
pezte az akkor már mûködõ, a járásra
vonatkozó helytörténeti anyagot be-
mutató Zempléni Múzeum. Petrikovits
László helyi fogorvos adománya révén
a képes levelezõlapok és ex-librisek tár-
házát is felvonultató tárlat akkor még
szûkös körülmények közé szorult. A Rá-
kóczi mozi filmválasztéka hosszú évek-
re lekötötte a helyiek érdeklõdését, ki-
szolgálta kulturális étvágyukat.

(Folytatjuk)
O. Z. M.
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Sorozatunkban olyan szerencsi,
vagy innen elszármazott korábbi vá-
roslakókat mutatunk be, akiknek
pályafutása tanulságként szolgálhat
az utánuk következõ generációk
számára.

Ez alkalommal Pásztor Zsuzsa (fo-
tónkon) mesél eddigi életérõl és je-
lenlegi lakóhelyérõl: Angliáról. 

A Bolyai János Általános Iskolának
voltam nyolc éven át a tanulója. Kel-
lemes emlék életemnek ez az idõ -
szaka, amikor azt hitték rólam, hogy
muzsikus lesz belõlem – idézi fel di-
ákéveit Zsuzsa. Történt ugyanis, hogy
másodikos koromban egy délután
azzal állítottam haza, hogy beirat-
koztam a zeneiskolába. Felsõ tago-
zatosként a délelõttöket a Bolyaiban,
a délutánokat pedig a Rákócziban töl-
töttem. Hegedûs Mária volt az osz-
tályfõnököm, akit nagyon szerettünk.
Igazi kis közösséget alkottunk. A
nyolcadik után a Nyíregyházi Ze-
nemûvészeti Szakközépiskola oboa
szakos tanulója lettem, ekkortól már
általában csak a hétvégeket töltöttem
Szerencsen. Sajnos, az ötödév végén
sem sikerült bekerülnöm a fõiskolá-
ra, emiatt csalódottságomban abba-
hagytam zenei tanulmányaimat. Im-
már tíz esztendeje nem volt hangszer
a kezemben, de egy nap talán a hob-
biból majd ismét  elõ veszem.

– Akkoriban, 1999-ben kezdett di-
vat lenni a bébiszitterkedés – foly-
tatta Zsuzsa. – A bátyám ötlete alap-
ján egy budapesti irodán keresztül
elutaztam Angliába, hogy nyelvet ta-
nuljak, világot lássak. Ez december

6-án történt. Egy teljes évig kint vol-
tam, anya látogatott meg nyáron, és
velem töltött két hetet. Amikor 2000
decemberében hazajöttem, már csak
egy telefonra vártam, ami hamaro-
san meg is érkezett az USA-ból, aho-
vá 2001 februárjában repültem. Szin-
tén egy teljes évet New Jersey-ben

töltöttem. Mivel New York nagyon
közel van ehhez a városhoz, kis túl-
zással így majdnem élõben éltem át
a World Trade Center katasztrófáját.

Késõbb hajón, a Carnival Cruise
Lines-nál is dolgoztam, ugyancsak az
USA-ban, így láthattam olyan he-
lyeket (Mexikó, Bahamák, Belize, Ja-
maica stb.), ahová másként való-
színûleg nem juthattam volna el. Bu-
dapestre négy évvel ezelõtt költöz-
tem, amikor úgy gondoltam, eleget
utaztam, ideje, hogy otthon próbál-

jak meg boldogulni. Nem is kellett
sokáig várnom, de sajnos – mint ki-
derült –, az irodai munkát nem ne-
kem találták ki. Idõközben beirat-
koztam egyetemi felkészítõ tanfo-
lyamra. Felvettek a Pécsi Tudo-
mányegyetem angol szakára, de ak-
korra már elég jól beilleszkedtem
Pesten, barátokra találtam és mivel
munkám is volt, nem mentem el a
beiratkozásra. 2006 februárjában
jöttem ki ismét Angliába. Jelenleg im-
már három éve Winchesterben la-
kom, Hampshire megyében. Imádom
ezt a történelmi kisvárost, ami régen
Anglia fõvárosa volt. Az itteni ka-
tedrálisban van eltemetve a híres Jane
Austine írónõ. Egy étteremben, a Che-
sil Rectory-ben dolgozom, ez az
egyik legrégibb épület a városban,
több mint 600 éves. Természetesen
itt is észlelni a gazdasági és pénz-
ügyi válságot. Mindenki sokkal job-
ban vigyáz a munkájára. Egyre gya-
koribb, hogy már a nõk is dolgoz-
nak, így bébiszitterekre még mindig
nagy szükség van. 

Összességében az angol nem egy
melegszívû nép, de hozzá lehet szok-
ni a mindennapjaikhoz, gondolat-
menetükhöz, viselkedésmódjukhoz.
Nekem mindig van kihez fordulnom,
ha segítség kell. Ha kiderül, hogy ma-
gyar vagyok, mindig nagyon örülnek.
Egyre többen látogatják Budapestet,
így nagy szeretettel beszélnek orszá-
gunkról és fõvárosunkról. Itt is ro-
hannak, sokat dolgoznak az embe rek,
de megpróbálnak és tudnak is idõt
szakítani egy-egy sörre a barátokkal
a nap végén. Sokan járnak étterem-
be, szórakozni. A fiatalok szerintem
túlságosan el vannak engedve. Mér-
hetetlen az alkoholfogyasztásuk, de
az angolok alapjában véve is sokat
isznak a nap bármely szakában.

Megtanultam a sok utazás során,
hogy az élet rövid – emelte ki Zsu-
zsa. – Jönnek-mennek az emberek,
barátok, kapcsolatok és minden vál-
tozással magadnak kell megbirkóz-
ni. Azt hiszem, szeretnék egy dara-
big itt, Winchesterben élni, de ma-
gamat ismerve nem tudni, mit hoz
a holnap, és hova szól majd a kö-
vetkezõ repülõjegyem.

Mivel a szüleim még mindig Sze-
rencsen élnek, így a kapcsolat meg-
maradt a várossal, de sajnos, egyre
kevesebbet vagyok Magyarorszá-
gon. Az elmúlt években örömmel vet-
tem észre, hogy egyre virágosabb és
zöldebb nyáron a település. Sok bu-
dapesti ismerõsöm emlegeti, hogy
amikor átutazóban járnak Szeren-
csen, nagyon szépnek találják a kis-
várost. Otthon járva öröm találkoz-
ni régi ismerõsökkel, egykori taná-
rokkal, diáktársakkal.

A fenti címmel nyílt tárlat április 21-
én a Világörökségi kapuzat kiállító-
termében. Az ünnepélyes megnyitón
Suha György, Gambia tiszteletbeli
fõkonzulja ajánlotta az érdeklõdõk fi-
gyelmébe a távoli kontinens kis or-
szágát bemutató tárlatot.  A diploma-
ta többek között megjegyezte: ritka al-
kalom napjainkban, hogy a magyar
fõvároson kívül, Szerencsen is bemu-
tatkozhat egy afrikai állam. – Talán a
fotókiállítás adhat kedvet ahhoz, hogy

az európai emberek, köztük hazánk
polgárai jobban megismerkedjenek a
távoli Gambia csodálatos tájaival – fo-
galmazott Suha György, aki köszöne-
tet mondott a tárlat megrendezéséért
a szerencsi Balogh Sándornak, aki Af-
rika nagy támogatója és barátja. A ké-
peket, melyek csupán részleteket mu-
tatnak az ottani életbõl, az ország szép-
ségeibõl, vándorkiállítás keretében
hamarosan hazánk más vidékein is
megismerhetik az emberek.

 Szerencsiek a nagyvilágban 

PÁSZTOR ZSUZSA

AFRIKA MOSOLYGÓ PARTJAI 

Suha György (jobbra) Balogh Sándorral ismerteti a fotók készí -
tésének körülményeit.

DALOSOK A SZÍNPADON

Három dalos közösség részvéte-
lével rendezték meg április 25-én a
XX. Miskolci Nemzetközi Kamara-
kórus Fesztivál szerencsi hangver-

senyét. A Rákóczi-
várban megtartott
esemény ünnepélyes
megnyitóján Heves
János köszöntötte a
résztvevõket és ér-
deklõdõket. Az al-
polgármester elisme-
rését fejezte ki Sándor
Zoltán karnagynak, a
fesztivál alapítójának,
aki immár huszadik
alkalommal szervez-
te meg a nemzetkö-
zi hangversenyt. A
szombat délelõtti
koncerten a Szeren-

csi Általános Iskola énekkara mellett
a Hegyalja Pedagógus Kórus, majd
a Szicíliából érkezett Coro Polifoni-
co lépett a színpadra.

A szicíliai kórust Antonio Visalli vezényelte.

A Szerencsi Horgászegyesület ebben az évben is
megrendezte a Spisák Lajos Emlékversenyt. A ha-
gyományos április 26-ai házibajnokságra ezúttal ösz-
szesen 69-en neveztek be.

A szabályok szerint a sorsolás után a pecások reg-
gel nyolc órakor lendíthették be elõször egy horog-
gal és úszóval szerelt készségeiket a Homokos-tó vi-
zébe. A kifogott zsákmány ezúttal nem az asztalra,
hanem a gyors mérlegelés után a vízbe került vissza. 

Az idei szerencsi horgászversenyen induló 59 fel-
nõtt között végül Gábor Dezsõ szerezte meg az elsõ
helyet 12,85 kilogrammos zsákmányával, meg-
elõzve Lakatos Dénest (6,55 kg) és Borai Aladárt (5,52
kg). Az ifik kategóriájában Lakó Máté végzett az élen,
míg a gyermekek között Tiszavári Nim ród, 3,43 ki-
logrammal érte el a legjobb eredményt. A legna-
gyobb, 1,8 kilogrammos halért járó különdíjat Ba-
logh Imre vette át.

VERSENY A VÍZPARTON

Összesen 69-en versengtek az idei bajnoki címért.

Egészségnapot rendeztek április utolsó hetében a Szerencsi Általános
Iskolában. Pedagógusok és védõnõk tartottak bemutatót az oktatási in-
tézmény diákjainak, akik többek között vérnyomás- és testsúlymérésen is
részt vehettek. A gyerekek információt kaptak a helyes táplálkozásról és
a teljes kiõrlésû lisztbõl készített kenyeret is megkóstolhatták. Ez utóbbi
lényege, hogy a gabonamag mellett annak csíráját és héját is beleõrlik a
lisztbe, amibõl rostokban gazdag liszt, majd kenyér, tészta készülhet. A
szakemberek a falatozás után a helyes fogápolásról látták el jó tanácsok-
kal a tanulókat, akik a vitaminok élettani szerepérõl hallottak tájékozta-
tót. Az iskola mindkét épületében kiállították azokat a rajzokat, melye-
ken a gyermekek mutatták be, mit gondolnak az egészséges életmódról.

A DIÁKOK EGÉSZSÉGÉÉRT

A szülõk 114 új elsõ osztályost írat-
tak be április 23–24-én a szerencsi
általános iskolába. A gyerekek közül
hárman Ondon, a Bolyai épületben
56-an, míg a Rákóczi épületben 55-
en kezdik meg a tanulmányaikat. A
bejáró tanulók száma 35, akik ará-
nyosan oszlanak meg az intéz-

ményegységek között. Az iskolában
õsszel várhatóan négy osztály indul
majd. A szülõk 35 új jelentkezõ ese-
tében igényelték a kéttannyelvû kép-
zést, így a Rákóczi épületben mind-
két új elsõ osztályban lesznek majd
olyan tanulók, akik több tantárgyat
angolul tanulnak. 

ÕSSZEL AZ ISKOLAPADBAN

Magyarországon elõször az 1920-
as években ünnepelték az édesanyá-
kat, ami hamarosan összekapcsolódott
a májusi Mária-tisztelet katolikus ha-
gyományával. A Magyar Ifjúsági Vö-
röskereszt kezdeményezésére 1925-
ben tartották meg az elsõ hivatalos ün-
nepet. Tehát több mint nyolcvan éve
annak, hogy május elsõ vasárnapján
köszöntjük az anyákat, nagymamákat.
Így volt ez ebben az esztendõben is,
amikor a város óvodáiban, intézmé-
nyeiben sorra rendezték meg az ün-
nepet. A legkisebbek mûsort adtak, az
alkalomhoz illõ verseket mondtak,
énekkel kedveskedtek, egy szál vi-
rággal, néhány kedves szóval keres-
ték fel az édesanyákat, nagymamákat.

AZ ÉDESANYÁK KÖSZÖNTÉSE

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria
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Az elmúlt évi zárszámadás meg-
vitatásával kezdte munkáját április
30-án a Szerencsi Többcélú Kistér-
ségi Társulás Tanácsa.

