
Nyolc esztendeje annak, hogy az elsõ
földrajztudományi konferenciát meg-
rendezték a Bocskai gimnáziumban.
Azóta kétévente ad otthont a középis-
kola a rangos tanácskozásnak, amelyet
akadémikusok, professzorok, az ország
tudósai tisztelnek meg jelenlétükkel. Az
eseménysorozat egyik életre hívója és
szervezõje, Frisnyák Sándor (fotónkon)
nyugalmazott egyetemi tanár, professzor
emeritus, a Magyar Tudományos Aka-
démia doktora adott interjút a Szeren-
csi Híreknek abból az alkalomból, hogy
május 15-én bemutatták az intézmény-
ben hazánk elsõ tájföldrajzi lexikonát.

– Amikor 2001-ben útjára indítottuk
a konferencia-sorozatot, az volt az
alapvetõ célunk, hogy a Zempléni-
hegység és tágabb környezete történe-
ti, természeti, társadalmi és gazdasági
földrajzát feltárjuk, majd a kutatási
eredményeket publikáljuk, hogy az
egész térség és a szakmai közvélemény
megismerhesse azokat. A tájkutatás is-
meretanyagának nagy a jelentõsége,
mert azt a gazdaság, az oktatás és a te-
rületfejlesztés egyaránt hasznosíthatja.
A legnagyobb értéke mégis az, hogy a
természeti, a kulturális és a történelmi
örökséget megismerteti az emberekkel,
hozzájárulva ezzel táji identitásuk  erõ -
södéséhez, vagyis ahhoz, hogy tuda-
tosan szeressék ezt a vidéket. 

– Miért esett a választásuk a szeren-
csi középiskolára? 

– A Bocskai gimnáziumnak tudo-
mányos körökben is nagyon jó a híre,
a földrajz tanítása magas szintû a sze-
rencsi középfokú oktatási intézmény-
ben. Ebben jelentõs szerepe van egy-
kori kiváló tanítványunknak, Gál And-
rás fõigazgatónak, aki értékes tanul-
mányok készítésével is felhívta magá-
ra a figyelmet. Úgy gondoltuk, hogy a
kapcsolatfelvétellel aktivizálni, segíte-
ni tudjuk a szakmai elõrehaladását. Ez
meg is történt, hiszen korábban a fõis-
kola elvégzése után egyetemi diplomát
szerzett, majd doktorált, tudományos
fokozatra tett szert és számtalan könyv
megírásában közremûködött. Szíve-

sen tartjuk a kapcsolatot a hozzá ha-
sonló pedagógusokkal, akik az oktató-
nevelõ munka mellett a földrajztudo-
mány mûvelõivé is válnak. 

– Kezdetben a kutatás Szerencsre és
közvetlen környezetére koncentráló-
dott, majd kiléptek Zemplénbe, azután
a Harangod völgyébe. 

– Úgy gondoljuk, hogy a vizsgála-
tainkat ki kell terjeszteni a Kárpát-me-
dencére, annak nagyobb részére vagy
éppen mikrorégiójára. Emellett termé-
szetesen fontos, hogy helyi kérdések-
kel is foglalkozzunk, nem csupán a kon-
ferencia keretében, hanem azon kívül
is. Példaként említhetem, hogy az el-
múlt nyolc évben elkészítettük Szerencs
város monográfiáját. Ez egy terjedelmes,
a település természeti, társadalmi és
gazdasági földrajzát, történelmét felö-
lelõ munka. Négy éve kezdtünk hoz-
zá az 1620 négyzetkilométeres Zemp-
léni-hegységet bemutató elsõ hazai
tájlexikon összeállításához, aminek
éppen ma volt a bemutatója. 

– Hogyan látja a tájföldrajzi konfe-
rencia jövõjét? 

– Az elmúlt években már kialakult
az állandó elõadói gárda, akik rend-
szeresen visszatérnek Szerencsre. 
Emellett – a vizsgált terület bõvülésé-
vel párhuzamosan –, új szakemberek
is kapcsolódnak a rendezvényünkhöz,
akik beszámolnak a kutatási eredmé-
nyeikrõl. Erre alapozva látom biztosí-
tottnak a konferenciák folytatását a gim-
náziumban, ami Szerencs szellemi
gazdagodását is szolgálja. S. L.
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Kétéves elõkészítõ munka eredmé-
nyeként a napokban megérkezett a
szerencsi polgármesteri hivatalba az
önkormányzat által a Norvég Alapra
benyújtott pályázat sikerérõl szóló ér-
tesítés. Az elmúlt év novemberében
az Európai örökség kategóriában még
a tartaléklistán várta a projekt a végsõ
döntést, amely végül kedvezõnek bi-
zonyult. 

– Közel ezerötszáz projekt ver-
senyzett a támogatás elnyeréséért,
amelyek közül hetvennek a benyúj-
tója jutott fejlesztési forráshoz – emel-
te ki lapunknak nyilatkozva Róna-
völgyi Endréné polgármester. – A bí-
ráló bizottság a pályázati dokumen-
tumok magas színvonala mellett min-
den bizonnyal értékelte a projekt ösz-
szeállításában érvényesülõ széleskörû
összefogást. A gesztori feladatokat

ugyan az önkormányzat látja el, de
nem valósulhatnának meg a tervezett
beruházások a református és a római
katolikus egyházak, valamint a Zemp-
léni Múzeum együttmûködése nélkül.
A projekt tartalmazza a református
templom történelmi épületének teljes
külsõ és belsõ rekonstrukcióját, az or-
gona felújítását és templomkert meg-
szépítését. Restaurálják a római ka-
tolikus Kisboldogasszony templom
belsejét, amivel ez az épület is régi
fényében pompázik majd a belvá-
rosban.  A kerítést felújítjuk. Nem ma-
rad ki a sorból a Rákóczi-vár tetõszer -
ke zetének javítása és az itt lévõ di-
ákszállodát is modernizáljuk. Ugyan-
csak a turizmus érdekeit szolgálja a
Zempléni Múzeum fejlesztése. A ven-
dégek megfelelõ fogadása érdekében
a déli kapunál teljesen átépül a Hu-
szárvár utca. 

– A munkálatok várhatóan 2010 má-
jusában indulnak – folytatta a polgár-
mester –, és másfél év áll rendelkezé-
sünkre a befejezésükhöz. Az elkövet-
kezõ idõszakban a városban megva-
lósuló építkezések némi felfordulással
járnak majd, de kérem a szerencsiek
türelmét. Meglátják, megéri majd el-
viselni a kellemetlenségeket! Mind-
annyiunk érdeke, hogy a temploma-
ink, útjaink megújuljanak. Összessé-
gében több mint hárommilliárd forint
értékû fejlesztés valósul majd meg az
elkövetkezendõ két esztendõben a te-
lepülésen. Ezekhez az önerõt a köt-
vénykibocsátáskor félretett pénzbõl, a
pályázaton erre a célra elnyerhetõ tá-
mogatásból és önkormányzati ingat-
lanok – többek között a 37-es számú

fõút melletti földterület – értékesíté-
sébõl szeretnénk biztosítani.   

A Kossuth tér átépítése kapcsán az
ott lévõ fákkal kapcsolatos aggodal-
makra a polgármester kiemelte: – A
változások ellenére megõrzik a tele-
pülést évtizedek óta díszítõ egészsé-
ges növényeket. Természetesen van-
nak olyan fák is, amelyek fölött eljárt
az idõ. Ezek egy-egy vihar alkalmá-
val komoly balesetveszélyt jelentenek.
Ezért az elöregedett fákat ugyan ki fog-
ják vágni, de a helyükbe újat ültetnek
a jövõ generációk számára. A terület
a jövõben is a város tüdeje lehet.

A magyar nyelv és irodalom kö-
zépszintû írásbeli érettségin vizsgá-
zóknak elõször a szövegértési feladat-
lapot kellett kitölteniük. – A tételsoro-
zat összeállítóinak sikerült megtalálniuk
a középutat ahhoz, hogy ne állítsák ne-
héz próbatétel elé a fiatalokat, ugyan-
akkor reálisan felmérjék a tudásukat –
nyilatkozta lapunk érdeklõdésére Hut-

ka Józsefné, a Bocskai gimnázium
magyartanára. – Segítette a fiatalok szö-
vegben való tájékozódását, hogy szá-
mozták a bekezdéseket és kimaradtak

az olyan mumusnak számító felada-
tok, mint például a vázlatírás vagy a
szövegtömörítés. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A napokban született meg a
döntés, hogy a Norvég Alap tá-
mogatja a történelmi városköz-
pont épületeinek, a református
és római katolikus templomok,
valamint a Rákóczi-vár felújítá-
sát. A több mint 827 millió fo-
rint értékû beruházás a jövõ év
tavaszán kezdõdik.

A megkérdezett diákok szerint teljesíthetôk voltak az idei követel -
mények. 

TUDOMÁNYOS MÛHELY
A GIMNÁZIUM

A magyar nyelv és irodalom tan-
tárggyal május 4-én a város két kö-
zépiskolájában is megkezdõdtek
az írásbeli érettségi vizsgák. A
Bocskai gimnáziumban 260-an, a
Szerencsi Szakképzõ Iskolában
pedig 51-en ültek be az osztály-
termekbe, hogy kitöltsék a fel-
adatlapokat.  

ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 

MEGÚJULNAK A TEMPLOMOK 
ÉS A RÁKÓCZI-VÁR

Várhatóan 2010 tavaszán kezdõdik a több mint nyolcszáz millió forintos beruházás. 



Elkészült a város új forgalomtech-
nikai terve, amit április 23-án elsõ ol-
vasatban vitatott meg a szerencsi ön-
kormányzat. A jövõbeni közlekedési
rendet alapvetõen meghatározó do-
kumentum társadalmi vitája keretében
május elsõ napjaiban általános és kö-
zépiskolai tanárok, tûzoltók, a város-
üzemeltetõ társaság munkatársai, a he-
lyi vállalkozók, valamint egészség-
ügyi dolgozók tájékozódtak a jelenlegi,
olykor kaotikus helyzetbõl kiutat ke-
resõ elképzelésekkel.

A fórumokon Sajtos Tibor tervezõ is-
mertette a javasolt változtatásokat.
Ezek között szerepel parkolók létesí-
tése, többek között a Zrínyi utcában,
a 37-es számú fõút mentén, valamint
a Szabadság út és az Ondi út találko-
zásánál. Elhangzott, hogy a település
meglévõ négy lakó-pihenõ övezetéhez
további kettõ társulna, amelyeket a Fel-
sõkert-, valamint a Dózsa György utak
térségében jelölnének ki. – Szûk ke-
resztmetszetük miatt célszerû lenne
egyirányúsítani a Pincemester utcát, a
Lajos, az Árpád és Kórház közöket, va-
lamint eltérõ irányba a Dózsa György
utca zöldterülettel elválasztott sávjait
– fogalmazott az elõadó. 

A hozzászólók szorgalmazták a Sze-
rencsi Fürdõ és Wellnessház mögötti
terület, illetve az Erzsébet tér parkoló
céljára történõ megnyitását, a Jókai utca

rekonstrukcióját, valamint a baleset-
veszélyes Ságvári köz egyirányúsítását.
Szóba került, hogy Szerencsen parko-
lóórás rendszert kellene kialakítani,
amivel elkerülhetõ lenne, hogy egy-egy
gépjármû akár egész nap foglalja a he-
lyet a közterületen. A tájékoztató so-
rozat utolsó állomása a május 13-ai la-
kossági fórum volt. A találkozókon Ró-
navölgyi Endréné számolt be Szerencs
legújabb sikeres pályázatairól, amely-
nek eredményeként az elkövetkezõ
években több mint hárommilliárd fo-
rintból jelentõs fejlesztések valósulnak
meg a településen. A polgármester ki-
emelte, hogy az építkezések mellett el-
engedhetetlen a város közlekedési

helyzetének az áttekintése, amihez a
forgalomtechnikai terv nyújthat segít-
séget.

Sajtos Tibor a közlekedési beavat-
kozásokról szólva hangsúlyozta, hogy
ezek egy-egy közúti jelzõtábla eltávo-
lításával, vagy cseréjével, esetleg pót-
lásával jelentenek majd változást. Na-
gyobb feladatnak bizonyul például a
Nagyvárad, Bajcsy-Zsilinszky utak, va-
lamint a 37-es számú fõút csomó-
pontjának átalakítása, valamint az Er-
zsébet és a Kossuth terek átépítése utá-
ni közlekedési rend kialakítása. 

Az elhangzott véleményeket is fi-
gyelembe véve a terv készítõi a kö-
zeljövõben konzultálnak a polgár-
mesteri hivatal építésügyi és városfej-
lesztési osztályának a szakembereivel.
Több esetben újabb helyszíni bejárá-
sokra is szükség lesz, majd a rendõr-
séggel és a közlekedési felügyelettel tör-
ténõ egyeztetések után a véglegesített
terv kerül ismét a képviselõ-testület elé.
A dokumentum elfogadása után lép ér-
vénybe Szerencs közlekedési rendjét
meghatározó helyi szabályozás.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az érettségi másik része szövegalko-

tási feladat volt. Idén Spiró György az
olvasáskultúra mai helyzetérõl alkotott
véleménye mellett vagy az ellen lehe-
tett érvelni, választhatták a végzõsök Lá-
zár Ervin: Csapda címû novellájának ér-
telmezését, vagy Petõfi Sándor és Vö-
rösmarty Mihály bordalainak összeha-
sonlítását. A diákok döntõ többsége az
érvelés mellett döntött, ami témájánál
fogva is közel állt hozzájuk. A buktató
az volt, hogy a feladat több részbõl állt,
a motivációs szövegben legalább há-
rom-négy problémafelvetés szerepelt.
Aki ezt észrevette, jól teljesíthetett.
Összességében úgy érzem, hogy az idei
érettségin szép eredményeket lehet el-
érni, a gyengébb képességû diákok is
könnyedén megfelelhettek az elvárá-
soknak – emelte ki Hutka Józsefné. 