A napirend tárgyalásánál felmerült,
hogy az elmúlt évi pénzmaradvány
szabadon felhasználható összegét a
beszerzésre kerülõ új, magasból
mentõ tûzoltóautó pályázati önré-
szére kellene felhasználni. Mások túl-
zónak tartották a társulási munka-
szervezet kiadásait, amelyek között
üdülési és étkezési hozzájárulások,
valamint jutalom is szerepel. Volt, aki
úgy vélte, hogy 33 millió forint olyan

költség szerepel a tavalyi pénzügyi
tervben, amit átcsoportosítva szét-
oszthattak volna a települések között.
A tanács elnöke arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az önálló munka-
szervezet létrehozásával letisztul-
nak a viszonyok, és világosan átte-
kinthetõvé válnak a költségek. A dol-
gozók munkáját – amennyiben arra
lehetõség van – el kell ismerni. A ki-
adásokról a dokumentumok rendel-
kezésre állnak, azokba a polgár-
mesterek szabadon betekinthetnek,
az elszámolásokat ellenõrizhetik. A
zárszámadást a tanács két ellensza-
vazattal és három tartózkodás mel-

lett elfogadta. Pályázatot írt ki a ta-
nács a társulás munkaszervezet-ve-
zetõi álláshelyére. A munkakört jú-
lius 1-jétõl lehet betölteni. (A rész-
letes pályázati kiírást lapunkban kö-
zöljük. – a szerk. megj.) Tájékozta-
tót hallgattak meg a jelenlévõk egy
új távközlési szolgáltatásról, amely
konstrukcióval csökkenthetõk a te-
lepüléseken a telefon- és internet-
költségek és az év végén már tele-
vízióadásokat is kínálnak kiváló
 minõ ségben az elõfizetõknek. A cég
képviselõje kiemelte: ajánlatuk nem-
csak a polgármesteri hivataloknak,
önkormányzati intézményeknek ked-
vezõ, hanem a vállalkozások és a la-
kosság ez irányú kiadásait is mérsé-
kelheti a kistérség településein. A ter-
vek szerint Szerencsen már a nyár
elejétõl folyamatosan megjelennek a
szolgáltató ajánlatai. Elfogadta a ta-
nács a belsõ ellenõrzésrõl készített
éves összefoglaló jelentést. Három el-
lenszavazattal egy tartózkodás mel-
lett állapította meg a grémium a Sze-
rencsi kistérség településein a házi
segítségnyújtás térítési díját. Az új
rendelkezés jövedelemhez köti a fi-
zetendõ összeget, aminek a mérté-
ke az ingyenességtõl az óránkénti
150 forintig terjed.

Megkezdõdött az egészségügyi
központ akadálymentesítése Rátkán.
A település önkormányzata 9,5 mil-
lió forintot nyert a beruházás meg-
valósítására, amely révén a mozgá-
sukban korlátozott lakosok is köny-
nyebben közelíthetik meg az orvo-
si rendelõt, a tanácsadót és gyógy-

szertárat. A napokban az épületen be-
lüli munkákat végzik a kivitelezõk,
amihez a burkolás és az átalakítás
utáni festés is hozzátartozik. A kö-
zeljövõben az udvar és a parkoló
akadálymentesítése is megtörténik az
1992-ben épült rátkai egészségügyi
intézmény környékén.

A szolgáltatás minõségének és
biztonságának javítását szolgálja a
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
nyolcvanegy települését érintõ pro-
jekt, amelynek a mûszaki elõkészí-
tése a sikeres elbírálása után az idén
elkezdõdött.

A Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) keretében benyúj-
tott pályázatot az elsõ fordulóban tá-
mogatásra méltónak tartották, így
zöld utat kapott az Észak-magyaror-
szági régió településein élõ lakosság
egészséges ivóvízzel való ellátásának
biztosítását szolgáló program. Az
elnyert 111 millió forint támogatás
19 millió forint önrésszel kiegészít-
ve a konkrét beruházások elkezdé-
séig szükséges feladatok elvégzésé-
re nyújt fedezetet. Ezek közé tarto-
zik többek között a mûszaki tervek
elkészítése, a szükséges engedélyek
beszerzése, a lakosság tájékoztatá-
sa és a közbeszerzési eljárások le-
folytatása. 

Az érintett önkormányzatok Sze-
rencs gesztorságával és a szolgálta-
tó GW-Borsodvíz Kft. közremûkö-
désével készítik elõ a településeken
a kinyert ivóvíz minõségének javítá-
sára és az elöregedett vezetékrend-

szerek rekonstrukciójára szolgáló ter-
veket. A projekt révén nyolc kistér-
ségben (Abaúj–Hegyközi, Edelényi,
Encsi, Sárospataki, Szerencsi, Szik-
szói, Tiszaújvárosi, Tokaji) összesen
103 ezer ember életkörülményeiben
történik majd kedvezõ változás. Az
elõkészítõ munkák felügyeletére már-
cius 4-én megalakult a kistérségek
képviselõibõl az Irányító Bizottság,
amely tanácsadással is segíti a me-
nedzsmentet. A testületben a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség KEOP Irá-
nyító Hatósága, valamint a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
(KVVM), valamint a KVVM Fejlesz-
tési Igazgatósága képviselõi megfi-
gyelõként vesznek részt.  A teljes be-

ruházási költség meghaladja a 4,2
milliárd forintot. Az ivóvíz-kutaknál
a beavatkozások szükség szerint  elsõ -
sorban az ammónium-, mangán- és
arzénmentesítést szolgálják az euró-
pai uniós elõírások teljesítése, vagyis
a lakosság egészségének a meg-
õrzése céljából. Emellett összesen 88
kilométer hosszúságban új ivóvíz-
távvezetékeket építenek, 25 kilomé-
ter hosszúságban végeznek hálózat-
rekonstrukciót és 371 kilométernyi,
vizet szállító csõnek történik meg a
tisztítása. A konkrét beruházások a pá-
lyázat második fordulójának az el-
bírálását követõen a tervek szerint
2011 áprilisában indulnak és várha-
tóan 2014 tavaszán fejezõdnek be.

A KISTÉRSÉG ZÁRSZÁMADÁSA Rátka 

MEGÚJUL AZ EGÉSZSÉGHÁZ

A felújítás már megkezdõdött.

TISZTA VIZET A TELEPÜLÉSEKNEK

Az idén is megrendezik a Tisza szépe
regionális baba- és gyermekszépségver-
senyt, ami már elsõ alkalommal, tavaly
is nagy sikert aratott. 

Nemcsak a döntõbe jutott gyerekek szü-
lei, rokonsága és barátai körében aratott
osztatlan sikert, hanem már önmagában
a rendezvény is közönségvonzónak bi-
zonyult. A szépségversenyre idén június
5-éig lehet jelentkezni hat kategóriában:
bébi (0–1 év között), bölcsis (1–2), ovis
(3–5), sulis (6–9), tini (10–14), testvér (egy
háztartásban élõk) a következõ települé-
sekrõl: Tiszaújváros, Tiszavasvári, Tisza-
füred, Mezõköved, Füzesabony, Polgár,
Szerencs és a környezõ települések.

Nevezni négy hónapnál nem régebbi, csak a gyermeket
bemutató fényképpel lehet. A fotó gondos kiválasztásakor
legfontosabb szempont, hogy a gyermek arcvonásai, ter-
mészetes szépsége értékelhetõk legyenek. Az elõválogató

zsûrit nem a ruha és nem a környezet ér-
dekli. A gyermek bája, kecsessége, rej-
tett szépsége annál inkább.

A verseny összdíjazása 500 ezer forint.
Kategóriánként húszan kerülnek a  döntõ -
be (tíz leány és tíz fiú). A pozitív dön-
tésrõl telefonon kapnak értesítést az érin-
tettek. Minden kategóriában az elsõ há-
rom kap díjat, illetve kategóriánként egy
különdíjat is kiadnak.

Tavaly a döntõben több Tisza-menti te-
lepülés ért el teljes sikert. A szervezõk re-
mélik, hogy idén még több gyermek je-
lentkezik a „Tisza szépe” versenyre,
amelynek döntõjét és díjkiosztó gáláját
június 20-án szombaton rendezik a ti-
szaújvárosi Derkovits Gyula Mûvelõdé-

si Központ  színháztermében.
A szépségversenyre a szerencsieknek a Babavilág baba-

boltban (Szerencs, Petõfi út 2.) lehet jelentkezni. Bõvebb
információ: www.babaabc.hu. 

„TISZA SZÉPE” BABA-
ÉS GYERMEKSZÉPSÉGVERSENY

A tavalyi verseny eredmény-
hirdetésén.

A bekecsi Lurkóház
Óvoda nagycsoporto-
sai látogattak április
21-én a helyi Rákóczi
Ferenc általános isko-
lába, ahol nyílt napot
tartottak a szeptem-
berben elsõ osztályba
készülõ gyermekek és
szüleik részére.

Volczné Simka Ma-
rianna igazgató üdvö-
zölte az érdeklõdõket,
majd ismertette a nap
programját. Az elsõ
foglalkozás keretében
Asztalosné Talárovich
Katalin dráma- és tánc-
szakos pedagógus
mozgatta meg a le-
endõ elsõsöket. A rög-
tönzött néptáncóra
után Ducsainé Timár
Mária a technikaórák-
ból adott ízelítõt a ven-
dégeknek. A nap to-
vábbi részében az ér-
deklõdõk betekintést nyerhettek a
számítástechnika órák rejtelmeibe,
majd a házigazdák megismertették
a kicsikkel az intézmény belsõ tere-
it. A nyílt napon huszonhat, idén bal-

lagó óvodás vett részt, akik szep-
tembertõl már a bekecsi iskola pad-
jaiba ülve kezdik meg az ismerke-
dést az írással, olvasással és a szá-
mok világával.

A gyerekek örömmel vettek részt a játékos
programokban.

Bekecs

ISMERKEDÉS AZ ISKOLÁVAL

Küldöttközgyûlést tartott április
27-én a Hegyalja Kapuja Moz gás -
korlátozottak Egyesülete. A Rákóczi-
vár lovagtermében Mileff László tá-
jékoztatta a meghívottakat arról,
hogy a korábbiaknál is nehezebb
anyagi helyzetben van idén a szer-
vezet. Elhangzott az is, hogy 2009-
ben jelentõsen csökkent az állam
által nyújtott lakásfelújítási támoga-
tás összege, így ebben az évben a
korábbi pénznek csupán töredékét
tudták odaítélni a tagságnak. Mileff
László kiemelte, hogy továbbra is a
tagdíjak jelentik a legfontosabb be-
vételt az egyesület számára, de idén
is több pályázattal kívánják segíteni
a mûködés feltételeit. Példaként em-

lítette, hogy nemrég igényeltek tá-
mogatást egy modern fénymásoló be-
szerzésére, mert a jelenlegi eszköz
javítása nem gazdaságos. 

A küldöttgyûlésen szó volt továb-
bá az õszi tisztségviselõ-választás  elõ -
készítésérõl, mivel a szervezet el-
nökségének mandátuma 2009 októ-
berében jár le. 

Horváth Béláné gazdasági vezetõ
beszámolójában többek között hang-
súlyozta, hogy az elnök által is em-
lített tagdíjbevétel folyamatosan csök-
kent az utóbbi idõszakban. A közel
2300 fõs tagságot számláló szerve-
zet 2009-ben a pályázati támogatá-
sokkal együtt 6,2 millió forintos ter-
vezett összegbõl gazdálkodik.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
KÖLTSÉGVETÉSE

Az egyesület elnöksége tájékoztatta a tagságot. 

Gadóczi Bertalan projektmenedzser
az Irányító Bizottság alakuló ülésén

ismerteti a program részleteit.
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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, legkö-
zelebb június 3-án 8–12 óráig. Onli-
ne fogadóóra: május 15-e, 10–11 óra
között. Regisztráció: www.szerencs.hu

Bíró László jegyzõ: minden páros hét
szerdáján 8–16 óráig, legközelebb
május 13-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán 10–

13 óra között. Legközelebb május 20-
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: min-
den hónap elsõ hétfõjén – legközelebb
június 8-án 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság ál-
dozatvédelmi referense – Vass Réka
hadnagy – minden hónap elsõ hétfõ-
jén, legközelebb június 8-án 9–12 órá-
ig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése hétfõn
és csütörtökön 8–15.30 óráig Palik Zsu-
zsanna fõhadnagy, engedélyügyi fõ-
elõadónál.  

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Május 4–10.: Centrum: hétfõ–pén-
tek 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.

Május 11–17.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek

8–16 óráig, Alba (ügyeletes): hétfõ–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap
8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Május 18–24.: 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. Szerencs
(ügyeletes): hétfõ–szombat 8–20 órá-
ig, vasárnap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok:
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

kóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Cent-
rum gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi
út 75. Tel.: 47/362-054. Oroszlán
gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi út 8.
Tel.: 47/361-433. Szerencs gyógy-
szertár: 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. Ügyfélfo-
gadási idõ: hétfõ és szerda: 8–12, 13–
15 óráig. Kedd és csütörtök: 8–11.30
óráig. Pénteken az ügyfélfogadás szü-
netel.  

ÁNTSZ KISTÉRSÉGI
INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csü-
törtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sír-
nyitással és hamvasztással, valamint a
gyógyszer-engedélyezéssel kapcsola-
tos ügyintézés: hétfõ–csütörtök 7.30–
16 óráig és pénteken 7.30–13.30 órá-
ig. Családvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–
15 óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szer-
da 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.: Király
Judit 20/484-1013. Nyitva tartás: hét-
fõtõl péntekig 12–18 óráig, szomba-
ton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kez-
di meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti na-
pok 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 sürgõsségi készen-
léti ügyeletet az alábbiak szerint:

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

Május 8.: II. körzet ( Móré László). Tel.: 47/362-225.
Május 15.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Május 22.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Május 29.: V. körzet. (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.

VÉRADÁS
MÁJUS 

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

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

Hirtelen köszöntött be a szinte ká-
nikulai hõmérséklet, de a hónapot
figyelve, még nem múlt el a tavasz.
Gyakran fordul elõ, hogy levertté vá-
lunk, fáradékonyabbnak érezzük
magunkat, felléphet az alvászavar,
csökken a fizikai aktivitás, rosszab-
bá válik a közérzetünk.

A fáradtság a szervezet segélyki-
áltása lehet, de nagyon sokan ezt
mégsem veszik komolyan.

A hideg téli idõszakban lassul az
anyagcserénk, a szervezetünk a fel-
gyülemlett méreg- és salakanyagokat
nem tudja eltávolítani olyan gyorsan,
ahogyan a jó általános állapothoz
szüksége lenne. A felgyülemlett sa-
lakanyag akadályozza az oxigén- és
a tápanyagellátást, így csökken a tel-
jesítõképességünk, fáradtnak érezzük
magunkat. A szervezetünk nem jut
elegendõ vitaminhoz, mert a téli gyü-
mölcsök, zöldségek vitamintartalma
a tárolás miatt alacsonyabb.

A tavasz beköszöntével a környe-
zetünk vidámmá válik, de a hõmér-
séklet hirtelen emelkedése, az inga-
dozás, a frontok megterhelik a szer-
vezetünk alkalmazkodó képességét.
A napsütés a „boldogsághormon”, az
endorfin termelõdését felgyorsítja, ja-
vul a szív mûködése, egyre energi-
kusabbnak, fittebbnek érezzük ma-
gunkat. Azonban, ha a változás túl
gyors, a szervezet nem tudja azt kö-
vetni, túl hevesen reagál, kialakul a
fejfájás, hangulatváltozás, súlyosabb

esetben esetleg keringési zavar, al-
vásprobléma lép fel, mélyülhet a
depresszió. Sok esetben pszicholó-
giailag éljük át ezt a folyamatot, de
még mielõtt teljesen elhagyjuk ma-
gunkat, lehetõleg mozogjunk többet
a szabadban, kiránduljunk, változ-
tassuk meg étrendünket, fõként friss
növényekbõl, zöldségekbõl fogyasz-
szunk többet.

Sokan a vitamintablettáktól várják
a megoldást, de a friss növényekkel
bejuttatott vitaminok a megelõzésben
és szervezet regenerálásában sokat
segíthetnek. A védekezõ rendszer leg-
fontosabb vitaminjai az E- és a C-vi-
tamin, valamint a béta-karotin. A nö-
vényi olajok, a gabonafélék csírája,
hús, máj, tojás és a zöld növények
az E-vitaminban gazdag táplálékok.
A C-vitamint a legnagyobb mennyi-
ségben a zöld növények tartalmaz-
zák. A káposztafélék, a savanyú ká-
poszta, az alma, citrom, narancs, bár
tárolásuk során sokat veszítenek a vi-

tamintartalmukból, azok mégis je-
lentõsek maradnak.

A béta-karotin legnagyobb meny-
nyiségben a sárgarépában és a  sütõ -
tökben található. A gabonamagvakat
csíráztatva és a csírát elfogyasztva je-
lentõs mennyiségû vitaminhoz jut-
hatunk, salátákba keverve, vagy vaj-
jal, margarinnal, sajttal megkent ke-
nyérre szórva. A tavasszal kapható
friss hónapos retek, az újhagyma
szinte „vitaminbomba” a szerveze-
tünk számára. A „tavaszi fáradtság”
megelõzéséért, a probléma megol-
dásáért mi magunk sokat tehetünk,
ha figyelünk a szervezetünk kiürült
raktárainak feltöltésére, sokat tar-
tózkodunk a friss levegõn, és meg-
felelõ formában eddzük testünket.

Váradi Ferencné 
dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb május 19-én) a szerencsi ren-
delõintézetben Váradi Ferencné se-
gítséget nyújt a személyre szabott  dié -
ta kiválasztásában, lehetõség van a fel-
vetõdõ problémák egyéni megbeszé-
lésére. A rendelés beutaló nélkül is
igénybe vehetõ, társadalombiztosítá-
si igazolványra azonban szükség van,
és a várakozás elkerülése érdekében
célszerû idõpontot egyeztetni.

Egészségünkért 

KÜZDJÜK LE A TAVASZI FÁRADTSÁGOT!

A tavasz beköszöntével a kör -
nyezetünk vidámabbá válik.

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

Az adóigazgatás területén Magyar-
országon az elmúlt években a legna-
gyobb változást az elektronizáció hoz-
ta. Segítségével lehetõvé vált a köz-
vetlen kapcsolatfelvétel biztosítása,
ami megkönnyíti az adózóknak és az
APEH-nak a feladatvégzést.

A folyamatos fejlesztések eredmé-
nyeként 2009-tõl az adó- és együt-
tes adóigazolási kérelmek mellett
már a jövedelemigazolási kérelmek
benyújtását is képes elektronikus
úton fogadni az adóhatóság. Ehhez
az úgynevezett okmányirodai, más
néven „ügyfélkapus” regisztrációra
van szükség. Ennek birtokában az
adózók kényelmesen, otthonról az
APEH honlapjára bejelentkezve el-
küldhetik jövedelemigazolási kérel-
müket, megspórolva ezzel idõt, fá-
radságot és sorban állást is. Az ilyen
módon benyújtott kérelem esetén az

állami adóhatóság a jövedelemiga-
zolást – az adózó választása szerint
–, elektronikus úton vagy papírala-
pon állítja ki és küldi meg a kérel-
mezõ részére, természetesen to-
vábbra is megtartva az adózóval  elõ -
re egyeztetett  idõ pontban történõ
személyes átvétel lehetõségét is.

Amennyiben valaki elektronikus
úton kéri a jövedelemigazolását, akkor
azt kizárólag az adóhivatal AbevJava
nyomtatványkitöltõ programjával el-
készített 09UK13 számú ûrlapon teheti
meg. A kérelemben a személyes ada-
tokon túl meg kell jelölni az évet,
amelyrõl az igazolást kérik, valamint
meg kell nevezni a felhasználó szer-
vezetet és a felhasználás célját. A
rendszer elektronikus úton egyaránt le-
hetõséget biztosít az adózóknak a ké-
relmük módosítására, illetõleg vissza-
vonására is. Ha ezek után mégis hi-
ánypótlásra van szükség, az szintén

elektronikus úton történik, lerövidítve
ezzel az ügyintézés menetét.

Az elektronikus úton kiadott jöve-
delemigazolás kizárólag elektronikus
formában hiteles. Az adózó és az iga-
zolás felhasználója (szintén okmány-
irodai regisztrációt követõen) a kiadást
követõ naptól az igazolást letöltheti
és megtekintheti a huszonöt karakte-
res ellenõrzési azonosító segítségével.
Ugyanilyen formában ellenõrizhetõ
ma már a papír alapon kiadott iga-
zolások valódisága is. Ez nagy segít-
séget jelenthet a visszaélések elkerü-
lésében.

Az elektronikus úton benyújtott ké-
relmek száma hétrõl hétre növekvõ
tendenciát mutat, bizonyítva, hogy az
elektronikus ügyintézés lehetõségei-
nek kiszélesítése az állampolgároknál
is kedvezõ fogadtatásra talált, foko-
zódó térnyerésére a  jövõ ben is szá-
mítani lehet.

Földjének aranykoronában kifejezett
értékének akár ezerszeresére is bün-
tethetik azt a földhasználót, aki már-
cius 15-ig nem jelentette be a földhi-
vatalnál termõföldhasználatának meg-
kezdését. Az ellenõrzések elkezdõdtek
– hívja fel a figyelmet legfrissebb köz-
leményében a Magyar Agrárkamara.

A termõföldrõl szóló 1994. évi LV.
törvény értelmében 2000. január 1-jétõl
kezdõdõen a termõföld (szántó, rét,
kert, gyümölcsös és legelõ mûvelési
ágba tartozó terület) használatát a föld
használója, a használat megkezdésétõl
számított 30 napon belül köteles be-
jelenteni az illetékes körzeti földhiva-
talhoz nyilvántartásba vétel céljából.
E kötelezettség az összességében egy
hektárnál nagyobb területet használó-
kat érinti.

A törvény szerint a bejelentést el-
mulasztó földhasználót a hatóság bír-
sággal sújtja, aminek mértéke az érin-
tett terület ingatlan-nyilvántartás sze-

rinti aranykorona-értéknek ezerszere-
se, de minimum ötezer forint. A bír-
ság adók módjára behajtandó köztar-
tozásnak minõsül.

A Magyar Agrárkamara kéri azon
földhasználókat, akik bejelentési kö-
telezettségüknek a törvényben elõírt ha-
táridõre nem tettek eleget, most tegyék
meg, keressék fel az illetékes földhi-
vatalokat, annak ellenére, hogy az el-
mulasztott bejelentés pótlására jogkö-
vetkezmények nélkül 2009. március
15-ig volt lehetõség. 

Kinek kell bejelenteni a földhaszná-
latot? A termõföld tulajdonosa, aki sa-
ját maga használja a területet (saját tu-
lajdon). A termõföld tulajdonosa, akit
azért kell földhasználónak tekinteni,
mert a másnak bármilyen jogcímen át-
engedett fölhasználat (haszonbérlet,
stb.) lejárt és azt nem hosszabbították
meg, vagy nem kötöttek a földre új (má-
sik) haszonbérleti szerzõdést. Család-
tag területét használja (szívességi föld-

használat). Családi gazdálkodó (családi
használat). Az a természetes vagy jogi
személy, aki haszonbérleti szerzõdést
kötött a föld tulajdonosával (haszon-
bérlet). Akinek földbérleti szerzõdése
lejárt és azt megújítja (új használat, ha-
szonbérlet, bérlet bejelentése). Telek-
megosztás során változott az ingatlan
helyrajzi száma (az új adatok beje-
lentése). 

Mi kell a bejelentéshez? Kitöltött föld-
használati bejelentõlap (letölthetõ a
www.foldhivatal.hu internetes oldalról).
Haszonbérleti szerzõdés (haszonbér-
let esetében), amikor szükség van a bér-
leti ajánlat önkormányzatnál történt ki-
függesztés tényének igazolása. Nem tel-
jes ingatlan használata esetében tér-
képkivonat, melyen a használt terület
meg van jelölve. A kérelemért 6000 Ft
szolgáltatási díj befizetésének az iga-
zolása (a földhivatal pénztárában vagy
a 10048005-01419495-00000000 szá-
mú számlájára történõ befizetés).

IGAZOLÁSOK KAROSSZÉKBÕL

BÍRSÁGOLHAT A FÖLDHIVATAL
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� Bicskakulcsos központi zár
� Méretpontos üléshuzatok
� Üléstakarók
� Dísztárcsák (darabra is) 
� Csomagtértálcák (méretpontos is) 
� Trikó jellegû huzatok elsô és hátsó ülésre is 
� Szemöldökök új Swiftre és Opel Astra F-re
� LED-sorok, helyzetjelzô LED-ek

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL VAGY MEGRENDELÉSRE.