A másnapi matematika feladatsor a
szaktanárok általános vélekedése sze-
rint nem volt nehéz, de viszonylag sok
idõre volt szükség a helyes megoldá-
sukhoz. Idén a bemagolt ismeretek he-
lyett a logika került elõtérbe. Remé-
nyiné Járai Katalin gimnáziumi mate-
matikatanár szerint a feladatsor ösz-
szeállítóit olyan cél vezérelte, hogy a
kettes tanulók is teljesíthessék a mini-

mális követelményeket. A szaktanár
meglepõdött azon, hogy szinte teljes
egészében kimaradt a számon kérhetõ
követelmények közül a 11–12. évfo-
lyamos tananyag, vagyis akár egy ala-
csonyabb évfolyamra járó fiatal is
megoldhatta volna sikerrel a feladato-
kat.  

A szerdai középfokú írásbeli törté-
nelem érettségin olyan témák is sze-
repeltek, amelyekre kevesen számí-
tottak. Az ókori keleti vallásokban, a
magyar választórendszerben és a kör-
nyezeti problémákban egyaránt bizo-
nyítani kellett jártasságukat a diákok-
nak. Kocsis József, a Bocskai gimná-
zium történelemtanára szerint ezekben
a szokatlan feladatokban volt az idei
vizsga nehézsége. A fiatalok azonban
az elmúlt években biztos tudásra tet-
tek szert, amirõl a márciusban megírt
„próba-érettségin” már számot adtak.
– A megoldó kulcs alapján beletekin-
tettem a dolgozatokba és elsõ benyo-
másaim szerint úgy látom, hogy a ta-
nítványaim a tõlük elvárható jó szín-
vonalon teljesítettek. 

A megkérdezett diákok úgy látták:
egyik tantárgyból sem voltak teljesít-
hetetlenek a követelmények. Vi-
szonylag jó eredményt könnyen el le-

hetett érni, az ötöshöz azonban ala-
pos felkészülésre, biztos tudásra volt
szükség. 

A Szerencsi Szakképzõ Iskolában az
informatikai és az elektrotechnikai
szakközépiskolai osztályok diákjai ju-
tottak el életük elsõ nagy megméret-
tetéséhez. A tanulók teljesítménye
többségében megegyezik azzal, amit
a négy év alatt az oktatási intézmény-
ben mutattak.

Jászay Zoltán igazgatóhelyettes la-
punk érdeklõdésére ismertette, hogy
magyar nyelv és irodalomból a várható
kérdések szerepeltek a feladatok kö-
zött. A szövegalkotásnál minden diák
az érvelést választotta. Elmondásuk
alapján jól sikerültek a fogalmazások.
Matematikából az igazgatóhelyettes
szerint viszonylag sok volt a feladat-
lap szöveges része, ami meglepte a fi-
atalokat. Itt a jobb érdemjegy elérése
nehezebb volt, de a kettest aránylag
könnyen meg lehetett szerezni. Törté-
nelembõl viszonylag jó kérdések sze-
repeltek, a szaktanárral a felkészülés
során ezeket a témaköröket vették át
a diákok az elmúlt idõszakban – tette
hozzá Jászay Zoltán –, így nagy való-
színûséggel jó eredményre lehet szá-
mítani a tantárgyi vizsgán.  Á. A. 

I. Szerencsi Masiniszta Napok el-
nevezéssel tartottak rendezvényso-
rozatot május 7–9. között között a
városban. A helyi MÁV-állomáson
bemutatott mozdonyok megtekintése
igazi csemegének számított a fiata-
lok körében. A programra Egerbõl,
Miskolcról, Taktaharkányból, Her-
nádkakról, Prügyrõl és Szerencsrõl
közel ezer gyerek érkezett. Óvodá-
soktól a középiskolásokig szívesen is-
merkedtek a fiatalok a diesel- és vil-
lanyhajtású vontatók mûködésével,
végigjárva a gépeket, bepillantást
nyertek a mozdonyvezetõk felelõs-
ségteljes munkájába. 

Az alkalomból óvodások és általá-
nos iskolások részére rajzversenyt
hirdetett a Mozdonyvezetõk Szak-
szervezetének szerencsi tagcsoport-
ja. A „Hogyan látom én a vasutat?”
címû pályázatra közel száz alkotás ér-
kezett. Ezek közül válogatta ki a zsûri
a legszebbeket, amelyekbõl kiállítás
nyílt a Népházban. A díjátadón a
fõszervezõ Szviatkovszky József és
Szabó Zoltán gratulált a helyi nyer-
teseknek, akiknek az ajándékot Bod-

nár László, szerencsi vasúti csomó-
ponti fõnök adta át. Szerencsrõl az
óvodás korcsoportban harmadik lett

Katona Petra, különdíj-
ban a Gyárkerti óvoda
Katica csoportja része-
sült. Oklevelet Király Ko-
los vett át. Az alsó tago-
zatosok között elsõ Pel-
bárt Enikõ, második Ba-
lázs Ákos és Szántó Már-
kó lett, harmadik helyen
Gaál Kinga végzett. Kü-
löndíjat Bogoly Levente
kapott. Oklevéllel Nagy
Katalint, Toronya Bian-
kát, Kállai Barbarát és
Mészáros Rékát jutal-
mazták. A felsõ tagoza-
tosok versenyében Tóth
Laura lett az elsõ, kü-
löndíjat Rácz Ádám ka-
pott. Oklevelet vett át
Szviatkovszky Dorka és
Kopcsó Noémi. 

A tárlaton a színes raj-
zok és festmények mel-
lett maketteket, vasúti
relikviákat, szerszámo-

kat és a szerencsi vasútállomás mûkö-
déséhez kapcsolódó dokumentumo-
kat is láthatott a közönség.

GYEREKEK A MOZDONYOKON A ZEMPLÉNI-HEGYSÉG
FÖLDRAJZI LEXIKONA

Megjelent Magyarország elsõ táj-
földrajzi lexikona, amit május 15-én a
szerencsi Bocskai István Gimnázium-
ban mutattak be a szerkesztõk a saj-
tó és a geográfusok képviselõinek. A
kötet a Zempléni-hegység kutatás-
eredményeit foglalja össze szócikkek
formájában, tudományos igénnyel és
közérthetõ megfogalmazásban.

Az eseményen Gál András üdvözöl-
te a megjelenteket. Az intézmény fõ igaz-
gatója külön köszöntötte Frisnyák Sán-
dor professzor emeritust, a lexikon egyik
szerkesztõjét, akinek a kezdeményezé-
sére és a támogatásával nyolc évvel
ezelõtt indult útjára a szerencsi Bocs-
kai gimnáziumban a tájföldrajzi konfe-
rencia. Azóta kétévente a városban ta-
lálkoznak a geográfusok, a tudomány
mûvelõi a Zemplén-kutatás eredmé-
nyeinek közreadásával, a további fel-
adatok megszervezése céljából.

A professzor a kötetet bemutató is-
mertetõjében többek között hangsú-
lyozta, hogy a Zempléni-hegység a ma-
gyar föld 1,74 százaléka, hazánk egyik
legjobban feltárt, sokoldalúan kutatott
területe. A tudományos munkában a
XVIII–XIX. században a pataki kollé-
gium, majd fõiskola tanárai, a XX. szá-
zadban a természet-, társadalom- és tör-

téneti földrajzi vizsgálatában elõbb a
Debreceni Egyetem, majd az 1970-es
évektõl a Nyíregyházi Fõiskola okta-
tói jeleskedtek. Az elsõ magyar táj-
földrajzi lexikon megírásában negyven
kutató, egyetemi és fõiskolai oktató,
muzeológus és a szerencsi Bocskai Ist-
ván Gimnázium tanárai is részt vettek.
A kötet többek között foglalkozik a táj
kialakulásával, geológiai szerkezetével,
a felszíni formakincs jellemzésével, a
klímájával, vízrajzával, a talajviszonyok
leírásával, a növény- és állatvilággal,
a népesség- és etnikai földrajzával, az
települési hálózat kialakulásával és  fej -
lõ désével, az infrastruktúrával, társa-
dalmi és gazdasági szolgáltatásokkal.  

A Frisnyák Sándor–Gál András–Hor-
váth Gergely által szerkesztett, 429 ol-
dalas kötetben több mint ezer szócikk,
311 fénykép, térképvázlat, grafikon és
földrajzi modell, továbbá 28 statiszti-
kai táblázat és igen terjedelmes, 36 ol-
dalas ajánló bibliográfia található. A te-
lepülésekrõl szóló egységes felépítésû
szócikkekben rövid történeti-mûve -
lõdéstörténeti jellemzések is helyet
kaptak. A lexikon életrajzi adatokat is
tartalmaz azokról a tudomány mû ve -
lõk rõl, akik tevékenységükkel hozzá-
járultak a Zempléni-hegység megis-
mertetéséhez. S. L.

Most én is vezethetem?
Gál András (jobbra) és Frisnyák Sándor az elsõ hazai tájföldrajzi
lexikon  sze rencsi bemutatóján.

ÚJ JELZÕTÁBLÁK, LAKÓ-PIHENÕ ÖVEZETEK

Sajtos Tibor ismertette a javasolt
változtatásokat. 

A hónap második hetében is foly-
tatódtak az anyák napi megemléke-
zések a városban. A fecskési idõsek
klubjában május 4-én délelõtt Heves
János alpolgármester, valamint Bíró Ist-
ván és Sipos Attila önkormányzati kép-
viselõk köszöntötték
a meghívott édes-
anyákat, nagyma-
mákat. Szerencs pol-
gármestere május 5-
én látogatott el a
Szerencsi Idõsek
Otthonába, ahol a
Nyárutó Klub Nefe-
lejcs énekkarának a
mûsora után Róna-
völgyi Endréné  vers -
idézettel ellátott em-
léklapot adott át az
idõs asszonyoknak.
Suskó Viktor önkor-
mányzati képviselõ

csokoládéval kedveskedett az ünne-
pelteknek. Az anyák napi köszöntõk
sora a helyi Gyémántkapu Idõsott-
honban ért véget, ahol az elõ adott pro-
dukciók mellett szintén ajándékkal
lepték meg a ház lakóit.

Rónavölgyi Endréné a szerencsi idõsotthonokat
látogatta meg. 

ANYÁK NAPI KÖSZÖNTÕK

ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 
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MI A VÉLEMÉNYE A VÁROS ÚJ 
FORGALOMTECHNIKAI TERVÉRÕL?

JELENTKEZÉS MÛVÉSZETI ISKOLÁ-
BA. A Szerencsi Általános Iskola, Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény, Óvo-
da és Bölcsõde 2009. június 4-én (csü-
törtökön) 17 órakor tartja a mûvészeti
képzés tanévzáró ünnepélyét a Rákó -
czi épületben. A mûvészeti iskolába a
következõ tanévre a beiratkozás 2009.
június 8–9-én (hétfõ–kedd) reggel 8 órá-
tól 17 óráig a Rákóczi épület könyvtá-
rában lesz. A régi tanítványok hozzák
magukkal a bizonyítványukat! Isko-
lánkban a következõ mûvészeti ágak-
ra lehet jelentkezni 6 éves kortól: ze-
nemûvészet, néptánc, képzõ- és ipar -
mû vészet, színjáték, drámatagozat.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Elõzetes jelentkezési lapokat az iskola
irodájában lehet kérni. 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT ÉPÍTÉSHATÓSÁ-
GI ÜGYINTÉZÕ MUNKAKÖRRE. A
szerencsi polgármesteri hivatal pályáza-
tot hirdet építéshatósági ügyintézõ mun-
kakör betöltésére. A jelentkezéseket jú-
nius 2-ig lehet benyújtani, melynek fel-
tétele egyetemi, vagy fõiskolai szintû épí-
tészmérnöki, építõmérnöki, település-
mérnöki szakképzettség, vagy a
343/2006. (XII. 23.) korm. rend. 4. sz.
mellékletben foglaltaknak megfelelõ vég-
zettség. További információ a város hon-
lapján (www.szerencs.hu) olvasható.

INFORMÁCIÓS NAP CIVILEKNEK.
Az Art Misszió Nemzetközi Mûvészeti
és Hagyományõrzõ Kiemelkedõen Köz-
hasznú Alapítvány Szerencsi Kistérségi
Civil Fórum információs napot szervez
május 28-án 14 órától Szerencsen a Nép-
házban (Szerencs, Kossuth tér 1.). A prog-
ram és jelentkezési lap letölthetõ a
www.artmission.hu oldalról. További in-

formáció: tel./fax: 42/400-782, 47/352-
746, e-mail: art-mission@invitel.hu 

ÚJ ÚTVONALON A TESCO-BUSZ.
Május 11-tõl elkerüli a Bocskai utcát a
Tesco áruház és a vasútállomás között
közlekedõ autóbusz. A MÁV-pályaud-
varról induló különjárat az Eperjes,
Lõcse, Pozsonyi és Nagyvárad utcák
érintésével jut ki a 37-es számú fõútra.  

IPARÛZÉSI ADÓ HATÁRIDEJE. A
2008. évi helyi iparûzési adó bevallá-
sának 2009. május 31. a határideje. A
megfizetett adóelõleg és az éves tény-
leges adó különbözetét 100 Ft-ra kere-
kítve az adóbevallás benyújtásával
egyidejûleg kell megfizetnie.