CSERÉLJEN OLAJAT úgy, hogy az 
OLAJSZÛRÔ ÁRÁNAK

CSAK A FELÉT FIZETI!!!
(részletek a boltban)

AUTÓÁPOLÁSI és TISZTÍTÓSZEREK!!!
(Rovaroldó, waxos sampon, polírok, gumiápoló)

GYÁRI ALKATRÉSZEK:
VW, Seat, Skoda, Opel, Peugeot, 

Citroën, Ford, Nissan

Bereczk Autósbolt

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

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
PÉLDÁNYKERT KÖZ 3.: A város kertvárosi részén, csendes, nyugodt
környezetben, az Árpád-hegyre nézõ panorámával rendelkezõ, 315
m2 teljesen bekerített telken, 2005. évben teljesen felújított (mûanyag
ablakok, ajtók, kõgyapot szigetelés a mennyezeten), igényes belsõ
kialakítású, 2 szoba, nappali, étkezõs konyha, elõszoba, fürdõszoba,
WC, gardrobe, lépcsõház helyiségekbõl álló, egyedi gáz-központi
fûtési rendszerû, önálló vízórás, redõnyös, karbantartott 64 m2 hasz-
nos alapterületû, összkomfortos társasházi lakás kizárólagos hasz-
nálatú tároló helyiséggel és garázzsal. Az ingatlan a felújítást
követõen két évig használaton kívül állt. Az ingatlan a beépített bú-
torokkal kerül értékesítésre: fürdõszoba (tükrös fürdõszobaszekrény,
sarokkád), nappali (komplett szekrénysor), komplett konyha (sü -
tõvel, páraelszívóval). Az ingatlanhoz udvarrész is tartozik. Pihenõ -
kert, díszkert, udvari, kerti világítás, ásott kút. Parabolaantenna.
Ipari áram. Frissítõ festés után beköltözhetõ. Megfelelõség esetén be-
számítható miskolci, legalább 3 szobás, (minimum 100 m2 hasznos
alapterületû) összkomfortos, elsõsorban kertes, vagy sorházi ingat-
lan is. Irányár: 11 900 000 Ft. Tel.: 30/565-82-20. 
KOSSUTH U. 19/B. 2. emelet 3. ajtó: 71 m2 hasznos alapterületû,
komfortos társasházi öröklakás. A loggia igény szerint üvegredõnnyel
lezárható. Alacsony rezsi-és társasházi közös költség. Megfelelõség
esetén beszámítható szerencsi, legalább 1,5 szobás, kizárólag föld-
szinti társasházi ingatlan. Nagyobb lakásba költözõk figyelmébe
ajánljuk! Irányár: 9 900 000 Ft. Tel.: 30/466-44-30. 
PINCE KÖZ 1. Vas Dávid: Kertvárosi, városra nézõ panorámával, 328
m2 térmértékû telken, mintegy 60 m2 haszonos alapterületû, kom-
fortos családi ház a hozzá tartozó 2 helyiséges melléképülettel, mely
hozzáépítéssel garázzsá alakítható. A padlástér beépítésével a hasz-
nos alapterület tovább bõvíthetõ. Irányár: 8 900 000 Ft. Telefon:
30/348-39-03.
BOCSKAI U. 36. Glonczi: 875 m2 területû, 2,5 szobás, komfortos csa-
ládi 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 társasházi lakás
a hozzá tartozó pincei 3 m2 tárolóval. Garázs az udvarban bérelhetõ.
I.ár: 7 500 000 Ft. Telefon: 20/546-24-80, 20/546-24-30. 
BODROGKERESZTÚR, ADY E. U. 14.: 1607 m2 telken, atraktív módon
kialakított, 2007. évben teljesen felújított, mintegy 123,5 m2 hasz-
nos alapterületû, összkomfortos családi ház. Az ingatlan igényes,
egyedi, exkluzív módon kialakított, rendkívül jó benapozottságú he-
lyiségekkel. A jól tájolt és megnyugtató díszkertben 60 m2 kerti tó,
pázsit, világítás, automata kerti öntözõ. Irányár: 25 000 000 Ft. Tel.:
70/286-44-19.    
RÁTKA, PETÕFI U. 16.: 1224 m2 telken családi ház teljes berende-
zéssel együtt is eladó, esetleg hosszabb távra BÉRBEADÓ. 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 önálló épü-
lettel. Egyik épület jelenleg kocsmaként mûködik. Másik épület üz-
lethelyiség. 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, melléképületbõl,garázsból és
gazdasági épületekbõl álló ingatlan, 21 m borospinceággal. Azonnal
beköltözhetõ. Irányár: 9 900 000 Ft. Telefon: 47/363-196, 70/592-
74-39. 

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

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. 
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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.

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

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!

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

Egy-, két- és háromágyas, 
zuhanyzós szobákkal, 

lakosztállyal, reggelivel 
és zárt parkolóval biztosít 

minden kényelmet.

A tíz szoba mindegyikében 
színes tv, légkondicionált 

társalgó, reggelire 
bôséges ételválaszték áll 

vendégeink rendelkezésére!

WWEEEEKKEENNDD
PPAANNZZIIÓÓ

Szerencs, 
Rákóczi út 19.

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

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

La pun kat rend sze re sen szem lé zi Ma gyar or szág
leg na gyobb mé dia fi gye lõ je, az

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Bu da pest, VIII. ker. Au ró ra u. 11.

Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 •
http://www.observer.hu

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.



Fölényes hazai gyõzelmet aratott
a tavaszi idény elsõ bajnoki mérkõ -
zésén a város nõi kézilabdacsapa-
ta. Az NB III Hevesi csoportjában
szereplõ szerencsi együttes április
25-én Pásztó gárdáját 35–14 arány-
ban gyõzte le.

A két csapat legutóbbi találkozó-
ján kilenc góllal dobtak többet el-
lenfelüknél a szerencsi lányok, akik
számára a hazai környezetben le-
játszott találkozón is a gyõzelem volt
az egyetlen elfogadható eredmény.
Ennek megfelelõen léptek pályára
Marius Breazu edzõ tanítványai és
rövid idõn belül három gólt dobtak,
mire a vendégek egyszer be tudtak
találni Véber Kitti kapujába. A két
teljes csapatnyi játékossal rendel-
kezõ házigazdák szinte minden tá-
madása eredményes volt, miközben
az egyetlen cserejátékossal érkezõ
vendégeknek ritkán sikerült pontot
szerezniük. A félidõ 20–7 arányú
szerencsi vezetéssel zárult. A má-
sodik játékrészben Czagány Niko-
letta vette át a háló õrzését, miköz-
ben a helyiek valamennyi jelenlévõ
játékosa szereplési lehetõséghez ju-
tott. A továbbra is támadó szellem-
ben kézilabdázó lányok közül leg-

alább egyszer mindenki bevette a
pásztóiak kapuját, akik végül 35–14
arányú vereséget szenvedtek. A

mérkõzés gólkirálynõi 7–7 találat-
tal Sohajda Edit és Katona Krisztina
lettek. 

* Nem várt vereséget szenvedett Ti-
szaladány ellen hazai pályán a város
labdarúgócsapata. A megyei III. osz-
tályú bajnokság keretében április 18-
án lejátszott találkozón 2–3 arányú
vendégsiker született.  

Az elsõ félidõ huszonötödik per-
cében, majd a második játékrész ele-
jén kapott, összesen három gól je-
lentõs hátrányba hozta a jobbára
szív és elképzelés nélkül futballozó
házigazda együttest. A mindössze
két cserejátékossal rendelkezõ Takács
László edzõ maga is pályára lépett és
igyekezett közelrõl lelkesedést önte-
ni a szerencsi játékosokba. A helyi-
ek több helyzetet kidolgoztak, de a
szerencse a lelkesen küzdõ vendégek
mellé állt. A 74. percben Kazsik Sán-
dor megtörte a jeget, amikor a kapu
jobb oldalába lõve megszerezte a be-
csületgólt.  Röviddel ez után középrõl
Takács László tette a labdát Szentir-
mai Gergely elé, aki 15 méterrõl vet-
te be a ladányi kaput, 3–2- re mó-
dosítva az állást. Az utolsó húsz
percben kétségbeesetten rohamozott
Szerencs az egyenlítésért, ez azonban
már nem volt elegendõ az egy pont

megmentéséhez. Amennyiben a csa-
pat végig így játszott volna, akár több
góllal is nyerhettek volna a házigaz-
dák. Az ifjúsági együttesek találko-
zóján 1–1-es eredmény született.     

* Kikapott legutóbbi idegenbeli ta-
lálkozóján a város labdarúgócsapa-
ta. Együttesünk április 25-én Abaúj-
kéren 5–1 arányban maradt alul a há -
zi gazdákkal szemben. A szerencsi
együttesben Takács László tréner
kezdõjátékosként szerepelt, egyetlen
csereként Sélley László foglalt helyet
a kispadon. Az ifjúsági csapatok ta-
lálkozója 2–2-es döntetlennel zárult. 

FIASKÓK A FOCISTÁKNÁL
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AK CIÓ!

Az Unió Coop Zrt. valamennyi 
Coop üzlete újabb országos akcióval

várja vásárlóit május 18-ig! 
Kedvezõ áron kaphatók: 

Karaván sajt 1 kg 1499 Ft
COOP tejföl 20% 375 g 159 Ft

Egységára: 424 Ft/kg

COOP Vándor öml. sajt, tömlõs tejszínes, téliszal. 100 g 139 Ft
Egységára: 1390 Ft/kg

Vegeta 75 g 139 Ft
Egységára: 1853,33 Ft/kg

Riceland fõzõtasakos konyhakész rizs 2x125 g 159 Ft
Egységára: 636 Ft/kg

COOP hasábburgonya elõsütött gyf. 1 kg 329 Ft
Lecsókolbász 1 kg Debreceni Hús 439 Ft
COOP darált hús 400 g 159 Ft

Egységára: 397,50 Ft/kg

Biopon takarékos, takarékos color 2 kg 799 Ft
Egységára: 399,50 Ft/kg

Baba szappan duo 2x125 g 199 Ft
Egységára: 796 Ft/kg

...és még számos termék. 

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

már most is több mint 80% MAGYAR TERMÉK!

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

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

Vasudvar
� Álmennyezetek,

stukkók, rozetták
AKCIÓS ÁRON!!!

� Zártszelvények, szög-, 
kör-, lapos-, négyzet-, 
betonacélok

� Hegesztett hálók, kerítés-
fonatok, kötözõdrótok

� Alu és horganyzott 
csatornák, lemezek

� Kisgépek, szerszámok, 
csavarok

� Tapéták, tapétaszegõk, 
ragasztók

� Kertészeti és takarófóliák

� Csúszdák, hinták

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

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

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

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

Eng.sz.: R-1787/1998

VÁLTSA BE UTAZÁSI IRODÁNKBAN ÜDÜLÉSI CSEKKJÉT!
PIHENJEN DEBRECENBEN 3***-os szállodában
3 éjszaka árán 4 éjszakát: 24 000 Ft/fô félpanzióval

TUNÉZIA 7 éjszaka, félpanzióval 
29 900 Ft/fô-tôl+illetékek (***)

7 éjszaka, all inclusive ellátással 
60 900 Ft/fô-tôl+illetékek (****)

Üdüljön Görögország, Spanyolország, Olaszország, Horvát -
ország, Egyiptom, Montenegro, Bulgária, Törökország

legszebb részein apartmanokban, szállodákban, keresse 
az aktuális katalógust utazási irodánkban

Jelentkezés, helyfoglalás 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

MUSKÁTLI ÉS VIRÁG
VÉGKIÁRUSÍTÁS

30–50%-os engedménnyel
Május 22-én (csütörtök),  
Szerencsen a Népházban

Cserepes álló 250 Ft
Egynyáriak

Tulipánfák 999 Ft-tól

Hatvan esztendõben ezelõtt, 1949. május 7-én kötött házasságot 
Rimán István és Kisvárdai Erzsébet. Az évfordulót apuka sajnos kórházban
ünnepelte szûk családi körben.

Ez úton is kívánunk neki mielõbbi gyógyulást és a gyémántlakodal-
mas párnak szeretetben eltöltött további boldog életet. 

Lányuk, unokáik, dédunokáik    

RÁDUPLÁZTAK AZ ELLENFÉLRE

A jó védekezés is hozzájárult a gyõzelemhez. 

KÖSZÖNET 
A TÁMOGATÁSÉRT 

A III. Tokaj-hegyaljai cserkészhadi-
játék és cserkésznap szervezõi nevé-
ben szeretnénk megköszönni a követ-
kezõ intézmények és személyek tá-
mogatását: Szerencs Város Önkor-
mányzata, Szerencsi Városi Kulturális
Központ és Könyvtár, Szerencsi Római
Katolikus Egyházközség, Szerencsi Re-
formátus Egyházközség, Szerencsi Bon-

bon Kft., Halász cukrászda, Sörház ven-
déglõ, Jolsvay János, Bodnár József és
családja. 

Köszönetet mondunk azoknak a
személyeknek is, akiket itt nem tudtunk
felsorolni, de apró segítségükkel hoz-
zájárultak rendezvényünk sikeréhez.

Majorszki András, 
Jolsvay Levente, Bodnár László

ÁLLÁS-
AJÁNLATOK

Termelési mûszakvezetõ (Sze-
rencs), karosszérialakatos (Szerencs),
pályázatíró (Szerencs), energetikai ve-
zetõ (Szerencs), lakatos, hegesztõ
(Szerencs), autóvillamossági szerelõ
(Szerencs), autókozmetikus (Sze-
rencs), pénzügyi tanácsadó (Sze-
rencs), hirdetésszervezõ (Szerencs),
autószerelõ (Szerencs), pék (Bod-
rogkisfalud), szakács (Erdõbénye),
ács (Tállya), vasbetonszerelõ (Tállya),
kõmûves (Tállya), segédmunkás
(Tállya), gépészmérnök/technikus
(Mád), mûszerész (Abaújszántó),
elektromûszerész (Abaújszántó). To-
vábbi információ: Észak-magyaror-
szági Regionális Munkaügyi Központ
Szerencsi Kirendeltsége (tel.: 47/361-
909). 



– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10 x
10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó. Részben
alápincézett, fedett terasszal, az udvaron ásott kúttal.
 Irány ár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (9)

MEZÕGAZDASÁG
– Kordonos szõlõ kis házzal és végében ugyanolyan alap-
területû akácos erdõvel a monoki Lete dûlõben eladó. Érd.:
30/374-6067. (9)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-
2255. (9)

JÁRMÛ
1992-es Peugeot 205 Look, 1.1 benzines, 2010 máju-

sáig érvényes mûszaki vizsgával, jó állapotban, 129 000
kilométerrel eladó. Érd.: 47/950-520, 20/511-1757. (9-
10)
– Lada Samara 1.3 1989. évi, háromajtós, krémfehér
autó téli gumikkal 65 E Ft-ért eladó. Tel.: 20/563-3852.
(9)

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

KIADÓ
– 70 m2-es albérlet, külön bejárattal, elõkerttel május ele-
jétõl kiadó. Érd.: 20/468-0815. (9)
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– Szerencsen a Petrikovits út 61. sz. alatti szintes, családi
ház eladó. Bérlakást beszámítok. Érd.: 30/618-0963. (9)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuteré-
nos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920
m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen
rendben  tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló. Érd.: este
30/921-2255. (9)
– Bekecs, Honvéd utca 19. szám alatt háromszobás, ker-
tes családi ház (fõúton, saroképület) eladó. Irányár: 7,2
M Ft. Érd.: 47/368-024. (9)
– Szerencsen az Alkotmány utcában 130 m2-es, össz-
komfortos családi ház eladó. Irányár: 13,5 M Ft. Érd.:
70/3400-374, 20/439-4884. (9)
– Szerencsen 3 szobás, gázfûtéses, garázsos, társasházi
lakás eladó. Érd.: 70/324-4728, 47/363-288. (9)
– Bekecs, Szent István út 2. szám alatt építési telek eladó
(víz- és villany bevezetve). Érd.: 20/9741-707. (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 beszámítok Ondi út és kör-
nyékén. Ár: 18,3 M Ft. Érd.: 70/32-17-838. (9)
– Szerencs, Váci M. út 34. szám alatti kétszintes, modern,
újépítésû luxuslakás extrákkal gáz + központi fûtéssel,
kandallóval, alápincézve, sürgõsen eladó. Kisebb, jó álla-
potú családi házat az Ondi út és környékén beszámítok.
Ár: 39 M Ft. Érd.: 20/95-16-168. (9)
– Szerencs, Gyár út 3. szám alatt 72 m2-es lakás eladó.
Érd.: 20/9748-925. (9)
– Szerencs, Kossuth úton 73 m2-es, három szoba + ét-
kezõs, II. emeleti társasházi lakás, jó lakókörnyezetben
eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Ugyanitt garázs eladó. Érd.:
20/999-8836. (9)
– Balaton-felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csendes fa-
luban háromszobás, részben felújított, százéves ház közel
2000 négyzetméteres telken 2,9 millió forintért sürgõsen
eladó. Érd. a 20/563-3852 telefonszámon Szerencsen.
(9)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejáratú 
2 + 4 szobás családi ház eladó. Vállalkozásra megfelelõ.
Kisebb házat, lakást beszámítunk. Érd.: 20/575-3803.
(9-10)
– Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatt 42 m2-es, össz-
komfortos, gázfûtéses, társas lakás eladó, kis családi házat
beszámítok. Érd.: 30/368-2523. (9-10)
– Szerencs központjában (Béke út 1.) teljesen felújított,
160 m2-es, összkomfortos ház 540 m2-es telken eladó.
Jelenlegi besorolása lakóház, de kereskedelmi célú hasz-
nosításhoz is rendelkezik engedéllyel. Jogerõs építési en-
gedély van 160 m2 bõvítésére. Irányár: 31,9 M Ft. Érd.:
20/580-3859. (9)
– Szerencsen felújított, kétszobás, bérházi lakás beépített
bútorokkal eladó. Ár: 8,2 M Ft. Érd.: 30/701-2970. (9)
– Miskolc, Középszer úton 9. emeleti, 51 m-es, teljesen fel-
újított lakás eladó. Irányár: 6,8 M Ft. Érd.: 30/648-5835.
(9)
– Szerencsen frekventált helyen 200 m2-es, háromszo-
bás, nappalis, étkezõs vegyes- és gáztüzelésû, azonnal
beköltözhetõ családi ház, rendezett, parkosított udvarral
sürgõsen eladó. Érd.: 20/935-0795. (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. 

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.

EMLÉKEZÉS 

„Nem búcsúztam tõletek. 
Nem tudtam, hogy örökre elmegyek. 

Szívetekben hagyom emlékem örökre. 
Imádságotokban õrizzetek engem.”

„Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, 
Aki a bajban megfogja a kezed. 

S hogy milyen fontos is volt neked, 
Csak akkor érzed, ha nincs már veled.”

Szomorú szívvel emlékezünk arra a napra,
amikor a legdrágább édesapa, férj

SLOSZÁR TAMÁS
szerencsi lakos 4. éve, 2005. május 2-án örökre

itthagyott bennünket. 

„Köszönjük neked Uram,
hogy õ már a Miénk volt, és az is marad. 

Mert aki él szerettei szívében,
az nem hal meg, csak távol van. 

Drága jó szívét, dolgos két kezét áldd meg
Atyánk, 

s mi megköszönjük,
hogy Õ lehetett az Édesapánk.” 

Emlékét szívünkben õrizzük: 
felesége, lányai: Eszter és Bernadett. 

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2009. május 15-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

május 22., június 12.

500 forint

�

�

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.

� Részlet, hitel, lízing….l
� Kedvező előtörlesztéssel, kedvező törlesztőrészlet.
� Akár Casco nélkül is, akár kezes nélkül.
� Bankoktól visszavett gépkocsik 

széles választékban
� MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS, 

ZÖLDKÁRTYA
� Karambolos javítás, kárfelvétel, kárrendezés.

KEDVEZMÉNYES 
HASZNÁLTAUTÓ-KIÁRUSÍTÁS!

SZERENCSRE JÖJJÖN!

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. 

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

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

baromfihúsokat és hentesárukat! 

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

5 kg-os vödrös zsír
1500 Ft/vödör

Sertésoldalas
830 Ft/kg 

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

BOWLING CLUB
Unod a szürke hétköznapokat? 

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

itt az idő! 

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

asztal, asztali foci, sakk.

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

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

Meleg- és hidegétel-utalványokat 
beváltunk!



Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 12. Nõi be-

cenév. 13. Szemben. 14. Angol sör!
15. Kettõs mássalhangzó. 16. A Duna
mellékfolyója. 18. Kényeztet. 20.
Fémpénzünk. 21. Tiltószó. 23. Angol
mód (MODE). 24. Rag, az -ül párja.
25. Testnevelési Fõiskola. 27. Pako-
lászik, lomol. 29. A fekete özvegy is
ez. 31. Bíróság mondja ki. 33. ... mail,
légiposta. 35. Pozitron emissziós to-
mográfia. 36. Az SI mértékegység-
rendszerben tíz a mínusz kilencedi-
ken. 38. Dal. 40. Top ..., a legjobb
tíz! 41. Latin csont. 42. .. gross, nagy-
ban. 43. Menyasszony. 44. Aki sokat
iszik, félhet tõle! 46. Sétapálca. 47.
Tegnap után. 48. Németország fõvá-

rosa. 49. Jóslásra használt õsi, kelet-
európai ábécé. 50. Plusz. 51. Lábuj-
jak angolul (TOES). 53. Amerikai
profi kosárlabda liga. 55. Bujkál, tü-
netmentes marad (betegség). 58. Te
és én. 59. Colorado állam fõvárosa.
61. Másolásra használt irodai eszköz.
63. Elõtag: légi.

Függõleges:
2. Nemzeti szimbólum. 3. Tûz te-

szi. 4. Kenyér alapanyaga. 5. A teát
szereti. 6. Szabály. 7. Fosztóképzõ.
8. Neon. 9. Keverve ken! 10. A  váll -
öv csontja. 11. Értékesítésre szánt. 15.
Az idézet második, befejezõ része.
17. Drágakõfajta. 19. Agrármarketing
Centrum. 22. Ételízesítõ. 26. Üd-

vözlõkártya. 28. Fél
utca! 30. Nõi bece-
név. 32. Létezni. 34.
Bika hangzói! 36.
Nitrogén, kén. 37.
Nemesgáz. 39. Idõ -
mé rõ. 40. Töltény
megy bele. 41. Oxi-
gén, foszfor. 44. Vá-
ratlanul kedveske-
dik. 45. Angol–fran-
cia–orosz háromha-
talmi katonai-poli-
tikai szövetség volt.
46. Bánatos. 48. Ki-
ejtett mássalhang-
zó. 49. Alba-..., Szé-
kesfehérvár. 50.
Thomas ..., író. 52.
Szerencshez kap-
 csolt település. 54.
Big ..., londoni ne-
vezetesség. 56. Ro-
mán terepjárómár-
ka. 57. Ital kocs ma-
nyelven. 58. Jókai
..., írónk. 60. Közé-
pen savas! 62. Ger-
mánium.

Sz. A. 

Az április 24-ei keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: Mindig érzem a kö-
zelségedet, s ezt tudva sosem vagyok
egymagam. 

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül a szerencsések jutalma: 2000 Ft-
os vásárlási utalvány: Jacsó András-
né, Szerencs, Erzsébet u. 6., 1500 Ft-
os vásárlási utalvány: Kocsis Jánosné,
Szerencs, Példánykert köz 2., 1000
Ft-os vásárlási utalvány: Katona Ber-

nadett, Bekecs, Csalogány köz 4. A
helyes megfejtést SMS-ben beküldõk
közül a 20/204-0657-es telefonszám
tulajdonosa 1500 Ft-os vásárlási utal-
ványt nyert. A nyertesek a nyeremé-
nyeket a Szerencsi Hírek szerkesz -
tõségében (Szerencs, Népház) május
12–15. között vehetik át. A május 8-
ai keresztrejtvény megfejtésének be-
küldési határideje: május 15. Meg-
fejtésüket 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. május 8.

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

AZ ÉLET

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

NAGYSZÍNHÁZ

HOOLIGANS TV

A népszerû zenekar tagjai a közel-
múltban saját internetes tévézésbe
kezdtek, amely honlapjukon, a
www.hooligansweb.hu címen követ-
hetõ nyomon. Az új, internetes mûsor
által a rajongók és zenekedvelõk be-
tekinthetnek a banda mindennapjaiba,
nyomon követhetik többek között a kö-
zeledõ nagykoncert elõkészületeit, és
úti filmet is láthatnak a korábbi, Dub-
linban tartott koncertjükrõl. Tibi így nyi-
latkozott az új kezdeményezésrõl: sze-
rettük volna, hogy ne csak a szokásos
hírlevelekbõl, internetes portálokról
tudhassanak meg információkat a ra-
jongóink. A fogadtatása is minden vá-
rakozást felülmúló, amit a nézettség és
a fórumok hozzászólásai igazolnak.
Endi szerint is fontos, hogy kedves-
kedjenek a rajongóknak, hiszen annyi
éve állnak már a zenekar mellett. A Ho-
oligans számára is kihívás, hogy a  kon -
certek mellett új formában is tudják szó-
rakoztatni közönségüket.  – Külön ext-
ra részekkel jelentkezünk a kisfilmek-
ben, amelyekben egyenként mutatjuk
be hóbortjainkat, vagy épp a  magán -
életünket – hívta fel a figyelmet Csipa.
A basszusgitáros Zsolti pedig kijelen-
tette: nem szeretjük a kérészéletû dol-

gokat. Van anyagunk és mondaniva-
lónk is bõven, így a korábbi heti egy
adást máris heti kettõre növeltük. Aki
pedig kíváncsi a részletekre, látogas-
son el a Hooligans honlapjára:
www.hooligansweb.hu.