A helyi iparûzési adó bevallási nyom-
tatvány Szerencs város honlapjáról
(www. szerencs.hu) letölthetõ. A nyom-
tatvány elektronikusan kitölthetõ, ipar-
ûzési adóbevallás ûrlapok PDF doku-
mentumok, melyek megnyitásához és

kitöltéséhez az Adobe Reader legalább
7.05-ös verziója szükséges. 

Az adó mértéke 2%. Adómentes az
állandó jelleggel végzett iparûzési te-
vékenység esetén az, akinek a vállal-
kozási szintû adóalapja a 2,5 millió fo-
rintot az adóévben nem haladja meg.
A bevallás benyújtása ebben az eset-
ben is kötelezõ, illetve akkor is, ha nem
volt árbevétele.

ÉRKEZIK A NOSZTALGIAVONAT.
A Magyar Államvasutak szervezésében
a Debrecen – Nyíregyháza – Miskolc
vasútvonal fennállásának 150 éves év-
fordulója alkalmából május 23-án 14.30
órakor nosztalgiavonat érkezik Sze-
rencsre. Az érdeklõdõk megtekinthetik
az 1800-as évek végén, 1900-as évek
elején készült kocsikat, valamint a 424-
es gõzmozdonyt. A vonat Szerencsen
40 percet áll. Ez idõ alatt a részt ve võ -
ket a Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar szó-
rakoztatja. 

Publik Attiláné:
– Úgy gondolom, hogy a város közlekedési rend-
je megérett már a felülvizsgálatra. Különösen
a belvárosban mutatkozik probléma a megnö-
vekedett autóforgalom miatt, mert az utcák
szûkek, emiatt parkolásra alig van lehetõség.
Örömmel értesültem a Kossuth tér átépítésének
nagyszabású terveirõl, ami azonban tovább
csökkenti a jármûvek számára rendelkezésre álló
helyek számát. Ezen az áldatlan helyzeten ja-
víthat, ha az Erzsébet tér tervezett átalakítása
során kiemelt figyelmet fordítana a város a parkolók kialakítására, akár az
alig használt, az európai uniós elõírásoknak nem megfelelõ játszótér he-
lyén is. A fõutcán lévõ üzletem környékén is tapasztalom, hogy az autó-
sok egy része a KRESZ elõ írásaira fittyet hányva áll meg a járdán is. Emi-
att sokszor alakul ki balesetveszélyes helyzet a fõutca és a Ságvári köz ke-
resztezõdésében, amit az utcácska egyirányúsításával lehetne elkerülni.  

Kiss Attila:
– A városi parkolási gondokkal kapcsolatosan
valóban sürgõs tennivalói vannak a városnak.
Azonban nem lenne szabad csak a belvárosra
koncentrálni, hanem az iskola környéki par-
kolókkal és leállósávokkal is foglalkozni kelle-
ne. A Rákóczi iskola elõtti területeken a reg-
geli órákban kaotikus, balesetveszélyes állapotok
vannak, de a Bolyai iskola környékén sem egy-
szerû öt percre parkolót találni, míg a szülõ be-
kíséri gyermekét az iskolába. A két középisko-

lánál elég lenne a leállósáv, ahol kiszállhat a középiskolás, mivel azt már
legalább nem kell bekísérni. További lakó-pihenõ övezetek kijelölésének
akkor lenne igazán értelme és haszna, ha a jármûvel közlekedõk az oda
vonatkozó szabályok betartásával közlekednének. Sajnos, az övezetet je-
lölõ tábláknak nincs hatása a közlekedési morálra, így fekvõren dõröket kel-
lene telepíteni, vagy csomópont-kiemeléseket építeni, legalább azokban
az utcákban, ahol járda sincs.

Koroknainé Kalina Andrea:
– Nagyon örülök annak, hogy végre áttekintik
a városban a forgalmi rendet. Két fórumon is
részt vettem és meg vagyok elégedve az el-
hangzottakkal. Leginkább azt szeretném, hogy
minél több parkolási lehetõség legyen a város-
ban. Ilyen világot élünk, egyre több az autó és
a húsz évvel ezelõtt megtervezett közlekedési
rend már elavult. Fontos megjegyezni – bár én
magam is gépkocsival járok –, hogy nem csak
autósokra kell odafigyelni, ugyanúgy foglalkozni
kell a gyalogos közlekedés biztonságával is. Gon-
dolok itt például a Bolyai iskola elõtti útszakaszra, ahol reggelente, amikor
a gyerekek iskolába érkeznek, óriási a gépjármûforgalom. A parkolási gon-
dok megoldása a legfõbb feladat Szerencsen. Szemléletváltásra is szüksé-
ge van az embereknek, hiszen vegyük csak példaként a boltosokat, akik
egész napra otthagyják kocsijukat az üzlet elõtt, aztán csodálkoznak, ha a
vásárló nem tud megállni a környéken. 

Tóth István:
– Úgy gondolom, hogy néhány kiegészítéssel
– melyek elhangzottak a lakossági fórumokon
– elfogadható, szakmailag is helytálló forga-
lomtechnikai terv készült. Néhány változtatást
én magam is javasoltam. Többek között a Kili-
án utcára hívtam fel a tervezõ figyelmét, mivel
az új elgondolás szerint a „lakó-pihenõ övezet
kezdete” táblát áthelyezték volna a Hámán Kató
utcai elágazáshoz, ami szerintem rossz elkép-
zelés. A település Bekecs felõli végétõl – a Kés-

márk utca kivételével – egészen az Ondi útig lakó-pihenõ övezetet lehet-
ne kialakítani. Összességében azt gondolom, hogy éppen ideje volt már
annak, hogy sok-sok év után végre elkészüljön a város forgalomtechnikai
terve. Biztos vagyok abban, hogy néhány javasolt változtatásról ki fog de-
rülni, hogy a gyakorlatban nem mûködik. Ezeket menet közben kell majd
korrigálni.

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

Magyarországon a 2009-es európai
parlamenti választás június 7-én, va-
sárnap lesz. Ekkor az egész ország
egyetlen választókerületet alkot, a
voksolás arányos, listás rendszerben
történik. Listát az a párt vagy párt-
szövetség állíthat, amely összegyûjti
a szükséges 20 000 érvényes aján-
lószelvényt. Ezt az elõírt határidõre
10 párt 8 listájának sikerült, akiknek
a neve és 22 jelöltje az alábbi sor-
rendben szerepel majd a szavazóla-
pon: 1. FIDESZ – KDNP 2. SZDSZ 3.
MCF ROMA Ö. 4. MUNKÁSPÁRT 5.
MSZP 6. JOBBIK 7. LMP – HP 8. MDF. 

Szavazni a választópolgárokhoz el-
juttatott értesítõn megjelölt címen
szereplõ szavazókör szavazóhelyisé-
gében június 7-én 6 órától 19 óráig
lehet.

Azok a választópolgárok, akik iga-
zolással rendelkeznek, illetve azok,
akiknek lakcímkártyájukban csak a te-
lepülés neve szerepel, a 6. számú sza-

vazókör szavazóhelyiségében (Sze-
rencs, Rákóczi út 100., általános is-
kola) szavazhatnak.

A mozgásában gátolt választópol-
gár mozgóurnát írásban igényelhet a
HVI vezetõjétõl, illetõleg a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottság-
tól. 

A szavazókörök felülvizsgálata alap-
ján Szerencsen két szavazókörben vál-
tozás történt: 

– Az eddig az 5. sz. szavazókörhöz
tartozó Rákóczi u. 131., 133. sz. alatt
lakó választópolgárok a 9. sz. szava-

zókörben szavazhatnak, melynek he-
lye a Gyárkerti Óvoda.

– Szerencs Város Önkormányzata
2009. februári ülésén új utca elneve-
zésérõl döntött, amelynek Fery Antal
a névadója. Az utcában lakó válasz-
tópolgárok a 3. szavazókörben jogo-
sultak szavazni, melynek helye: Bocs-
kai István Gimnázium (Szerencs, Ondi
u. 1.)

A Helyi Választási Irodára vonat-
kozó általános információk:

Címe: Szerencs Város Polgármes-
teri Hivatala, 3900 Szerencs, Rákó czi
u. 89.

Vezetõje: Bíró László címzetes
fõjegyzõ.

Vezetõjének általános helyettese:
Gadóczi Bertalan aljegyzõ.

Vezetõjének informatikai helyette-
se: Fazekas László vezetõ informati-
kus.

Elérhetõségek: telefon: 47/565-206,
fax: 47/565-209, e-mail cím:
oevk@szerencs.hu.

Szerencs Város Önkormányzata
2009. évben az elsõ lakáshoz jutók tá-
mogatására pályázatot hirdet.

A pályázat célja Szerencs város köz-
igazgatási területén élõ fiatalok, pálya-
kezdõk lakásépítéssel, lakásvásárlás-
sal, önkormányzati telek vásárlásával
történõ lakástulajdonhoz jutásának tá-
mogatása.

Pályázni jogosult az a nagykorú, de
a 35. életévüket legfeljebb a pályázat
benyújtása évében betöltõ fiatal há-
zaspár, élettárs, egyedülálló, aki lakás-

tulajdonnal, résztulajdonnal, állandó
használati, vagy bérleti joggal nem
rendelkezett, s aki a pályázat benyúj-
tásának idõpontjában (házaspár és élet-
társ esetén legalább egyikük) 5 éve sze-
rencsi állandó lakos. Kivételesen indo-
kolt esetben egyes kizáró körülmények
alól felmentés adható.

Az elsõ lakáshoz jutók támogatása
vissza nem térítendõ támogatásból és ka-
matmentes kölcsönbõl áll. A vissza
nem térítendõ támogatás mértéke 100
ezer forint, a kamatmentes kölcsön ösz-
szege – hitelképesség esetén, 2 kezes biz-

tosítása mellett – legfeljebb 300 ezer fo-
rint. A pályázatot az elbíráláshoz szük-
 séges mellékletekkel együtt az erre a cél-
ra rendszeresített adatlapon a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálatánál, vagy
postai úton lehet benyújtani. Az adat-
lap Szerencs város honlapjáról is le-
tölthetõ (www.szerencs.hu). A pályázat
beadási (postára adási) határideje: má-
jus 31. Az igénylések elbírálásáról a kép-
viselõ-testület dönt. Az önkormányzat
a nyertes pályázók nevét az elbírálást
követõen közzéteszi, a döntésrõl az érin-
tetteket levélben is értesíti.

Ismét a mezõgazdaságé és a gaz-
dáké lesz a fõszerep június 19–21.
között Szerencsen. 

Idén ugyanis 19. alkalommal ren-
dezi meg a város a Zempléni Gaz-
danapokat, melyhez az elmúlt évek
hagyományait követve számos egyéb
rendezvény is kapcsolódik. Ebben az
esztendõben a mezõgazdasági kiál-
lítást és vásárt a szakmai elõadások
mellett egy általános expó kíséri, a
választékot az árusok utcája bõvíti,

a vendégeket a kulturális fesztivál
programja szórakoztatja, valamint a
megyei vadásznapnak is helyet ad a
Rákóczi-vár.

A szervezõk várják kiállítók, vá-
sározók jelentkezését a gazdana-
pokra, az expóra és az árusok utcá-
jába is. A részvételi feltételek és je-
lentkezési lapok hamarosan elér-
hetõk lesznek Szerencs város hon-
lapján (www.szerencs.hu), illetve a
szervezõ NOVICO Kft. weboldalán
(www.novico.hu).

Május 22., 16. óra: Magyar Hõsök
Napja Szerencsen. Emlékbeszéd: Ró-
navölgyi Endréné polgármester. Öku-
menikus imát a történelmi egyházak
képviselõi mondanak: Tóth László plé-
bános, Damjanovics Pál parókus. Em-
lékmûsor: Szerencsi Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
diákjai. Koszorúzás. Helyszín: I. világ-
háborús emlékmû, II. világháborús
emléktábla elõtt (volt Hunyadi Iskola
emlékparkja).

Május 24. 14.30 óra: Magyar Hõsök

Napja – Ondon. Koszorúzás, megem-
lékezés a hõsökrõl. Emlékbeszéd: He-
ves János alpolgármester és Danyi
László képviselõ. Mûsor: Szerencsi Ál-
talános Iskola ondi diákjai. Szavalat:
Búza Lászlóné. Koszorúzás. Helyszín:
Ond, a ravatalozó falánál lévõ emlék-
tábla elõtt. 

15 óra: Emlékhangverseny a refor-
mátus templomban. Istentisztelet: Bör-
zsönyi Józsefné református lelkipásztor.
Mûsoradó: Hegyalja Pedagógus Kórus.
Helyszín: Ond, református templom. 

GAZDANAPI ELÕZETES 

JÚNIUS 7: 
EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR AJÁNLATÁBÓL
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK: 
KURUCZ GERGÕ

Legalább egy esztendeje annak,
hogy a Szerencsi Általános Iskola
pedagógusai felhívták szerkesz tõ -
ségünk figyelmét az akkor még elsõ
osztályos kisfiúra. Mint mondták: 
– Van egy diák, aki fantasztikus
ügyességgel formálja a szebbnél
szebb gyurmafigurákat. A kiemel-
kedõ képességû tanulókat bemuta-
tó sorozatunk következõ állomása
tehát ismét a Rákóczi épület volt,
hogy megismerkedjünk az ifjú ki-
válósággal. 

A napjaikban már második osztá-
lyos, tállyai Kurucz Gergõ (fotónkon)
tanárai szerint rendkívül tehetséges
a képzõmûvészetekben, hiszen a
már említett gyurmafigurák készíté-
sében nincs párja az iskolában, jól
rajzol és emellett jó tanulmányi
eredményei is bizonyítják, hogy
szorgalmas, és a reál tantárgyak iránt
is rendkívül fogékony tanuló. 