GREEN DAY: 21ST CENTURY
BREAKDOWN

A punk-rock világszerte ismert nagy-
mesterei várhatóan május közepén je-
lentetik meg legújabb lemezüket, amely
a 21st Century Breakdown címet vise-
li. Az album 18, vadonatúj felvételt tar-
talmaz majd, azonban a speciális vál-
tozat exkluzív csomagolásban jelenik
meg, amelyen a 18-dalos CD mellett egy
könyvmellékletet is találnak a rajongók.
Az új korong a Green Day nyolcadik
studióalbuma, amely egyben a hírek sze-
rint a 2004-es, kétszeres Grammy-díjas
punk-rock opera, az „American Idiot”
utódja és egyben folytatása. A 21st Cen-
tury Breakdown három fõ részbõl áll:
1. Heroes and Cons, 2. Charlatans and
Saints, 3. Horseshoes and Handgrena-
des. A három „felvonás” egy fiatal pár,
Christian és Gloria életét mutatja be a
század bonyodalmain és ígéretein ke-
resztül. Néhány dalcím ízelítõnek: Know
Your Enemy, 21 Guns, East Jesus Now-
here, Before the Lobotomy és Restless
Heart Syndrome.

IDIOT SIDE A VIVA COMETEN
Kilencedik alkalommal rendezik

meg az év egyik legrangosabb zenei
díjátadóját, a Viva Cometet. A június
4-ei esemény egyik szenzációja, hogy
a legjobb együttes kategóriában a sze-
rencsi Idiot Side is ott található a je-

löltek között. A 2004-ben alakult ze-
nekar (Barna Balázs – ének; Lapis Bo-
tond – gitár, vokál; Gönczy Gergõ –
basszusgitár, vokál; Tóth Roland – do-
bok) Gönczy Gyõzõ menedzseri te-
vékenységének köszönhetõen 2005-tõl
egyre több alkalommal lépett fel klu-
bokban, koncerteken, majd mind töb-
ben ismerték meg az Idiot Side dalait.
A kitartó menedzselésnek és termé-
szetesen a négy tehetséges srácnak kö-
szönhetõen 2008-ban már a VIVA-n
is szerepeltek.  Az idei Viva Comet gá-
lára a legjobb együttes kategóriában az
Idiot Side mellett jelöltek között van az
Anti Fitness Club, Groovehouse, No
Thanx, Sugarloaf. E mellett legjobb új
elõadók között is feltûnik a szerencsi
banda neve: Barbee, CS.I.F.O, Idiot
Side, Noémi Virág, SP. A kilencedik
VIVA Cometen három kategóriában a
nézõk szavazatai döntenek: a legjobb
nõi és férfi elõadó, valamint a legjobb
zenekar kategóriákra SMS-ben lehet
szavazni, a 1794-es telefonszámon.

FAITH NO MORE A SZIGETEN
Érdemes odafigyelni az idei Sziget

fesztivál elõzetes beharangozóira, hi-
szen a korábban már nyilvánosságra
hozott „nagy nevek” mellett ismét új
sztárok nevei tûntek fel. A legfrissebb
hírek szerint az augusztus 12–17. kö-
zött megrendezésre kerülõ megafesz-

tivál vendége lesz idén a legendás Fa-
ith No More, a Manic Street Preachers,
a Primal Scream, Amadou & Mariam,
Khaled, a Zamballarna, Pete Tong, Paul
Oakenfold, illetve Eric Prydz, no és még
sok-sok világszerte ismert sztár. Ami-
kor Mike Patton elhagyta a Faith No
More-t, úgy tûnt, hogy a zenekar is ma-
gára hagyja „híveit”, és sokáig nem hal-
lattak magukról, pedig az ezt megelõ-
zõ idõszakban fantasztikus albumokat
tettek le a világ zenei asztalára. A Fa-
ith No More utoljára 1993-ban járt Ma-
gyarországon, akkor a Petõfi Csarnok-
ban kápráztatták el rajongóikat.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejté-

se: május 28. és 31-e között a Cseri-
parkerdõben. A helyes választ bekül -
dõk közül Aranyosi Dóra Legyesbénye,
Petôfi út 17. szám alatti olvasónk 1500
forintos vásárlási utalványt nyert. A he-
lyes megfejtést SMS-ben beküldõ
30/891-8038-as telefonszám tulajdo-
nosa 1500 forintos vásárlási utalványt
nyert. A nyeremények a szerkesztõ -
ségben, munkaidõben átvehetõk. Játé-
kunk új kérdése: Milyen kategóriában
jelölték az idei Viva Cometre a szerencsi
Idiot Side zenekart? A válaszokat pos-
tai borítékban, vagy levelezõlapon jut-
tassák el szerkesztõségünk címére és
arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

MÁJUS

8. (péntek) 19 óra: A PILLANGÓKISASSZONY Bérletszünet 
9. (szombat) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Katona bérlet
10. (vasárnap) 19 óra: PILLANGÓKISASSZONY Bérletszünet
12. (kedd) 19 óra: SZEGET SZEGGEL Bérletszünet
13. (szerda) 17 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
14. (csütörtök) 15 óra: PINOKKIÓ Bérletszünet
15. (péntek) 15 óra: A MUZSIKA HANGJA Kazinczy ifj. bérlet
16. (szombat) 19 óra: VÕLEGÉNY Egressy bérlet
17 (vasárnap) 15 óra: VÕLEGÉNY Déryné bérlet
19. (kedd) 15 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
20. (szerda) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
21. (csütörtök) 15 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
22. (péntek) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Vörösmarty bérlet



Kos: III. 21. – IV. 20.
Nagyszerû formába lendül

mind szellemi mind fizikai érte-
lemben. Helyén az esze, lehen-
gerlõ a szövege. Mindenbe
beleszól, irányítani akar, talán

kissé nyersebb is a modora, mint ahogyan azt
megszokhatták környezetének tagjai. Nem
csoda, ha mindezt nem fogják szó nélkül
hagyni. Fontos lesz a párbeszéd, hogy egyetér-
tésre jussanak, különben nem kap igazi támoga-
tást törekvéseihez. Így is megszerezheti, amit
akar, de csak azért, mert hagyják, hogy elõbb
szabadulhassanak. Kicsit csalódottan vág neki a
hétnek, de aztán egy telefonhívás vagy rövidke
beszélgetés teljesen áthangolja. Egyik munkájá-
nak még a végére sem ért, és már sürgetik a kö-
vetkezõ miatt. A kapkodás hibát szülhet. 

Bika: IV. 21. – V. 20.
A pénz gyorsan jön, és azon-

mód megy is. Ez nem a takarékos-
kodás hava. Anyagi hely zetében
bekövetkezõ, kétirányú és gyors -
ütemû változás olyan, mint egy

alapos szellõztetés: a friss levegõ egycsapásra
elûz minden áporodott illatot. Korántsem aggó-
dik ezen, nem mintha újabban másként állna a
dologhoz, csak reakcióideje nem tud lépést tar-
tani a folyamatok sebességével. Õrizze meg jó
kedélyét, Fortuna segíteni fogja, bár meg is kell
dolgozni a jóért. Nagy fordulatokat nem ígérnek
a bolygók, de abban segítenek, hogy izgalmasan
teljen a hét végi randevúja. Rengeteg a teendõje,
s talán még egyik kollégája is éppen most dõl ki
a sorból, így önre marad az õ munkája is. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Boldog születésnapot az Ikrek

jegyében született minden ked-
ves olvasónak! Kedvességével
könnyen levesz mindenkit a lá-
báról. Mágnesként sugárzik

 vonz ereje. Így aligha kerülheti el a könnyelmû
kilengéseket. Egyszerûen ölébe hullanak a ki-
hagyhatatlan lehetõségek. Egyelõre nem is kell
következményekben gondolkodnia; jól áll a
gyermeki ártatlanság maszkja. Csak annyit kell
tudni, mikor állítsa le magát – a kikapcsolódásra
kapott szünet ugyanis nem tarthat örökké. Kínos
pillanatokat elõzhet meg, ha a kritikus pillanat-
ban inkább hallgat. Jogi problémái adódhatnak,
ezért nagyon vigyázzon a határidõkre, a befize-
tésekre. Bár, az is lehet, hogy egy munkajogi vi-
tába keveredik a fõnökével. 

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Családi ügyek miatt egy kis

idõre ki kell vonnia magát a köz -
életbõl, ami persze nem jelenti
azt, hogy akár egy percre is el-
vesztené a fonalat jól értesültsége

tekintetében. A hírek utolérik az embert, akár-
hová is bújik elõlük. Érdemes egy kicsit magába
szállva elmélkedni legközelebbi életcéljairól,
miközben erõt gyûjt a nagy dobáshoz. Június
második felétõl ugyanis megnyílnak a kivitele-
zés lehetõségei – addigra álljon felkészülten és
pontosan lássa, mit akar elérni. Könnyen ki tudja
puhatolni, hogy mivel lehet levenni a párját a lá-
báról, és hamar ki tudja engesztelni. Igyekszik
mindenkinek a kedvében járni, az irigyei ezt is
ön ellen fordíthatják (vagy ami még rosszabb:
alaposan kihasználják).

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Bajban ismerszik meg a barát

– tartja a közmondás –, pedig a
jóban is felismerhetjük õket,
ugyanis a lényeg az osztozkodási
készségben rejlik, mármint ön-

ként és dalolva. Örömünk nem lehetne teljes, ha
nem lenne kivel megosztani azt. Vegyen ki tehát
egy kis szabadságot és utazgasson kedvére, csak
úgy, újdonsült kedvesével. Mert nem maradhat
ki a szerelmi kalandozás sem. Ne csodálkozzon,
ha feltûnõen oldott hangulatban végigmegy az
utcán, az egész város is mintha jobb kedvre de-
rülne. Ne akarja az akaratát ráerõltetni a párjára,
akkor sem, ha úgy gondolja, hogy az ön elkép-
zelése a jobb. Hagyja, hogy erre õ jöjjön rá.
Egész héten hajt, és mire végre pihenhetne, a
kolléga betegsége miatt kell majd beugrania.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Most jut el majd arra a pontra,

amikor sikerként könyvelheti el
fellépéseit. Leginkább saját gátlá-
saitól tud majd könnyebben meg-
szabadulni, ha belátja, legfõbb

kerékkötõje a kishitûség. Keresse az alkalmat a
nyilvános szereplésre, álljon ki közönség elé,
nyíltan hangoztassa álláspontját. Meglátja, be-
indul a szekér, minden tekintetben. Elsõsorban
elfogadottsága, megítélése fordul helyes irányba,
ez segít békét teremteni kapcsolataiban és
anyagi téren egyaránt. Azzal, hogy duzzog, és
nem fogadja a párja közeledését, csak tovább
borzolja a párja idegeit. Tönkreteszi napjait a fé-
lelem, hogy rosszabbra fordulnak a dolgok.
Elõbb hiszi el a kollégáktól hallott pletykákat,
mint a fõnöke hivatalos közlését.

Mérleg: IX. 24 - X. 23.
Itt az ideje látóköre kiszélesí-

tésének. Megnyílnak a távlatok.
Felvételi vizsgái si ke rülnek, vagy
tanulmányaiban ér el kiemelkedõ
eredményeket. Új eszmék, gon-

dolatok iránt érdeklõdik, távoli népek kultúrái
vonzzák, akár fel is kerekedhet egy külföldi útra.
Természetes barátságok szövõdnek, vagy sze-
relmi románc édesíti ezeket a tanfolyamokon,
jármûveken vagy külföldön töltött heteket. Füg-
getlenségét nem adná fel senkiért, pedig tetemre
hívhatja egy felizgatott jelölt. A hét végén meg-
találja a módját, hogyan csempésszen egy kis ro-
mantikát a párkapcsolatába. Ne halogassa a
határidõs munkákat, mondván: van még idõ,
mert egy váratlan esemény könnyen felboríthatja
eredeti terveit.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
A következõ hetek a közös

kasszával kapcsolatos elszámolá-
sok jegyében telnek, ideértve
mindenféle adót, illetéket, köz-
üzemi számlát, stb. Ha számon-

kérés nem is lóg a levegõben, az iratokba való
betekintés erejéig készülni lehet hivatalos szer-
vek megkeresésére. Talán egy kifizetetlen par-
kolási cédula okozza majd a galibát. Egy biztos,
nem érdemes halogatni a dolgokat, jóindulatú
együttmûködéssel hamar túl lehet lépni a prob-
lémán. Add meg a császárnak, ami a császáré…
Legalább önmagához legyen õszinte! Tényleg le
akarja zárni ezt a kapcsolatát? Vagy csak játszik
a tûzzel? A régi környezetbõl már nagyon elege
van, de addig nehogy felrúgja a szerzõdését,
amíg nem talál egy új állást. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A segíts magadon, isten is

megsegít! intelmének igazát most
saját bõrén tapasztalhatja meg.
Elõbb jut ötrõl a hatra, ha nem
várja meg, míg összeáll az ön-

kéntesekbõl szervezett kaláka, hanem egymaga
végzi el az idõszerûvé váló mûveleteket. És meg-
látja, ez nem is akkora ördöngõsség. Sõt, még
szórakoztató is lehet. Ter mé sze tszeretete a tér -
élményén, szabadságérzetén alapul. Vegye ki
részét a tereprendezés munkálataiban, hogy
mások is megízleljék ezt az örömöt. A Vénusz
is a segítségére lesz, hogy végre elmondhassa az
érzéseit és fõleg, hogy meghallgatásra találjon.
Bármennyire jól mennek a dolgok, ne értékelje
túl a helyzetet. A már megkötött szerzõdést is
visszavonhatják.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Még mindig kerülõutakon pró-

bál célba érni, pedig csak arról
van szó, hogy eltévedt, mert el-
vesztette iránytûjét és szégyellné,
ha másokra kellene hagyatkoz-

nia. Erõlködés helyett inkább lássa be, egyedül
nem megy és ezzel egycsapásra visszatér majd
életkedve is. Ha pedig derûsen tekint helyzetére,
felszabadulnak kreatív energiái. Nem biztos,
hogy pontosan ismeri magát errõl az oldaláról,
nyugodtan dobja hát el a kalapácsot és engedjen
meg egy kis lazítást. Vannak dolgok, amiknél az
észérvek csõdöt mondanak. Egy kedves szó töb-
bet ér ezer logikusan megfogalmazott indoknál.
A körülmények arra ösztönzik, hogy új területen
próbálja ki az erejét. A bolygók segítik a válto-
zásokat.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Karitatív hajlamainak kiélése

sokak számára jelent értékes se-
gítséget. Eközben érdemes meg-
figyelnie, minek örülnek jobban
az emberek. Könnyen kiderülhet,

hogy nem is maga a jótett számít, hanem egyál-
talán, a személyes odafigyelés, lelki gondozás és
bizalmi viszony. Otthonába béke és nyugalom
költözik. Kényelmesen befészkelheti magát ked-
venc foteljébe vagy ízléses lakberendezési tár-
gyakkal fokozhatja komfortérzetét. Fõként a
vendégszórakoztatás eszköztárát érdemes fej-
lesztenie. Egy kapcsolat, ami néhány hónapja
még barátságnak indult, ezekben a napokban
szerelemmé mélyül. Senkinek ne beszéljen táv-
lati terveirõl, amíg nem tisztázta a részleteket, s
nem derítette fel a megoldáshoz vezetõ utat.

Halak: II. 20. – III. 20.
Minden közösség életét az

együttmûködés és kölcsönös egy-
másrautaltság elve alapján lehet
és kell megszervezni. Az egyéni
részesedésnek pedig arányban

kell állni az egyéni hozzájárulás mértékével. Ez
az a pont, ahol nézeteltérések támadhatnak köz-
vetlen partnereivel. Egymás egyenlegét firtatják
ahelyett, hogy mindenki a magáét tartaná rend-
ben. Alkalmazzák a hagyományos megoldást;
fehér asztal mellett könnyebben egyezségre
lehet jutni. Kíváncsisága erõsebb, mint a párjá-
nak tett hûségesküje. A véletlenek azonban meg-
hiúsítják titkos randevúját. Nehezen tud
megbirkózni egy feladattal. Egyik kollégája még
keresztbe is tesz, hogy elússzon a munkával.
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HOROSZKÓP
május 8.  – május 22.

BRONZÉRMES TENISZEZÕ 
Régiós teniszversenyt tartottak áp-

rilis 11–12-én Debrecenben. A via-
dalon Szerencs Város Sportegyesü-
lete színeiben Takács Márk is pályára
lépett, aki a 16 éves fiúk mezõnyé-
ben az elõkelõ harmadik helyen
végzett. 

LEZÁRULT AZ IDÉNY 
A megyei II. osztályú sakk csapat-

bajnokság utolsó fordulójában Sze-
rencs együttese Sajószentpéteren
vendégszerepelt. Az április 26-án le-
játszott találkozón nagy küzdelem-
ben 7–5 arányú hazai siker született.
A szerencsiek közül Döme Aladár,
Samók Csaba és Nagy Attila gyõzött,

döntetlenre Balogh László, Belinszky
Sándor, Csider Andor és Samók Ba-
lázs mérkõzött.

CSALÁDOK AZ USZODÁBAN     
Az idén a város napja eseménye-

ihez kapcsolódva április 19-én har-
madik alkalommal rendeztek csalá-
di úszóvetélkedõt a szerencsi tan -
uszodában. A jó hangulatú vasárnap
délutáni sportesemény feladatai kö-
zött váltóúszások és játékos próba-
tételek szerepeltek. Az elsõ hely
megszerzéséért kilenc család ver-
senyzett. Voltak, akik hárman je-
lentkeztek, mások öt fõvel neveztek.
A legtöbb pontot az elmúlt évek
eredményét megismételve ez alka-
lommal is Rábaiék gyûjtötték, meg-

elõzve a Kovács és a Kiss családo-
kat. A résztvevõknek emléklappal
kedveskedtek a szervezõk: a város
önkormányzata és a helyi sport-
egyesület.

KÖTELEZÕ PONTSZERZÉS 
Biztos gyõzelmet aratott legutób-

bi idegenbeli találkozóján a város NB
III-as asztalitenisz-csapata. Együtte-
sünk április 23-án a tabellán kiesõ
helyen álló Miskolci Holcim gárdá-
ját magabiztosan, 12–6 arányban
gyõzte le. A sikerhez egyéniben Köl-
lõ András négy, Korály Tibor és
Stadler Tamás három-három, míg Fi-
lácz Attila egy nyert mérkõzéssel já-
rult hozzá. Párosban a Köllõ–Korály
kettõs diadalmaskodott.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Küzdelmes találkozót ví-
vott a megyei bajnokság
alapszakaszának utolsó mér -
kõzésén a város férfi kosár-
labdacsapata. Együttesünk
április 24-én a Kulcsár Ani-
ta Sportcsarnokban a Mis-
kolci Sportiskola gárdáját
93–85 arányban gyõzte le.

A miskolciak az elsõ per-
cekben magukhoz ragadták
a kezdeményezést, 6–12-es
állásnál már a negyedik perc-
ben idõkérésre kényszerült
Gulyás László edzõ. A ruti-
nos ellenfél a hazai együttes
védelmét áttörve tovább nö-
velte elõnyét. A szerencsi tá-
madásokat, ha szabályosan
nem sikerült, személyi hibák
árán blokkolták a sportisko-
lások: az elsõ negyed során
egy távoli találat mellett
ugyanannyi pontot szerzett
az SZVSE büntetõkbõl, mint akci-
ókból. Tíz perc játékidõ után az ál-
lás 15–26 volt. A második játék-
részben 16 pontos különbségre nö-
velte az  elõ nyét a vendég együttes.
Gulyás László legénysége azonban
fordítani tudott: ziccerhelyzeteket
alakítottak ki, Birk László pedig há-
rom távoli találattal örvendeztette
meg a közönséget. A vendégek idõ -

kérése után sem tört meg a hegyal-
jai lendület: elõször Takács Péter,
majd Szárnya Gábor törte át a me-
gyeszékhelyrõl érkezett csapat vé-
delmét, Endrész Tamás akrobatikus
mozdulattal a legmagasabb miskol-
ci játékos fölé emelkedve pedig a ve-
zetést érõ találatot dobta a gyûrûbe.
Szárnya utolsó másodpercben ki-
harcolt pontjával a második játékrész

41–40 eredménnyel zárult. A
második félidõ rendkívül
szoros, küzdelmes játékot
hozott. A negyed elsõ felé-
ben tízpontos elõnyre tett
szert az SZVSE, a bírói íté-
letek azonban percenként
büntetõvel sújtották a hazai
játékosokat. Az utolsó má-
sodpercben dobott találatá-
val ezúttal a miskolci együt-
tes ragadta magához a ve-
zetést, így az utolsó szünet
elõtti állás 60–62 volt.  

A negyedik negyedben is
hõsies küzdelemnek lehe-
tett tanúja a közönség,
percrõl percre vették át egy-
mástól a vezetést a csapatok.
A szerencsi fiúk a játékrész
felénél megelégelték a szo-
ros állást, és elsöprõ lendü-
lettel láttak a fináléhoz, mely-
nek egyik hõse Kovács Sán-
dor volt, aki alig több mint

két perc alatt kilenc pontot szerzett
csapatának. A találkozó 93–85-ös
végeredményét a szerencsi együttes
részérõl Endrész Tamás állította be.

A játékvezetõi túlkapásoktól sem
mentes mérkõzés izgalmait és vál-
tozatosságát az is jelezte, hogy negy-
ven perc alatt 24 alkalommal egyen-
lítettek ki és vették át egymástól a ve-
zetést a csapatok. 

Második alkalommal rendeztek
nemzetközi asztalitenisz-versenyt
a sportcsarnokban. A Szerencs
Kupáért meghirdetett április 25-ei
viadalra Borsod-Abaúj-Zemplén
megye öt településérõl, valamint
a szlovákiai Rozsnyóról érkeztek
résztvevõk.

Idén Szerencs Város Sportegye-
sületének asztalitenisz-csapata
eredményesen szerepelt az NB III
Észak-magyarországi „B” csoport-
jában. Együttesünk két fordulóval
a vége elõtt biztosan õrzi ötödik
helyét a tíz gárdát felvonultató
mezõnyben. A szakosztály tavaly
sikeresen szervezte meg az elsõ Sze-
rencs Kupa pénzdíjas versenyt,
amelynek ideális helyszíne volt a Kul-
csár Anita Sportcsarnok küzdõtere.
Viadalt Heves János nyitotta meg,
örömmel nyugtázva, hogy a ne-

vezõk között sok a fiatal. Ez is mu-
tatja – tette hozzá az alpolgármes-
ter – hogy ennek a népszerû sport-
ágnak biztosított az utánpótlása.  

A Szerencs Kupára összesen 44-
en jelentkeztek Miskolcról, Sáros-

patakról, Ózdról, Tiszaújvárosból, Ar-
lóról, Szerencsrõl és Rozsnyóról. A
népes mezõny tagjai elõbb párosban
mérték össze a tudásukat, ahol a cso-
portmérkõzések után egyenes kie-
sésben találtak gazdára a dobogós he-
lyezések. Hasonló szisztémában ját-
szották le az egyéni küzdelmeket is,
amelyek során a legjobbak jutottak
el a döntõig. Párosban a helyi ver-
senyzõknek ez alkalommal nem ter-
mett babér. Egyéniben Korály Tibor
jutott be a döntõbe, akinek hatalmas
csatában, öt szettben sikerült legyõz-
nie tiszaújvárosi ellenfelét.        

Helyezettek egyéniben:  I. Korály
Tibor, Szerencsi VSE II. II. Balázs
Ádám, Tiszaújváros. III. Boncsér Ba-
lázs, MEAFC. Páros helyezettjei: Ga-
dóczi Gábor – Simkó László, Ózd. II.
Boncsér Balázs, MEAFC – Zoltán Pé-
ter, Tiszaújváros. III. Molnár Dániel
– Vigh Péter, Arló. 

HARCBAN A KOSÁRÉRT

Hatalmas csata a palánk alatt. 

ASZTALITENISZEZÕK A SZERENCS KUPÁÉRT 

Korály Tibor, az SZVSE versenyzõje
nyerte az idei egyéni versenyt.



Az elkövetkezõ két
évben jelen tõsen át-
alakul Szerencsen a
Kossuth tér.