– Anya mindig azt szokta monda-
ni – amikor hazamegyek az iskolá-
ból –, hogy most leülünk tanulni, az-
tán mehetek gyurmázni – válaszolt
mindjárt kérdésemre a nyolcéves

Gergõ, amikor arról érdeklõdtem, ho-
gyan készül a másnapi tanórákra. 

Leckét ír és gyakorol, de otthon is
sok idõt áldoz kedvenc játékára a „kis
kézmûves”. Leginkább a mesefigu-
rákat kedveli. Gondos, aprólékos
mozdulatokkal formálja meg a szá-
mára legkedvesebb mese, a Süsü, a
sárkány alakjait.

Az iskolában is sok-sok alkotás dí-
szíti a tantermeket, melyek Kurucz
Gergõ keze munkáját dicsérik. Az
utóbbi idõben már részt vesz a tan-

intézet mûvészeti képzésében is, így
a gyurmaalkotások után agyagból is
megformálhatja kedvenc mesehõse-
it. A kiégetett munkákról elismerés-
sel szólnak a szaktanárok, akik sze-
rint nem csak tehetséges ez a fiú, de
figyelmes, okos, aminek köszönhe-
tõen jól fejleszthetõ. Ahogy monda-
ni szokták: ebbõl a gyerekbõl bizto-
san lesz valaki! 

Mint említettük, Gergõnek nem
lesz problémája az év végi bizo-
nyítvánnyal sem és jöhet a nyári szü-
net, amikor ismét több idõt szentel-
het az alkotásnak és másik nagy
kedvtelésének: a háziállatoknak. –
Már van egy kisebb farmom otthon
– jegyezte meg Gergõ. – Tyúkok, ka-
csák és más háziállatok vannak ben-
ne. Nagy örömmel gondozom, ne-
velgetem õket. Azt mondták a szü-
leim, hogy hamarosan kapok kecs-
két és jövõre, a húsvéti pénzembõl
akár egy bárányt is vásárolhatunk. 

Nos, röviden, néhány mondatban
leírva ilyen ez a rendkívül kedves kis-
fiú, aki szeptembertõl már a Szerencsi
Általános Iskola harmadik osztályos
tanulója lesz. M. Z.

A Szerencsi Általános Is-
kola végzõs diákjaiként a

körzeti életvitelversenyt meg-
nyerve, a megyei fordulóban

is a dobogó legmagasabb
fokára állhattunk fel. Az
átfogó témájú megméret-
tetésre nem volt könnyû

a felkészülés. Tájékozottnak kel-
lett lennünk a következõ témákban:
hazánk kultúrája, gasztronómiai örök-
sége, népmûvészeti tájegységei, az itt
használt díszítõ technikák, valamint
az idegenforgalmi régiók hagyomá-
nyai, múltja és jelene.

Nyolcadikosként már az év elején
eldöntöttük, hogy az idén talán utol-
jára próbára tesszük a tudásunkat.
Ráczné Váradi Éva tanárnõ segítségé-
vel kezdtük el a felkészülést és buz-
gón vártuk a verseny napját. Össze-
szokott csapatként jól megértettük egy-
mást, ugyanakkor tájékozottságunkra
és alapmûveltségünkre is szükség volt.

A komplex versenyen elméleti és
gyakorlati feladatok szerepeltek. A
tesztlapok kitöltése után kreativitást
igénylõ munkadarab elkészítéséhez
csapatmunkára volt szükség. Az érté-
kelés is ennek megfelelõen alakult. Az
egyéni teljesítmények eredményhir-
detése után biztosak voltunk benne,
hogy a háromfõs csapat is jó eredményt

ért el, hiszen Búza Blanka elsõ, Ör-
kényi Kisanna második, Tokár Beáta
a negyedik legmagasabb pontszámot
kapta tesztlapjára. A gyakorlati feladat
értékelése után a zsûri döntése alap-
ján mi bizonyultunk a legjobbnak, így
megyénket képviselhetjük a Siófokon
megrendezendõ országos döntõn.  

A könyvjutalmon túl jobban érde-

kelt bennünket, hogy a felkészülés
nem ért véget, hiszen a háromnapos
országos verseny nagy kihívás szá-
munkra. Izgalommal tölt el bennün-
ket ez az idõszak, de bízunk benne,
hogy az olykor fárasztó munkával
megszerzett tudásunkat a gyakorlat-
ban is tudjuk alkalmazni.

Örkényi Kisanna 8. c

ABIGÉL AZ OLVASOTTSÁGI
VERSENYEN

Tizenegy csapat vett részt május
9-én a Kiss Attila Alapítvány általá-
nos iskolásoknak meghirdetett ve-
télkedõjén. A jelentkezõk magas
száma miatt a szerencsi Bocskai gim-
názium aulájában megtartott, immár
hagyományos rendezvényre a fiata-
loknak Szabó Magda: Abigél címû
könyvébõl kellett felkészülniük. A tu-
dáspróbára vállalkozó diákokat és kí-
sérõiket Zemlényi Zoltán kuratóriu-
mi elnök üdvözölte, majd Koncz Fe-
renc mondott köszöntõt. A civil
szervezet kuratóriumi tagja már a
jövõ évi vetélkedõrõl is beszélt, hi-
szen megemlítette, hogy 2010-ben
Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember
címû kötete szolgál majd a verseny
alapjául, amibõl egy-egy példánnyal

ajándékozta meg a fiatalokat. A
többfordulós vetélkedõn – amit Gaz-
dófné Tóth Mária vezetett – ez al-
kalommal is változatos feladatokat
kellett megoldaniuk a Csobajról,
Györgytarlóról, Prügyrõl, Rátkáról,
Szerencsrõl, Taktaharkányból, Tak-
takenézrõl és Tokajból érkezett fia-
taloknak, akiknek a teljesítményét
háromfõs zsûri (Takács Istvánné,
Sándorné Lakatos Mariann, Zemlé-
nyi Zoltán) értékelte. Az olvasottsá-
gi versenyen ez alkalommal a toka-
ji diákok bizonyultak a legfelké-
szültebbnek, megelõzve a györgy-
tarlói és a szerencsi társaikat. Az ese-
ményen valamennyi résztvevõ csa-
pat Kiss Attila Emlékplakettet kapott
ajándékba. 

ALKOTÓTÁBORBA VÁRJÁK 
A TEHETSÉGEKET

Az idén is Szerencs lesz a helyszíne
a 33. Nemzetközi Iskola és Mûvész-
telepnek, amit tizennégy esztendeje
rendeznek meg nyaranta a városban. 

A Fajó János nevével fémjelzett al-
kotótábor munkájába minden évben
80–140 fiatal kapcsolódik be, akik ál-
talában 4-5 országból érkeznek a két-
hetes kurzusra. Az idén július 12–26.
között lesz a program, amelynek a szel-
lemiségét immár hagyományosan a ge-
ometrikus konkrét mûvészet hatja át.
Cél a tehetségek kibontakoztatása, il-
letve a felsõfokú tanulmányokra való
felkészítés. Az alkotótábor helyszíne a
Bocskai István Gimnázium, szállást a
középiskolai kollégium biztosít. 

Szekciók: 
Festõ, rajz: Fajó János, Kossuth-díjas

festõmûvész (természet utáni stúdiu-
mok, kompozíciós alapismeretek). 

Grafika: Kovács Tamás László (réz-
karc, linómetszet, szitanyomat)

Fotó: Matkócsik András. Fotólabor:
Varga Máté (fotótechnikák, fényké-
pezõgép használata)

Digitális technika: Erdész Ádám (a
számítógép mint kiegészítõ eszköz,
mozgóképjátékok) 

Design, kerámia: Sturm Orsolya (for-
matervezés, tárgyak, edények)

Építész: Kapy Jenõ (építészeti alap-
fogalmak, térbeli viszonylatok maket-
tezése). 

A tábor részvételi díja 48 600 Ft/fõ,
amely tartalmazza az oktatáson túl a
napi háromszori étkezést, a kollégiu-
mi elhelyezést és a részleges anyag-
biztosítást. A díjból a Bocskai gimná-
zium tanulói, illetve a szerencsiek je-
lentõs kedvezményt kapnak. Jelentkezni
15 éves életkor felett június 20-ig le-
het. Cím: Alkotótábori Egyesület 3876
Hidasnémeti, Mészáros út 6. E-mail:
edithidas@vipmail.hu. Részletes infor-
máció kérhetõ telefonon Sturm Orso-
lyától szerdán, csütörtökön, pénteken
napközben: 06 -1/332-7083, este: 06-
1/201-1256. Urbánné Tóth Edittõl nap-
közben: 06-30/411-157. 

Az alkotótábor megrendezését a
Nemzeti Civil Alapprogram támogat-
ja. 

Munkában a szerencsi diákok. 

A tábor mûvészeti munkáját idén is Fajó János, Kossuth-díjas fes-
tõmûvész irányítja.

A fotón balról: Tokár Beáta, Örkényi Kisanna, Ráczné Váradi Éva
felkészítõ tanár és Búza Blanka. 

DIÁKÚJSÁGÍRÓINK TOLLÁBÓL

A születés hete alkalmából szer-
vezett tájékoztató elõadást május 4-
én Szerencsen, a református gyüle-
kezeti teremben az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálat térségi intézete. Az eseményen
résztvevõ várandós anyukák, le-
endõ kismamák, nevelési szakem-
berek és egészségügyi dolgozók kap-
tak meghívást. 

Bobkó Géza városi fõorvos kö-
szöntõjében a születés misztikumá-
ra hívta fel a figyelmet, ami a kis-
mama és a család életében egyaránt
csodálatos élményt jelent. Sajnos,
napjainkra visszaesett a gyermek-
vállalási kedv, ami súlyos társadal-
mi következményekkel járhat. 

Házigazdaként Börzsönyi József-
né köszöntötte a program résztvevõit.
A református lelkipásztor kiemelte,

hogy ahol élet van, ott a reménység
sem vész el. A férfit és a nõt egya-
ránt Isten teremtette, õk együtt,
egyenrangú partnerként a teremtés
koronái. A gyerekvállalás a jövendõ
építését jelenti, amivel beteljesedik
az isteni parancs. Az Úr az életre
soha nem mond nemet, azonban az
emberek a bizonytalanságtól,
a jövõtõl való félelmükben
megteszik ezt.  

Vajóczki Csaba szülész-
nõgyógyász szakorvos elõ -
adásában hangsúlyozta: a
gyermek szempontjából az a
legjobb, ha természetes úton
jön világra. A császármetszés
alkalmazásának komoly oká-
nak kell lenni. Önmagában
a kismama fájdalma azonban
nem sorolható ezek közé,
többen mégis éppen ezért, a

szülés kellemetlen, de szükségszerû
velejárója miatt választanák a mûté-
ti beavatkozást. Ez utóbbi ellen szól,
hogy a császármetszés szövõdmé-
nyekkel járhat és a kismamának ál-
talában lassabban indul meg a te-
jelválasztása, ami a baba táplálása
szempontjából nem szerencsés.

ÉLET ÉS REMÉNYSÉG

Várandós anyukák, védõnõk és nevelési
szakemberek vettek részt a programon. 
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KÖRNYEZETVÉDÔK

– A szmogriadó miatt elmarad a mai tiltakozó nagygyûlés az atom-
erômûvek ártalmai ellen...

VIZSGÁLJÁK AZ ERÕMÛ
KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSÉT  

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fõügyészségre, valamint az Orszá-
gos Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség-
re is megérkezett a jövõ nemzedé-
kek országgyûlési biztosának kez-
deményezése a szerencsi szalmatü-
zelésû erõmû környezethasználati
engedélyének megsemmisítésére. A
hatóságok megkezdték a vizsgálatot.   

Az ombudsman április 14-én hoz-
ta nyilvánosságra az erõmûvel kap-
csolatos állásfoglalását, amelyben
Fülöp Sándor azon véleményének
adott hangot, hogy a beruházás ve-
szélyezteti a környezeti, természeti
és világörökségi értékeket. A jövõ
nemzedékek országgyûlési biztosa
szerint az erõmû engedélyezési el-
járásában nem vizsgálták megfele-
lõen a környezetvédelmi szempon-
tokat és azt, hogy a létesítmény vi-
lágörökségi területen valósul meg. Az
ombudsman emiatt a területileg il-
letékes fõügyészségnél az egységes
környezethasználati engedéllyel
szemben óvás benyújtását kezde-
ményezte.    

– Az irat megér-
kezett, és országos
ügyrõl lévén szó,
az ombudsmani
megkeresésrõl je-
lentést küldtünk a
Legfõbb Ügyész-
ségnek – tájékoz-
tatta lapunkat Martossy György, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõü-
gyészség sajtószóvivõje (fotónkon).
Az ügy iratainak a megküldése ér-

dekében megtörtént részünkrõl az in-
tézkedés az Észak-magyarországi
Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügye lõ ség felé. A
dokumentumok megérkezését és át-
tanulmányozását követõen lehet
majd konkrétan állást foglalni abban,
hogy az engedély kiadása törvényes
volt-e, megfelelt-e a vonatkozó jog-
szabályi elõírásoknak.