A város önkor-
mányzata európai uni-
ós pályázaton nyert tá-
mogatást az összessé-
gében mintegy 970
millió forintos beruhá-
zás megvalósítására. A
tervek szerint a jövõ év
januárjában kezdõdõ
és két év alatt megva-
lósuló fejlesztés a vá-
rosközpont-rehabilitá-
ció keretében történik.
Megváltozik a Rákó czi
út nyomvonala, amely a Községi Fürdõ-
és Wellnessháztól a római katolikus plé-
bánia mellett halad majd végig, és az
Eperjesi-féle vegyesiparcikk-üzlet elõtt
kanyarodik vissza az eredeti pályájá-
ra – tájékoztatta lapunkat Szabó Lász-
lóné, a polgármesteri hivatal építésügyi
és városfejlesztési osztályvezetõje. – A
Kossuth út pedig a társasházak mellett,
a jelenlegi járda helyén végighaladva
az egykori Gelka épület mellett csat-
lakozik majd be a fõutcába. Ez a sza-
kasz egészen a Lajos közig egyirá-
nyúsításra kerül az elfogadás elõtt álló
forgalomtechnikai tervben foglaltaknak
megfelelõen. 

A tér maga teljesen átalakul. A Rá-
kóczi út jelenlegi nyomvonalába egy
térburkolatos sétány és pihenõpark
kerül szökõkúttal, pergolával. A refor-

mátus templom elõtti részen szabad-
téri színpad felállítására alkalmas te-
rületet alakítanak ki a kivitelezõk. In-
nentõl a Népházig egy olyan térbur-
kolatos sétány épül, amely a célforga-

lomban biztosítja a
kisebb szállító-
jármûvek behajtá-
sát a lelkészi hiva-
talba és a pénzin-
tézethez. 

A tér jelenlegi fái
közül csak az  idõ -
seket és a betege-
ket vágják ki és
azokat, amelyek az
új útnyomvonalak-
ba esnek. Pótlá-
sukról azonban
gondoskodtak a
tervezõk. Sok új
növényt telepíte-
nek a térre, ami je-
lentõs zöldfelüle-

tével Szerencs egyik „tüdeje” lesz. Az
itteni emlékmûvek és köztéri alkotások
egy része helyben marad, másoknak
közmegegyezéssel a város más része-
in találnak helyet.

A város önkormányzata jogsza-
bályi kötelezettségének eleget téve
az elmúlt évben megrendelést adott
a település új forgalomtechnikai ter-
vének az elkészítésére.

A húsz évvel ezelõtti szabályozást
felváltó dokumentum munkaanya-
ga elkészült, amit legutóbbi ülésén

tekintett át a helyi képviselõ-testü-
let. Az új terv természetesen nem tar-
talmaz minden, a helyi közleke-
désben meglévõ gondokra – elsõ -
sorban a parkolási anomáliákra –
azonnali, látványos megoldást, de
kijelöli azokat a feladatokat, ame-
lyek mentén a problémák késõbb ke-
zelhetõk. A terv végrehajtása –  elsõ -
sorban a parkolók kialakítása, eh-
hez új területek vásárlása – költ-
ségigényes, amely pénzügyi hátte-
rének biztosítása a város költség-
vetésétõl függ. Az új dokumentum
nem tud minden egyéni igényt tel-
jesíteni, a cél az, hogy olyan for-
galmi rend alakuljon ki a települé-
sen, ami a közlekedésben résztvevõk
biztonságát szolgálja. A forgalom-
technikai tervet az elkövetkezõ
idõszakban a város honlapján
(www.szerencs.hu) közzéteszik, il-
letve a lakosság és társadalmi, civil
szervezetek, intézmények dolgozó-
inak szervezett tájékoztatókon is-
mertetnek, lehetõséget nyújtva a
végleges terv elkészítése elõtt a for-
galmirend-változások véleménye-
zésére. A lakossági fórumot május
13-án 16 órától tartják a Rákóczi-
várban. 

A forgalomtechnikai tervvel kap-
csolatos vélemények e-mailben a
muszak@szerencs.hu címre, illetve
írásban a Polgármesteri Hivatal Épí-
tésügyi és Városfejlesztési Osztály-
ára küldhetõk.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2009. május 22-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
KUTYÁK BONTOTTÁK

AZ AUTÓT 

Kellemetlen meglepetés érte ápri-
lis 28-án reggel az egyik, Szabadság
utcában lakó családot. Az éjszaka
ugyanis a ház elõtt álló autójukat ala-
posan megrongálták. Szemtanúk sze-
rint éjfél után két környékbeli kutya
kóborolt arrafelé, akik elõl egy macs-
ka menekülhetett a kocsi alá. A két
eb megpróbált közelebb férkõzni a
remélt zsákmányhoz, alaposan meg-
rongálva a sárvédõket, összekarcol-
va a motorháztetõt, félmillió forint kö-
rüli kárt okozva a tulajdonosnak.
Rossz belegondolni, hogy mi tör-
ténhetne akkor, ha egy gyerek ölel-
te volna magához féltett kedvencét.
A kóborló ebeknek pedig a sintérte-
lepen a helyük!

SZORGOS KEZEK
A JÁTSZÓTÉREN

Tavaszi nagytakarítást szervezett
április 29-én az Ondi úti játszótéren
a szerencsi Nyárutó Klub. A civil
szervezet tagjai nyolc évvel ezelõt-
ti vállalásuknak megfelelõen össze-
szedték a faleveleket, padokat javí-
tottak, megtisztították és felásták a ho-
mokozót, locsolták a növényeket és
metszették a játszóteret övezõ lom-
bos, bokros növényeket. A Nyárutó
Klub tagjai ezúton mondanak kö-
szönetet Stefán László vállalkozónak,
aki a játszótéri padok karbantartá-
sához szükséges faanyagot biztosí-
totta a felújításhoz. 

FELÚJÍTOTT ÚT ONDON

Az elmúlt év végén megkezdõ dött,
nyolcvanmillió forintot meghaladó

értékû útrekonstrukció keretében a
szerencsi Ondi út, valamint a tele-
pülésrészre vezetõ aszfaltcsík is tel-
jes egészében megújult. A kivitele-
zõ az idõjárási körülmények miatt a
téli idõszakban Ond belterületén
nem tudta befejezni a munkát, csu-
pán a nagyobb gödrök kátyúzását,
illetve az úttesten lévõ aknafedõk ki-
emelését végezték el. A húsvét utá-
ni idõszakban, a tavasz beköszön-
tével tovább folytatódott a munka,
aminek köszönhetõen elkészült az
Ondot átszelõ út rekonstrukciója.

DERÉKBA VÁGOTT NYÍRFÁK 

Az udvarlás sajátos, évszázadok-
ra visszamenõ hagyománya a má-
jusfa-állítás, ami napjaikban Sze-
rencsen is dívik. A szerelmes legé-
nyek május 1-jére virradóra színes
szalagokkal díszített nyírfát kötöznek
kedvesük kapujára. A növény be-
szerzése azonban komoly feladat, s
bizony, sokan nem a legális utat vá-
lasztják. Így esett áldozatul a szo-
kásnak két, a Szabadság utcában lévõ
fácska, amelyet derékban vágtak
ketté az emiatt lovagiasnak egyálta-
lán nem nevezhetõ májusfa-állítók. 

LEFEDIK A SZEMÉTTELEPET 
Eredményesen pályázhatott a fel-

hagyott települési szeméttelepek re-
kultivációjára az Abaúj-Zempléni
Szilárdhulladék-gazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás. 

A Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) keretében 44 tele-
pülésen 46 egykori lerakót számol-
nak fel mintegy négymilliárd forint
támogatás felhasználásával – tájé-
koztatta lapunkat Lengyel Attila pro-
jektvezetõ. 

Jelenleg a szerencsi, egykori kõbá-
nyát is érintõ munkák tervezése tör-
ténik. A szeméttelepet több takaró-
réteggel fedik le és helyreállítják a
hajdani domborzati viszonyokat,
majd a területet növényekkel ültetik
be. Így a várhatóan jövõ évben el-
kezdõdõ beruházás eredményeként
nyoma sem marad a város korábbi
hulladéklerakójának.

Az eredetileg tervezettnél több,
volt cukorgyári épület marad meg az
utókornak – válaszolta lapunk ér-
deklõdésére Tóth Zoltán.

– Az Európai Unió elõírásai szerint
a megszûnt üzemben a cukorgyártás-
hoz kapcsolódó létesítményeket le
kell bontani – tájékoztatott a vezér-
igazgató. Az elfogadott – és többször
módosított – program szerint a Mátra
Cukor Zrt. névleges összegért eladta
a város önkormányzatának a napja-

inkban is múzeumként mûködõ egy-
kori finánclaktanyát. A település tu-
lajdonába kerül a garázs, a porta és
az orvosi rendelõ épületegyüttese, va-
lamint a tulajdonosok engedélyére
vár az irodaépület átadása. A Kultu-
rális Örökségvédelmi Hivatal hatá-
rozata alapján védelem alá került a
központi cukorraktár, a répamagrak-
tár, a két kémény, a kis kazánház, va-
lamint két szegecselt melasztartály, így
ezekkel együtt kerül majd a szerke-
zetátalakítási program  befejezését kö-

vetõen, 2010. szeptember
30-a után eladásra az in-
gatlan. A Prizma Kft. meg-
vásárolta a cége telephelyét
és a mozdonyszínt.  Folya-
matban van a lakótelep mel-
letti régi répalabor és a kan-
tin értékesítése. Ugyancsak
nem kerül elbontásra az
új répalabor és a kerékpár-
tároló, amelyek sorsáról még
nem született döntés.

A város önkormányzata
ebben az évben is megszer-
vezte a lomtalanítást Sze-
rencsen.

Az április 25-ei akció ke-
retében, már az elõzõ nap
este kikerültek a háztartá-
sokban feleslegessé vált lim-
lomok a porták elé. Megje-
lentek az elõválogatók is,
akik igyekeztek minden
hasznosítható anyagot ki-
szedni a kupacokból. Reggel
hét órakor a szolgáltató kilenc  jár -
mûve indult el a város különbözõ ré-
szeire. A munkások kézzel pakolták
be a tömörítõ tartályokba a kipakolt
lomot. Az emberek döntõ többsége
a cég kérésének megfelelõen járt el,

így az ömlesztett anyagok többnyi-
re zsákokba rakva várták a járatot.
Szerencsrõl az akció keretében idén
100 tonna lom került ki a bodrog-
keresztúri regionális lerakóba, ami
nagyságrendjében a tavalyival meg-

egyezõ mennyiségnek
felel meg. Az akció
délután két órára be-
fejezõdött, eltûntek a
kupacok a közterüle-
tekrõl. Meghatározott
mennyiségig a sze-
rencsi lakosoktól az
idén is térítésmente-
sen veszi át a haszná-
lati tárgyakat, veszé-
lyes és zöldhulladékot
az Eperjes utcában
lévõ hulladékudvar,

míg az építési törmeléket a bodrog-
keresztúri lerakóban mûködõ fel-
dolgozó üzembe kell szállítani. A la-
kóhely igazolásához személyi iga-
zolványra vagy lakcímkártyára van
szükség.

ÁTÉPÜL A KOSSUTH TÉR 

A KÖZLEKEDÉS
ÚJ RENDJE

MI MARAD A CUKORGYÁRBÓL?

SZÁZ TONNA LOM A VÁROSBÓL

A munkások kézzel pakolták a tömörítõ tartályokba a
kirakott lomot.

A budapesti szék-
helyû, de Sze ren-
csen két óra-ékszer
üzletet mû ködtetõ
Vill-Gold Kft. nyúj-
tott be támogatási
igényt arra a pályá-
zatra, amelyet a vá-
rosban mûködõ vál-
lalkozások munka-
helyteremtésének
 elõ segítésére hirde-
tett meg a helyi kép-
viselõ-testület. A tár-
saság képviselõje és
Rónavölgyi Endréné polgármester áp-
rilis 23-án írta alá a támogatási szer -
zõdést, ami alapján az önkormányzat

400 ezer forintot biztosít a cégnek két
új dolgozó legalább egyéves foglal-
koztatásához.

MUNKAHELYET TEREMTENEK 

Kopcsó Andrásné (balra) és Rónavölgyi Endréné
írták alá az elsõ támogatási szerzõdést.
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A Szerencsi Hírek 
következô száma 

2009. május 22-én 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

május 15., 10 óra.

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

A Szerencsi
Televízió 

az interneten: 
www.szerencsi-

 televizio.hu

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!

DOR-NEX Kft.
3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 4.

Telefon/fax: 06-47/361-508; 
e-mail: postmaster@dornex.t-online.hu

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 8–16 óráig

Bramac Duna tetőcserép 
téglavörös színben, 

RENDKÍVÜL 
AKCIÓS ÁRON! 

Telepi készletről.

Az akció 2009. 05. 31-ig érvényes.
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