Martossy György kiemelte, hogy a
fõügyészség két évvel ezelõtt már
vizsgálatot végzett, de ez akkor az
építési hatósági engedélyezési tevé-
kenységre vonatkozott. Az eljárás so-
rán a határozatok jogerõsítését kifo-
gásolta az ügyészség, mellyel az
érintettek egyetértettek és az erõmû
hatásterületén fekvõ szomszédos ön-
kormányzatoknak is megküldték a
határozatokat, fellebbezési jogot biz-
tosítva nekik, amivel senki nem élt.
A szóvivõ leszögezte: akkor kör-
nyezetvédelmi, világörökségi kér-
dések nem vetõdtek fel, így az
ügyészség sem vizsgálta azokat.

Az ombudsmani kezdeménye-
zésrõl és a lehetséges intézkedésekrõl
az Országos Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fõfel-
ügyelõség fõigazgatója május 14-ére
egyeztetõ találkozót hívott össze. Fi-
lotás Ildikó véleménye szerint min-
denki számára elfogadható, jogszerû

és kivitelezhetõ intézkedés csak a
környezetvédelmi és kulturális ága-
zat, az erõmû telepítési helye sze-
rinti települési és megyei önkor-
mányzat, valamint a beruházó
együttmûködése keretében alakít-
ható ki.  

A fórumot kö-
vetõen Sztipán Or-
solya szóvivõ (fo-
tónkon) arról tájé-
koztatta lapunkat,
hogy a kerekasz-
tal-megbeszélésén
az ombudsman,
az erõmû építõje, Szerencs polgár-
mestere, a B.-A.-Z. Megyei Önkor-
mányzat, a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal, valamint a regioná-
lis környezetvédelmi felügyelõség és
az országos fõfelügyelõség képvise-
lõi kifejtették a véleményüket. Mi-
után a vizsgálat folyamatban van, az
ügyrõl további részletekkel nem
szolgálhat. A fõfelügyelõségnek az
ombudsmani megkeresés átvételétõl
számítva harminc nap áll rendelke-
zésére álláspontjának kialakítására.
A határidõ május 26-án jár le. 

Nem kizárt, hogy erre az idõpontra
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fõügyészség is befejezi a vizsgála-
tot, pontot téve a szalmatüzelésû
erõmû ügyének újabb fejezetére.

A Szerencs és Környéke Fejlõdé-
séért Egyesület, a Szerencsi Vállal-
kozói Klub Egyesület és a 2008-ban
bezárt Szerencsi Cukorgyár dolgo-
zói érdekképviseletének képviselõi
lokálpatriótákként értetlenül fogad-
tuk Fülöp Sándornak, a jövõ nem-
zedékek országgyûlési biztosának a
Szerencsi Ipari Parkban létesítendõ
szalmatüzelésû erõmû örökségvé-
delmi hatásáról a közelmúltban köz-
zétett sajtóközleményét és állás-
foglalását.  

Az ombudsman a vizsgálatot az
erõmûvet ellenzõ civil szervezetek
panasza alapján indította, így ál-
láspontjának a kialakításakor illett
volna az erõmûvet támogató civil
szervezetek véleményét is figye-
lembe venni. Az országgyûlési biz-
tos azonban kifejezett kérés ellené-
re sem hallgatott meg bennünket, e
miatt nem is jelenik meg a doku-
mentumokban az álláspontunk. Fü-
löp Sándor – a köztársasági elnök
úrhoz hasonlóan –, a vizsgálat alatt
nem tartotta fontosnak, hogy a be-
ruházás helyszínén személyesen tá-
jékozódjon és ismereteket gyûjtsön.
Ez utóbbira talán magyarázatul szol-
gál, hogy a Magyar Köztársaság el-
nöke azzal indította útjára az álta-
la jelölt jövõ nemzedékek biztosát,
hogy „rohanjon Szerencsre és fe-
küdjön az árokba” és ezzel akadá-
lyozza meg az erõmû felépítését. Ta-
lán ezért bírálta felül az ombudsman
a közelmúltban elkészült és akadé-
mikus által lektorált világörökségi
hatástanulmány megállapítását,
amely szerint meghatározott felté-
telek teljesülése – az erõmû két-
lépcsõs megvalósítása –, esetén a be-

ruházás nem jelent veszélyt a  vi lág -
örökségi címre. Az ajánlás valójá-
ban a borászok korábbi követelé-
sének felel meg. Azzal, hogy a be-
fektetõ a javaslatot elfogadta, le-
hetõség nyílt a világörökségi címmel
kapcsolatos egyes települések eltérõ
érdekeibõl fakadó vita megnyugta-
tó, konszenzusos megoldására. Aki
ma azt akarja elérni, hogy egyálta-
lán ne létesüljön erõmû, az a tér-
ség békéjét és az egyébként is prob-
lémákkal terhelten megítélt világ -
örökségi címét kockáztatja. Nem
igaz, hogy térségünkben az erõmû
építését ellenzõk vannak túlsúlyban.
Az elkészített közvélemény-kutatá-
sok, a szerencsi kistérség polgár-
mestereinek kiállása a társadalmi tá-
mogatottság oldaláról bizonyítják a
beruházás melletti többségi elköte-
lezettséget, ami tovább erõsödött a
Szerencsi Cukorgyár bezárását kö-
vetõen. A kisebbségben lévõ borá-
szok vagy azok érdekeire hivatko-
zók, de nem itt élõk kívánják aka-
ratukat ráerõltetni arra a többségre,
akiknek legfontosabb a térsége  fej -
lõ dése. Az országgyûlési biztos a
már régen politikai szintre emelt
szakmai, foglalkoztatáspolitikai, te-
lepülésstratégiai kérdést az enge-
délyt kiadó felügyeleti szervével,
ügyészségi vizsgálattal kívánja az ál-
tala képviselt álláspont oldalára bil-
lentetni. Az ombudsmani állásfog-
lalás azt sugallja, hogy a jövõ nem-
zedékek legfontosabb érdeke a kör-
nyezeti terhelés minél alacsonyabb
szintre történõ csökkentése. Állás-
pontunk szerint a cél a környezeti
hatások elfogadható szinten tartása
mellett a munkanélküliség, a kilá-
tástalan élethelyzetek mérséklése, a

kiszolgáltatottság felszámolása, a
helyben való boldogulás lehetõsé-
gének a megteremtése. Az erõmû a
hozzá kapcsolódó üvegházzal és
egyéb létesítményekkel megnyitná
az utat a térség felemelkedése elõtt,
míg annak megakadályozása pre-
cedens jellegû üzenetével megállí-
taná településeink fejlõdését. Az
elmúlt évtizedekben sem volt az új
munkahelyeket teremtõ befektetõk
célpontja térségünk, a gazdasági vi-
lágválság idején pedig még inkább
csak magunkra számíthatunk. 

A Szerencsi Cukorgyár közel 120
évig meghatározta és megalapozta a
városiasodást és a polgári létformát.
Ugyanilyen várakozással tekintünk az
erõmû megépülésére. Ez a létesít-
mény nemcsak a foglalkoztatás bõvü-
lését jelenti, hanem járulékos beru-
házásain keresztül további munka-
helyeket teremt. A hulladékhõvel
fûtött és hûtött üvegházakban mint -
egy további kettõszáz fõ szakkép-
zetlen dolgozó alkalmazását tenné
lehetõvé, a befizetett adók kiegészí-
tik közintézményeinknek a finan-
szírozását, hozzájárulhat ahhoz,
hogy térségünkbõl csökkenjen az el-
vándorlás. 

Úgy érezzük, hogy ezért a célért
érdemes dolgozni, mert ez biztosít-
hatja a jövõ nemzedék boldogulá-
sát.

Takács Zoltán, 
a Szerencs és Környéke 

Fejlõdéséért Egyesület elnöke
Szatmári Ilona, 

a Szerencsi Vállalkozói Klub 
Egyesület elnöke

Runda István,
a Mátra Cukor Zrt. megszûnt 

szerencsi gyárának volt SZB-elnöke

ALAPELVET SÉRTETT AZ
ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOS

A térségben élõk érdekeivel ellen-
tétesnek tartja a jövõ nemzedékek or-
szággyûlési biztosának a szerencsi
szalmatüzelésû erõmûvel kapcsolatos
állásfoglalását a Szerencs és Környé-
ke Fejlõdéséért Egyesület. A civil szer-
vezet május 7-én megtartott tag-
gyûlésén a jelenlévõk bírálták az om-
budsmani vizsgálat eljárását és annak
megállapításait.   

A Rákóczi-várban megtartott ta-
nácskozáson az elsõ napirendi pont
keretében Rónavölgyi Endréné adott
tájékoztatást az önkormányzat sikeres
pályázatairól, amelyek eredménye-
ként az elkövetkezõ esztendõkben
összesen hárommilliárd forint európai
uniós és hazai forrású támogatás fel-
használásával gyarapodhat a telepü-
lés. A hozzászólók örömmel nyug-
tázták a megvalósuló beruházásokat
és hozzátették, hogy a város és térsé-
ge további fejlõdése nem képzelhetõ
el új munkahelyek teremtése nélkül.
A Szerencsi Cukorgyár bezárásával
csökkent a település lakosságmegtar-

tó ereje. Éppen ezért az itt élõk és az
elkövetkezõ generációk érdekében
kiemelkedõ fontosságú a szalmatüze-
lésû erõmû megépítése. Az egyesület
tagjai ennek tükrében értetlenül állnak
a jövõ nemzedékek országgyûlési biz-
tosának, a beruházással kapcsolat-
ban közelmúltban megjelent állás-
foglalása elõtt. Különösen azt kifogá-
solták, hogy Fülöp Sándor a térségben
tett látogatása során nem volt kíván-
csi az erõmûépítés helyszínére, holott
ennek során hasznos tapasztalatokra
tehetett volna szert. Az egyesületi ta-
gok nehezményezték, hogy az om-
budsman az erõmû ellenzõinek a vé-
leményére alapozott, az azt pártoló ci-
vileket – kezdeményezésük ellenére
– sem hallgatta meg. Ezzel pedig a jövõ
nemzedékek országgyûlési biztosa
megsértette a „hallgattassék meg mind-
két fél” alapelvet, aminek a betartása
ilyen tisztségben elvárható volna. A je-
lenlévõ tagok egyetértettek azzal, hogy
az egyesület elnöke az ombudsmani
állásfoglalásról a más helyi szerveze-
tekkel közös nyilatkozatot aláírja.    

IGAZGATÓVÁLTÁS 
AZ APEH ÉLÉN 

Új igazgató irányítja május 1-
jétõl az APEH Észak-magyarországi
Regionális Igazgatóságát. 

Harsányi István-
né (fotónkon) a ki-
nevezésérõl szóló
okmányt Szikora
Andrástól, az
APEH elnökétõl
vette át. Az új igaz-
gató elõdje, Nagy
László nyugdíjba vonult. Harsányi Ist-
vánné 1985 óta dolgozik az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal igaz-

gatóságán, illetve annak jogelõd in-
tézményeinél. 1987-tõl volt osztály-
és fõosztályvezetõ, betöltötte a me-
gyei igazgatóság ellenõrzési igazga-
tóhelyettesi posztját, majd tavaly ja-
nuár elsejétõl – jelenlegi megbízá-
sáig –, regionális szakigazgatóként
irányította az ellenõrzési szakterü-
letet. Hat évre szóló kinevezését
több jelentkezõ közül, az APEH-en
belül meghirdetett pályázaton nyer-
te el. Az új igazgató okleveles köz-
gazda, szaküzemgazdász, valamint
okleveles könyvvizsgálói és adóta-
nácsadói végzettséggel rendelkezik.

Az egyesület tagjai szerint az ombudsmannak mindkét felet meg kel-
lett volna hallgatnia. 

SZERENCSI CIVILEK 
AZ OMBUDSMAN ÁLLÁSFOGLALÁSÁRÓL
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„Jelenlegi helyzetünkben ez a vá-
ros nem engedheti meg magának,
hogy akár csak egyetlen javaslat, jó
ötlet veszendõbe menjen.”

Ezzel a szándékkal invitált Sze-
rencs vezetése 25 évvel ezelõtt a vá-
rospolitikai fórumra, közös gondol-
kodásra, összefogásra. A lokálpat -
riótákon kívül mind több ember kap-
csolódott be a jövõt formáló elkép-
zelések alakításába. Mindez tettek-
ben is megnyilvánult, hiszen az elsõ
három évben a város lakossága 34
millió forint társadalmi munkával já-
rult hozzá a településfejlesztéshez.
Felpezsdült a város élete, átalakult
a térszerkezete, utcaképe, de fo-
lyamatosan gondot jelentett a fia-
talok lakáshoz juttatása, a köz-
mûfejlesztés, a szolgáltatások szín-
vonalának alakulása. 

EGÉSZSÉGÜGY

Szerencsen és vonzáskörzetében,
23 községben, 75 ezer ember egész-
ségérõl, gyógyításáról kellett gon-
doskodnia a szakembereknek. A vá-
rossá nyilvánítás elsõ évtizedében
merõben megváltozott Szerencs
egészségügye. Azelõtt minden szak-
orvosi vizsgálatra Miskolcra kény-
szerültek beutazni a betegek. 1985-
re azonban már létezett rendelõin-
tézet, ahol fül-orr-gégészet, nõgyó-
gyászat, szemészet, tüdõgondozó,
belgyógyászat, gyermek-szakrende-
lés, labor és röntgen is mûködött. Egy
új rendelõintézet építésének meg-
gyorsítására a város 1987-ben 50 mil-
lió forint névértékû kötvényt bocsá-
tott ki.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
egyik legjobban felszerelt intézetét,
az Egyesített Szociális és Egészség-
ügyi Intézet rendelõjét 1990-ben
avatták fel, ahol a sebészet kivéte-
lével minden szakág helyet kapott.
Hogy az új szakembereket is le tud-
ják telepíteni, a terület sarkában tíz
orvoslakás épült. 

A nyolcvanas évek közepén elin-
dított Egészséges Városok Európában
mozgalomnak az évek során mintegy
150 település, Magyarországon pe-
dig hét év alatt 13 város lett a tagja.
1993-tól Szerencs is belépett a szer-
vezetbe, ami nemcsak ranggal, de
nagy felelõsséggel járt. Ez egy fo-
lyamatot jelentett, azt a törekvést,
hogy a szakemberek tudatosan és fo-
lyamatosan foglalkoznak a szeren-
csiek egészségével, ami nem egy vég-
leges eredmény.

A késõbbiekben Szántó J. Endre
tiszteletére keresztelt Egyesített Szo-
ciális és Egészségügyi Intézet park-
jában kapott helyet a szociális ott-
hon is, amely – hazánkban újdon-
ságként –, kétféle elhelyezést bizto-
sított a rászorultaknak. A súlyos be-
tegek a krónikus osztályon kaptak he-
lyet, azokat pedig, akiknek az egész-
sége jobb, de szociálisan rászorul-
tak az intézeti ápolásra, hotelszerûen
helyezték el.

Szintén páratlan kísérletnek biz-
tosított teret városunk, amikor a mi-
nisztériumtól pályázaton nyert 3
millió forintból megvalósította a
„finn ágyak” otthonát. A Finnor-
szág-beli Észak-Karéliában új típusú
intézeti ellátást kísérleteztek ki,
amelynek lényege, hogy olyan em-
berek elhelyezését biztosították, akik
nem egészségileg, hanem szociáli-
san rászorultak. Az úgynevezett „finn
ágyakon” fekvõ betegek esetében az
elhelyezés ideiglenes, hiszen olyan
emberekrõl van szó, akik rövid ide-
ig betegek vagy kis idõre magukra
maradtak, mert például a gondozó-
juk elutazott egy-két hónapra.

A megyében – a kórházakat kivé-
ve –, városunkban vezették be el-
õször a délutáni, készenléti sürgõs-
ségi ügyeletet. Egy merõben új kez-
deményezés volt, mely tehermente-
sítette a körzeti orvosokat. 1989-ben
felújítás után újra megnyílt a település
központjában az 1741-ben alapított,

egykoron az Isteni
gondviselés nevet
viselõ patika utód-
ja. A több mint öt-
millió forintos költ-
séggel újjáépített
gyógyszertár belsõ
tere közel három-
szorosára nõtt,
külsõ homlokzata
is megszépült, bú-
torzatát pedig
mûemlékké nyilvá-
nították. Az or-
szágban elsõk kö-
zött alapítottak Sze-

rencsen magánpatikát. A Nyíri Lász-
ló vezette Oroszlán gyógyszertár
létjogosultságát Bekecs, Legyesbénye
és a közeli szociális otthon ellátása
bizonyította, továbbá az a tény,
hogy a városban csak egy gyógy-
szertár mûködött. Ha az bezárt, Mis-
kolcig kellett  utaz ni a gyógyírért.

OKTATÁS
A városiasodó Szerencs oktatási

szerepköre is megváltozott. Két ál-
talános iskolában tanulhattak a diá-
kok, de három önálló, sajátos arcu-
latú alapfokú oktatási intézmény ki-
alakítását tervezte a város tanácsa.
Az egyikben angol–német speciális
tantervû osztályt, a matematikait a
másikban, az orosz és az ének-ze-
nei tantervût pedig a harmadikban
kívánták megvalósítani. A város har-
madik iskolájára már nagyon nagy
szükség volt, hiszen áldatlan körül-
mények között, zsúfoltan, szükség-
termekben, váltómûszakban kellett
a gyermekeknek tanulniuk. Az 1987-
es tanévtõl kezdte meg mûködését
a teljesen új és modern épületben a
mûvészeti nevelésre, az idegen nyel-
vek céltudatos oktatására alapozó is-
kola. Szerencs legfiatalabb, mind-
össze négy éve mûködõ általános is-
kolája 1990 novemberében hivata-
losan is felvette az egykori erdélyi fe-
jedelem, Rákóczi Zsigmond nevét.
Mára a két tannyelvû angol–ma-
gyar, valamint zenei oktatás nemcsak
a városban, hanem a környék tele-
pülésein élõ diákok számára is von-
zó. A mûvészeti képzés keretében
néptánc, dramatikus színjáték és
képzõmûvészet szakon okulhatnak
a nebulók. Ugyanebben az épület-
ben, 1986-tól mûködött a Scholtz
Jenõ Alapfokú Zeneoktatási Intéz-
mény. 1992-ig kihelyezett tagozat
volt a zeneiskola, majd ezután ön-
állósodott, melynek eredményeként
a tanulói létszám megkétszerezõdött. 

A Bolyai János Tehetséggondozó,
Informatika Tagozatos Általános Is-

kolává alakult intézményben a te-
hetséggondozás bevezetése az isko-
la sokszínûségét, az országos és me-
gyei versenyeken elért sikereket ered-
ményezte. A közel százéves épüle-
ten 1992-ben egy nagyszabású re-
konstrukcióhoz kezdtek a város elöl-
járói. A régi építmény felújítását, ki-

szolgáló épületek toldását és egy új
sportcsarnok kivitelezését tervezték.
A 480 milliós beruházást négy év
múlva adták át a tanulóknak. A
sportcsarnokot 2009-ben a Szeren-
csen született világszínvonalú kézi-
labdázóról, Kulcsár Anitáról nevez-
ték el. A létszámcsökkenés miatt
1995-ben bezárták a Hunyadi János
Általános Iskolát, így azóta két álta-
lános iskolai épületben látják el a te-
lepülésen az alapképzést nyújtó fel-
adatot.

Szerencs iskolavárosi rangját erõ -
sítik középfokú iskolái. A Bocskai Ist-
ván Gimnázium speciális irányú

szakképzései népszerûek a régióban.
Az országban az elsõk között indí-
tották be 1991-ben a hatosztályos
gimnáziumi képzést. 1995-tõl köz-
gazdasági szakközépiskola indult
idegen nyelvû gépíró és gyorsíró-
képzéssel, majd két év múlva a ren-
dészeti tagozattal. Az ezredforduló-

tól idegenforgalmi ügyintézõi szakon,
illetve idegenforgalmi szakmene -
dzser/szálloda szakon kaptak képe-
sítést az érettségizõ „bocskaisok”. A
képzési sokszínûség, a folyamatosan
emelkedõ szakmai színvonal ered-
ményeként az érettségizõk száma
megduplázódott az intézményben. 

A 118. Sz. Ipari Szakmunkásképzõ
Intézet az 1990-es évektõl vegyes
profilú szakképzõ intézet lett. A
szolgáltató szektor foglalkozási ága-
inak képzése vált meghatározó  ere -
jûvé, lehetõvé téve a középiskolai
képzés beindítását. A Szerencsi Szak-
képzõ Iskola a tanulók számának fo-

lyamatos emelkedésével a régió
egyik jelentõs szakmai színvonalú
képzési formájává fejlesztette magát,
így 2007-ben új gyakorlati oktatási
központot kapott.

A városban mûködõ két középis-
kola szerkezetének átalakulása, lét-
számának bõvülése elkerülhetetlen-
né tette egy diákotthon kialakítását.
A megüresedett volt szolgabírói épü-
letet jelölték ki erre a célra. A tizenöt
évvel ezelõtt megnyílt kollégium 31
lánynak és 44 fiúnak, napi három-
szori étkezéssel biztosított férõhelyet.
Mindemellett nem csupán elhelye-
zésükrõl gondoskodtak, hanem a
mai napig is segítik a tanulási ne-
hézségekkel küzdõ diákokat, gon-
dozzák a tehetséges elméket, fej-
lesztik a kommunikációs készségü-
ket, tehát aktív nevelõmunkával az
iskolai oktatás támaszává váltak. 

TESTVÉRVÁROSI
KAPCSOLATOK

A város vezetése a határon túl is
kereste azokat a mûvészeti-mûve -
lõdési értékeket, amelybõl építkez-
ni, gyarapodni tudtak az itt élõk. Így
építette ki testvérvárosi kapcsolata-
it, elsõ ként 1989-ben a volt NDK-beli
Malchin városával. Egy év múlva Sze-
rencs és Geisenheim között írták alá
a dí szes okmányt német részrõl  Rei -
ner Klein polgármester, magyar rész -
rõl pedig Magda Gábor tanácselnök.
A következõ évben a 130 kilométerre
fekvõ Rozsnyó is felkerült a testvér-
városi palettára, a dokumen tum hi-
telesítõje Magda Gábor polgármes-
ter mellett Ondresik Imrich (Ondre-
sik Imre) primátor volt.

(Folytatás a 9. oldalon.)

A VÁROSIASODÁS HUSZONÖT ÉVE  II. 

A rendelôintézet térségi feladatokat lát el.

A közel százéves iskolaépület rekonstrukciója 1992-ben kezdôdött.

Két és fél éve vagyok
tagja a Szerencsi Test-
vérvárosi Egyesületnek.
A civil szervezetünk egyik
programján vetõdött fel,
hogy Hajdú Józsefné se-
gítségével kommunikáci-
ós szinten elsajátíthatjuk
a német nyelvet. Miután
az egyesület a Rajna-par-
ti Geisenheimmel ápol
kapcsolatot, ennek az is-
meretnek jó hasznát ve-
hetjük a német baráta-
inkkal való találkozáskor. 

A múlt év januárjában
kezdtük el az elsõ 60
órás kurzust és négy hó-
nap alatt tizennégyen alapszintig ju-
tottunk. Az idén januárban újabb hat-
van órában folytatódott a képzés,
amelynek a végén, május 4-én ün-
nepi vacsorával egybekötve kilencen
átvehettük Irénkétõl a tanúsítványt,
mely igazolja a nyelvtanfolyam ered-
ményes elvégzését. 

Ez így elmondva egy gimnazista di-
áknak nem jelent sokat, de mi, 40
és 62 év közöttiek bebizonyítottuk,
hogy ebben a korban is lehet a ta-
nulásban szép eredményt elérni, ha
akarjuk. Mi kilencen ezt nagyon
akartuk. Mindannyian család és mun-
ka mellett, de élvezettel és óriási szor-
galommal készítettük el hétrõl hét-
re a feladott, olykor tetemes meny-
nyiségû házi feladatot. Irénke min-
dent megtett azért, hogy megszeres-
sük és nyelvtanilag is helyesen al-
kalmazzuk a német nyelvet. Sok is-
meretre tettük szert, amikor feldol-
gozást készítettünk a német ajkú or-
szágok történelmérõl, földrajzi, nép-
rajzi, gazdasági helyzetérõl, az ott élõ
emberek szokásairól. Egyes álla-

mokban – mint pl. Luxemburg, Svájc,
Németország, Ausztria – természe-
tes, hogy az emberek nemcsak az
anyagnyelvüket ismerik, nem ritka a
három-négy nyelvet megszólaló el-
adó vagy egészségügyi dolgozó.
Irénke utazásaiból adódó élménye-
it fényképek, prospektusok kíséreté-
ben érdeklõdéssel hallgattuk. 

Kis csapatuk többségének koráb-
ban nem volt német nyelvtudása.
Számomra az általános iskolai orosz,
a gimnáziumi, majd a szakmai latin
után ez nagy kihívás volt. Tanulmá-
nyaink során nagyon sok témakört
érintettünk: bolti vásárlást, családi ün-
nepeket, éttermi rendelést, betegség,
egészségügy, lakberendezés, sütés,
fõzés, szórakozás, szállodafoglalás,
stb. Személyes élményem alapján az
utazás során óriási nyugalmat és
biztonságot ad a nyelvismeret. Kis
csapatunk minden tagja a két kurzus
alatt önzetlen segítõkészségrõl tett ta-
núbizonyságot. Sokszor tanultunk
3-4 fõs csoportokban. Ezúton sze-
retnék köszönetet mondani Bereczk

Józsefnek, aki folyamatosan kikér-
dezte tõlem és párjától, a barátnõmtõl
a házi feladatokat és javította türel-
mesen a nyelvtani hibáinkat. 

Úgy érzem, hogy ez a pár hónap
nagyon összekovácsolt minket. Nem
szakadnak el a szálak. Kirándulást ter-
vezünk, túrákat és december elején
folytatjuk a 3. kurzussal. Május vé-
gén pedig izgatottan várjuk a gei-
senheimi utazást, s bízunk benne,
hogy vendéglátóinkkal zökkenõ-
mentesen fogunk kommunikálni. Ez-
után nem kell „mit Händen und Fü-
ßen”, azaz „kézzel-lábbal” magya-
rázni. 

Hálásak vagyunk Irénkének, aki
minden alkalommal lelkiismeretesen
készült, s várt minket a táblát teleír-
va a következõ anyag nyelvtani fel-
adataival. Köszönet a jó humorú órá-
kért, hogy elültette bennünk a német
nyelv szeretetét, a türelméért, ami-
kor kicsit szétszórtak és kezelhetet-
lenek voltunk, s hogy igazi kisdiá-
kok lehettünk. 

Somogyvári Zsoltné

NÉMETÜL TANULÓ FELNÕTTEK 

A tanfolyam résztvevôi igazi csapattá kovácsolódtak.
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Rendkívüli ülésen döntött május
14-én a szerencsi önkormányzat
arról, hogy pályázatot nyújt be pe-
dagógiai szakszolgálatnak új gép-
jármû beszerzésére. 

Bodnárné Göndör Magdolna, a
polgármesteri hivatal oktatási, köz-
mûvelõdési és városmarketing osz-
tályvezetõje ismertette, hogy a kiírás
szerint a kistérségi feladatokat ellátó
autó vásárlásához a városnak nem
kell saját erõt biztosítania. A jármû
fenntartási költségeit a pályázati ki-
írásnak megfelelõen a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás három
évre magára vállalta. Bíró István el-
nök ismertette, hogy a pénzügyi bi-
zottság egyhangúlag támogatta az  elõ -
terjesztés elfogadását. Visi Ferenc
méltányolta az ingyenes vásárlás le-
hetõségét, de megjegyezte, hogy egy
gépkocsi fenntartásának komoly költ-

ségei vannak. Hidegkúti Ákos szerint
ilyen jellegû beszerzések helyett in-
kább munkahelyeket kellene terem-
teni. Koncz Ferenc arra volt kíván-
csi, hogy kinek a tulajdonába kerül
majd az autó, ha esetleg késõbb meg-
szûnnek a kistérségek. Heves János
alpolgármester szerint az ingyenes
jármûbeszerzés olyan lehetõség, amit
nem szabad kihagyni. A kocsit a pe-
dagógiai szakszolgálat munkatársai
használják majd városkörnyéki tele-
püléseken élõ gyermekek érdekében.
Bíró László jegyzô szerint a kistérsé-
gek késõbbi sorsa nem az önkor-
mányzat kompetenciájába tartozik.
Fekete József arra hívta fel a figyel-
met, hogy nem lesz több az autók szá-
ma, mert az új beszerzéssel egy ré-
gebbi jármûvet váltanak ki. A testü-
let az elõterjesztést Hidegkúti Ákos,
Koncz Ferenc és Takács István tar-
tózkodása mellett elfogadta. 

A VÁROSHÁZÁRÓL
JELENTJÜK 

A tavalyi nagy sikerre való tekin-
tettel az idén is megszervezik a Sze-
rencsi Nõk Egészséghetét. A ren-
dezvénysorozat pünkösd után, júni-
us 2–5. között lesz a város több pont-
ján.

Az érdeklõdõ hölgyeket négy na-
pon keresztül szûrõvizsgálatok, elõ -
adások, testedzési lehetõségek, ter-
mékbemutatók, és kóstolók várják. Jú-
nius 4-én 17 órától Katus Attila ae-
robik-világbajnok tart edzést a spor-
tolni vágyóknak. A programokra a be-
lépés díjtalan. A résztvevõ hölgyek
részvételi kártyát kapnak, melyet az
egyes helyszíneken a szervezõk le-
bélyegeznek vagy aláírnak. A péntek
délutáni záróeseményen a leadott
kártyák tulajdonosai között nyere-
ménytárgyakat és szolgáltatásokat
sorsolnak ki.

PROGRAMOK
Június 2., kedd
Egész nap: Japán fizikoterápiás gé-

pek bemutatása (keringési és moz-

gásszervi betegségek kezelésére, fáj-
dalomcsillapításra, jó közérzet meg-
õrzésére) az ESZEI földszintjén. He-
lye: ESZEI földszint.

15 óra: Termékkóstoló Just-Nahrin-
termékekbõl (svájci, természetes ala-
pú egészségmegõrzõ készítmények)
a Népházban.

16 óra: Nõk úszóversenye, anyu-
kák és gyermekeik úszóvetélkedõje a
tanuszodában.

17 óra: „Tegyél végre valamit az
egészségedért!” címmel elõadás a Just-
Nahrin-termékekrõl a Népházban.
 Elõ adó: Hegyi Gyöngyi vezetõ élet-
mód-tanácsadó.

18 óra: A megelõzés és gyógyítás
lehetõségei a nõknek magnetoterá-
piával – elõadás a Népházban. Elõ -
adó: Dánné Lázár Györgyi.

Június 3., szerda
Egész nap: Japán fizikoterápiás gé-

pek bemutatása az ESZEI földszintjén. 
16 óra: Elõadás a gyermekkori el-

hízás felnõttkori következményeirõl
a Népházban. Elõadó: Bobkó Géza
fõorvos.

17 óra: „Vétkezünk, ha étkezünk?”
A helyes táplálkozás szerepe az egész-
ség megõrzésében – elõadás, saláta-
készítési bemutató és kóstoló a Nép-
házban. Elõadó: Váradi Ferencné
 die tetikus.

18 óra: Pilates torna bemutató fog-
lalkozás a Fürdõ és Wellnessház ae-
robiktermében.

A Pilates a jóga és a fitnesz keve-
réke, kiváló alakformáló, erõsíti és
nyújtja az izmokat. A foglalkozást ve-
zeti: Rencsi Magdolna, Pilates-oktató.
A foglalkozást max. 12-15 fõ részvé-
telével tartják meg. Nagyobb számú
érdeklõdõ esetén a 2. foglalkozás 19
órától.

Június 4., csütörtök
10–19 óráig: Japán fizikoterápiás gé-

pek bemutatása a Fürdõ és Well-
nessházban. 

15 óra: Baba-mama torna a Fürdõ
és Wellnessház aerobiktermében. A
foglalkozást vezeti: Hubayné Kovács
Ildikó védõnõ.

16 óra: A szerencsésebb nem. A nõk
és a stressz. Restás László egészség-
nevelõ lelkész elõadása a Népházban. 

17 óra: Közös torna Katus Attila hat-
szoros aerobik-világbajnokkal a vár-
kertben (Rossz idõ estén a Kulcsár Ani-
ta Sportcsarnokban). Kísérõprogram:
vércukor, vérnyomás, koleszterin-
szint és testzsírszázalék mérése. 

18 óra: Intimtorna a Fürdõ és Well-
nessház aerobik termében. A foglal-
kozást vezeti: Visóczki Márta gyógy-
tornász. 

Június 5., péntek
14 óra: Népi gyógymódok. Szabó

György természetgyógyász, a „bükk-
szentkereszti füvesember” elõadása a
Népházban. (12 órától ugyanott
György-tea kóstoló).

15 óra: Elsõsegélynyújtási bemuta-
tó a Magyar Vöröskereszt szerencsi
szervezete és az Országos Mentõ -

szolgálat szerencsi mentõállomása
munkatársainak közremûködésével
a Fürdõ és Wellnessház elõtti téren. 

16 óra: Bevezetés a masszázsterá-
piába a várkertben, a Fürdõ és Well-
nessház mögötti rózsakertben. A be-
mutatót tartja: Alan Poole fitneszedzõ
(a brit hadsereg tisztje). 

17 óra: A rendezvénysorozat zárá-
sa Rónavölgyi Endréné polgármes-
terrel. A résztvevõk között a felaján-
lott ajándékok kisorsolása. Emlékfa ül-
tetése a várkertben. Helyszín: Fürdõ
és Wellnessház mögötti rózsakert.

Közös séta az Árpád-hegyre, elõtte
bemelegítés Alan Poole-lal. Bemele-
gítés és indulás a rózsakertbõl. (Rossz
idõ esetén a programzáró és a séta he-
lyetti közös torna a Kulcsár Anita Sport-
csarnokban).

SZÛRÕVIZSGÁLATOK
A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT 

Kérjük, a szûrésekre hozza magá-
val személyi azonosító okmányát és
taj-kártyáját.

Tüdõszûrés (Nem csak nõknek!)
Szerencsen és a környezõ telepü-

léseken az idén minden harminc
éven felüli lakosnak kötelezõ tüdõ -
szûrésen részt venni. Ez alól felmen-
tést csak azok kapnak, akik egy éven
belül részt vettek szûrésen, illetve
 tüdõ gondozó intézetben gyógykeze-
lés alatt állnak. Helye: szûrõbusz,
ESZEI hátsó parkolója. Ideje: június
2., (kedd) 9–14 óráig.

Méhnyakrákszûrés 
Helye: nõgyógyászat, ESZEI II. eme-

let. Ideje: kedd és szerda 16–17 órá-
ig, péntek 13–14 óráig

Hallásvizsgálat
Helye: foglalkozás-egészségügy,

ESZEI II. emelet. Ideje: csütörtök és pén-
tek 12–14 óráig.

Szemészeti szûrés (zöldhályog,
szürkehályog) 

Helye: szemészet ESZEI I. emelet.
Ideje: kedd, szerda és péntek 11–12
óráig.

Bõrrákszûrés 
Helye: bõrgyógyászat ESZEI II. eme-

let. Ideje: keddtõl péntekig minden
nap 11–12 óráig.

Szájüregi szûrés 
Helye: fogászat ESZEI II. emelet. Ide-

je: kedd, szerda és péntek 11–12 órá-
ig.

INGYENES SPORTOLÁSI
LEHETÕSÉGEK

HÖLGYEK RÉSZÉRE
Úszás 
Június 5-én 19 órától a Városi  Tan -

uszodában. 
Fallabdapálya használata 
Június 2–4-én 10–21 óráig, 5-én 10–

22 óráig a Fürdõ és Wellnessházban. 
Konditerem használata
Június 2–4., 10–21 óráig, 5-én 10–

22 óráig a Fürdõ és Wellnessházban. 

VÁLASSZ ÚJ SZENVEDÉLYT: AZ EGÉSZSÉGET!

Az országban egyedülálló kezde-
ményezésként online fogadóórát tar-
tott május 15-én Szerencs polgár-
mestere. A fórum résztvevõi a város
honlapján történt regisztrációt kö-
vetõen pénteken 10–11 óra között
számítógép elôtt ülve, az interneten
keresztül tehették fel Rónavölgyi End-
rénének a kérdéseiket. Az alábbi ösz-
szeállításunkban ezekbõl készítet-
tünk szerkesztett válogatást, vala-
mennyi kérdés és válasz olvasható a
www.szerencs.hu honlapon az „on-
line fogadóóra archívum” címszó
alatt.

– Nyugdíjasként kérdezem, hogy
a gazdasági válság hatásaként várha-
tó-e, hogy valamelyik szociális ellátó
intézményt, például a fecskési  idõ sek
klubját bezárják? 

– Önkormányzatunk már korábban
áttekintette a város pénzügyi gazdál-
kodását és határozott intézkedéseket
hoztunk. Bízom abban, hogy ennek
eredményeként biztosított a város in-
tézményeinek mûködtetése. Ebbe be-
leértem az idõskorúak ellátását szol-
gáló támogatási formákat is.

– Minden szerencsit megdöbbentett
a hír, hogy bezárták a cukorgyárat.
Mindent megtett Ön és a képviselõ-
testület a nagy múltú üzem megma-
radásáért? 

– Meggyõzõdésem, hogy a cukor-
gyár akkor lett volna megmenthetõ, ha
az 1989-es privatizációkor a répater-
melõk és az ott dolgozók is tulajdon-
részt szereztek volna az üzemben. Ak-
kor lenne lelkiismeret-furdalásom, ha
az országban csak ezt az egy cukor-
gyárat zárták volna be. Jó szívvel
mondhatom, személy szerint mindent
megtettem azért, hogy a cukorrépa fel-
vásárlási árát a magyar kormány emel-
je meg, ezt sikerült elérni. Megegye-
zés mégsem született, alapanyag hiá-
nyában pedig az üzem nem mûköd-
hetett tovább. A dolgozókkal együtt si-
került olyan szociális tervet elfogad-
tatni a tulajdonosokkal, amely példa
nélküli az országban. Ebben az ügyben
– bárki bármit állít –, a polgármester-
nek, az önkormányzatnak és a kor-
mánynak is szûk mozgástere volt. Bár
sok tekintetben elõnyös európai uni-
ós tagságunk, a cukorgyárakat illetõen
komoly és fájdalmas veszteséggel járt.

– Hogyan látja, megfér egymás
mellett a polgármesterség és az or-
szággyûlési képviselõség? 

– Mindkét feladat önálló embert igé-
nyel. Ugyanakkor ez idáig nem sze-
rettem volna megfutamodni a dupla
teher elõl. Már az elmúlt esztendõben
kifejtettem álláspontomat, hogy a jöv-
õben – amennyiben a szerencsiek tá-
mogatnak – kizárólag a városért sze-
retnék dolgozni.

– Az a hír járja a városban, hogy a
Bocskai úti sporttelep helyén szociá-
lis bérlakásokat építene az önkor-
mányzat, illetve más településrõl ér-
kezõ etnikumnak biztosítanának le-
telepedést és ezért pénzt kapna a vá-
ros. 

– Rosszindulatú hírterjesztésnek tar-
tom. A Bocskai úti sporttelep köz-
mûvesítésére 20 millió forintot nyert
a város. A közmûvek építése hama-
rosan megkezdõdik, a telkek értéke-
sítését meghirdette az önkormányzat.
A rendezési terv szerint hasonló len-
ne a beépítettség, mint a Rákóczi is-
kola melletti sorházakhoz. Termé-
szetesen zöldfelület is maradna spor-
tolásra, játszótér kialakítására.

– Megvalósul-e a szalmatüzelésû
erõmû? 

– Mindenfajta munkahelyteremtõ
beruházást sokakkal együtt nagyon
fontosnak tartok, amelyért a városla-
kókkal együtt nagyon sokat küzdünk.
Köztudott, hogy már rég mûködhet-
ne ez a beruházás, ha az ellenzõk a
befektetõt nem riasztották volna el. Az
elkészült világörökségi tanulmány
elsõ ütemben egy 25 MW-os blokk
megépítését javasolja. Ezt a beruhá-
zó elfogadta. Én személy szerint min-
dent megteszek azért, hogy az épít-
kezés tovább folytatódjon. Remélem,
ebben is sikerrel járunk. 

– A városban két nyilvános illem-
hely üzemel (piactér, népház). A bel-
városi felszereltsége (szappan, kéz-
szárító, fajanszok) nagyban elmarad
az elvárásoktól. Tervezik-e a várban
a lezárt illemhely megnyitását a láto-
gatók számára, a meglévõ belvárosi
és várbéli illemhelyek korszerûsítését,
valamint újabbak létesítését a város-
ban?

– Fontos kérdésrõl szólt. Valóban
több nyilvános illemhelyre van szük-
ség. Jelenleg három helyen mûködik,
a Népházban, a piacon, elvileg a Rá-
kóczi-várban is mûködnie kellene.
Amennyiben ez utóbbi nem így van,
mindenképpen intézkedem. A város-
központ átépítésével ezen a problé-
mán is sokat segíthetünk.

– Mennyi Szerencs tartozása, és a
kötvénykibocsátásból adódó visszafi-
zetni valókat mibõl fogja a város tel-
jesíteni?

– A mindenkori önkormányzat tö-
rekedett a város fejlesztésére, építé-
sére, amelyet sikeres pályázatok meg-
valósításából tudott megteremteni. A
fejlesztésekhez azonban a pályázati
támogatás mellett a városnak  önerõ -
vel is kell rendelkeznie. 2002-re gya-
korlatilag elfogytak azok az önkor-
mányzati vagyonok, amelyek értéke-
sítésébõl ezt az önerõt biztosíthatta vol-
na. Ezért fejlesztési hitelek felvételé-
re került sor. Tavaly egymilliárd forint
értékben bocsátottunk ki kötvényt,
amelybõl 700 millió Ft hitelt kivál-
tottunk és ma is 300 millió Ft szám-
lánkon van, pályázati önerõ höz. A
visszafizetés hosszúlejáratú, így éven-
te elviselhetetlen terhet nem ró az ön-
kormányzatra. A város vagyonának
gyarapodása ennek azonban a több-
szöröse.

– Azt hallottam, hogy Szerencsen
a térfigyelõ kamerákat sarcolásra fog-
ják használni.

– A térfigyelõ kamerák a bûncse-
lekmények megelõzését szolgálják a
közterületeken, a rendszert a város
ezért építette ki. Egyeztetést kezde-
ményeztem a rendõrkapitánnyal és ha-
tározottan kértem, hogy erre a célra
használják.

– A szocialista polgármesterek kö-
rében talán nem a legelsõ gondolat,
hogy a településük templomainak
rendbetételére áldozzanak az önkor-
mányzat költségvetésébõl. Ön ezt
másképp gondolja. Hogyan jutott
eszébe, hogy a városközpont máso-
dik temploma is segítséget kapjon ah-
hoz, hogy szebb legyen mindannyi-
unk: a városlakók és a turisták meg-
elégedésére?

– Fontosnak tartom Szerencsen a tör-
ténelmi városközpontban lévõ épü-
leteknek a felújítását. E tekintetben si-
kereinknek az alapja, hogy együtt tud-
tunk mûködni az egyházakkal. Bol-
dog vagyok, hogy egykori kereszte -
lõhelyem, a református templom és
kertje újjáépülhet, a római katolikus
Kisboldogasszony templom a külsõ re-
konstrukció után a kerítéssel együtt be-
lülrõl is megújulhat közel 300 millió
forintból. 

Regisztráció online fogadóórára a
www.szerencs.hu internetes honla-
pon.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
AZ ONLINE FOGADÓÓRÁN

A 2008-ban Szerencsen megrendezett eseménynek nagy sikere volt.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
REPÜLT

A KERÉKPÁR
A Mezõkövesdi Rendõrkapitány-

ság garázdaság miatt indított eljárást
egy mezõkövesdi férfival szemben.
A gyanú szerint a matyó fõváros
egyik utcájában egy férfi elõzetes
szóváltás után kerékpárját rádobta a
sértett személygépkocsijának szél-
védõjére.  

ÕRIZETBEN
A KARÁCSONYI TOLVAJ

A Miskolci Rendõrkapitányság
nyomozói egy hosszantartó, de vé-
gül sikeres eljárás eredményeként õri-
zetbe vettek egy lopással megala-
pozottan gyanúsítható férfit. A 32
éves miskolci gyanúsított még tavaly
karácsonykor hatolt be egy ingat-
lanba, ahonnan arany ékszert, illet-
ve készpénzt lopott el több mint 150
ezer forint értékben. 

KICSALTA A PÉNZT
Az Encsi Rendõrkapitányság csa-

lás gyanúja miatt indított eljárást egy
szikszói nõvel szemben, aki több hó-
napon keresztül kisebb-nagyobb
pénzösszegeket vett fel egy idõs fér-
fitól. Az elkövetõ abban a hitben tar-
totta a férfit, hogy gondozásba ve-
szi õt, elõtte azonban különbözõ in-
dokokkal – például lakásfelújítás –
, pénzt kért a sértettõl. A hónapo-
kig tartó hitegetés és több százezer
forint átadása után a férfi feljelen-
tést tett a hatóságoknál. A rendõr-
ség vizsgálja az ügy körülményeit.

„FIZETHET”
AZ ÉJFÉLI VÁSÁRLÓ 

Voltak, akik látták a betörést, de
nem értesítették a rendõrséget. A nyo-
mozók azonban néhány órán belül
elfogták az elkövetõt. 

Az egyik taktaharkányi élelmi-
szerboltot a napokban feltörték. A
hajnali hívatlan „vásárlók” különfé-
le élelmiszereket, élvezeti cikkeket
vittek el, de nem élvezhették soká-
ig azokat. A Szerencsi Rendõrkapi-
tányság ügyeletére érkezett beje-
lentést követõ néhány órán belül
ugyanis a nyomozók elfogták a
bûncselekmény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható helybéli
férfit. A tárgyi bizonyítékok és a rész-
letes beismerõ vallomás alapján a bí-
róság elõzetes letartóztatásba he-
lyezte az elkövetõt, akinek a társa-
it még keresik. Az ügy egyik érde-
kes mellékszála, hogy a bûncselek-
mény elkövetését ketten is látták,
azonban nem értesítették a rendõr-
séget.

GARÁZDA GRÁCIÁK
Csoportosan elkövetett garázdaság

miatt indított eljárást a Szerencsi
Rendõrkapitányság B. R. és három
társával szemben. Egy vélt- vagy va-
lós sérelem miatt a garázda gráciák
Prügy egyik utcájában bántalmaztak
egy negyedik idõsebb nõt, aki nyolc
napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett el. 

TÛZIFA
AZ ERDÕBÕL

Az Ózdi Rendõrkapitányság két
rendõre szolgálatteljesítés során az
egyik farkaslyuki családi ház udva-
rán egy falopás céljára átalakított, ha-
tósági jelzés nélküli személygépko-
csit, illetve a jármû mellett nagy
mennyiségû, frissen kivágott tekézett
tûzifát vett észre.

A járõrök feltételezték, hogy a fa
bûncselekménybõl származhat, il-
letve azt az átalakított személygép-
kocsival hordhatták be az erdõrõl,
ezért igazoltatták a lakóház udvarán
tartózkodó tulajdonost, akinek a fa
eredetére vonatkozó kérdéseket tet-
tek fel. A válaszokból a gyanú be-
igazolódni látszott. 

A házkutatás során az ingatlan mel-
letti melléképületben újabb, nagy
mennyiségû, frissen kivágott és szin-
tén feldarabolt, mintegy 10 köbmé-
ter fát találtak a rendõrök. Az ügyben
lopás vétsége és környezetkárosítás
bûntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított büntetõeljárást
az Ózdi Rendõrkapitányság.

MINT A FILMEKEN:
LEBUKOTT A MÁSOLÓ

A Szerencsi Rendõrkapitányság
szerzõi és ehhez kapcsolódó jogok
megsértése miatt indított eljárást egy
szerencsi fiatalemberrel szemben.
A gyanúsított ugyanis egy internetes
hirdetési oldalon eladásra kínált 3 da-
rab, alumínium kofferben tárolt
DVD-filmeket, táskánként 100 000
forintért.

KORLÁTOZTÁK
A KORLÁTI TOLVAJT 

Egy éjszaka alatt két betörést is el-
követett egy korláti fiatalember. A bí-
róság 10 hónapos börtönbüntetéssel
honorálta igyekezetét. 

Az Encsi Rendõrkapitányság lopás
miatt indított eljárást. Az akkor még
ismeretlen elkövetõ Korlát községben
betört egy közintézménybe, ahonnan
mûszaki cikkeket és különbözõ sze-
szes italokat vitt el. Még aznap éj-
szaka az egyik helyi vegyesboltot is
feltörték. Innen élelmiszereket, édes-
ségeket tulajdonított el a tolvaj. 

A nyomozás eredményeként be-
bizonyosodott, hogy a bûncselek-
ményeket K. J. 25 éves helyi fiatal-
ember követte el. A rendõrség által
kezdeményezett úgynevezett gyor-
sított eljárás keretében az elkövetõ
az elfogásától számított 15 napon be-
lül bíróság elõtt adhatott számot tet-
teiért. A taláros testület 10 hónap bör-
tönbüntetést szabott ki K. J.-re.

Közúti akciót indított a Vám- és
Pénzügyõrség Észak-magyarországi
Regionális Parancsnoksága. A mobil
ellenõrzési csoport tagjai elsõsorban
illegális alkohol, illetve dohányáru
után kutatnak.

Az elkövetkezõ idõszakban bárhol
megállíthatják az autósokat a pénz-
ügyõrök, hogy az okmányok el-
lenõrzése mellett a jármûvet is át-
vizsgálják, nem rejtettek-e el benne
zárjegy nélküli szeszt vagy csempé-
szett cigarettát – ismertette a május
15-én Miskolcon megtartott sajtótá-
jékoztatón Ritó Zsolt, regionális
bûnügyi parancsnokhelyettes. Az el-
múlt idõszakban erre a feladatra új
munkatársakat képeztek ki, akik a
szükséges tudás birtokában végzik az
ellenõrzéseket. 

Bodrogi Tibor regionális parancs-
nokhelyettes a közelgõ idegenfor-
galmi szezon elõtt az úgynevezett
utasforgalmi vámszabályokra hívta fel
a figyelmet. Mint elhangzott, keve-
sen tudják, hogy nem uniós tagál-
lamból Magyarországra közúton

mindössze negyven szál cigaretta
hozható be. Emellett érdemes oda-
figyelni a gyorsan romló árukra vo-
natkozó tilalmakra is. Sokan vannak,
akik a nyaralásra a házi kedvencei-

ket is szeretnék
magukkal vinni.
Ezeket a kis jószá-
gokat az Európai
Unió országaiba
csak állatútlevél-
lel lehet bevinni.
Ezt az iratot a la-
kóhely szerinti il-
letékes állatorvos
adja ki a megfelelõ
oltások, valamint
az azonosításhoz
szükséges tetová-
lás vagy mikrochip
megléte esetén. 

Az eseményen
Szabó Zsolt regio-
nális parancsnok
együttmûködési
megállapodást írt
alá a Vámos Tele-
pülések Szövetsé-

gének három tagjával. A dokumen-
tumokat az ezredes, valamint Vá-
mosgyörk, Sajóvámos és Vámosúj-
falu polgármesterei látták el kézje-
gyükkel.

A tûzoltók védõszentje, Szent Fló-
rián tiszteletére rendeznek minden
esztendõben megemlékezést szerte
az országban.

A Szerencsi Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság munkatársai
május 6-án délelõtt a szerencsi te-
metõben koszorút helyeztek el Dar-
vas László egykori fõjegyzõ sírjánál,
aki kiemelkedõ érdemeket szerzett a
helyi tûzoltóság megalakításában.

A megemlékezés folytatásaként ün-
nepi állománygyûlés keretében Dócs
Róbert idézte fel a Szent Flórián alak-
ját. A tûzoltóparancsnok beszédében
szólt arról, hogy az egyszerû római
katona élete és mártírhalála a tûzol-
tó hivatás szellemiségét szimbolizál-
ja. Az õrnagy köszönetet mondott baj-
társainak az áldozatos munkáért,
majd tizenhárom munkatársának
adott át jutalmat, öten léptek maga-
sabb fizetési fokozatba, három tûzol-
tó kapott fõtörzsõrmesteri és törzs-
õrmesteri rendfokozatot, valamint né-
gyen tárgyjutalmat vettek át Szent Fló-
rián nap alkalmából. 

Dicséretben és jutalomban része-
sültek: Takács Richárd, Bottka Zoltán,
Vámos Imre, Molnár Csaba, Ladinszki
Levente, Mezõsi László, Tilk Attila, Bé-
res Tibor, Boros Zoltán, Gergely Zol-
tán, Lénárt István, Szabó Imre, Kék
Norbert.

Magasabb fizetési fokozatba léptek:
Bodnár Tibor, Zinger János, Pallagi
Zoltán, Tóth Zsolt, Sike András. Tûzol-
tó fõtörzsõrmesterré lépett elõ Pot-
vorszky Attila, törzsõrmesteri rendfo-
kozatot kapott Kovács Norbert és Len-
gyel László. Tárgyjutalomban része-
sültek: Nácsa Bálint, Csengõ Gergõ,
Juhász József, Barócsi Józsefné.

A Szerencsi Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság Parancsnoka a
társszervek együttmûködése érdeké-

ben végzett kiemelkedõ munkájáért
emlékplakettet adományozott Sárán-
di István polgárvédelmi irodavezet-
õnek. A helyi önkormányzat nevében
Gadóczi Bertalan aljegyzõ adott át ju-
talmat Dócs Róbert parancsnoknak. 

Az eseményhez kapcsolódóan más-
nap a tûzoltóság fejlesztésében nyúj-
tott kiemelkedõ tevékenysége elis-
meréseként Rónavölgyi Endréné pol-
gármester vett át emlékplakettet Dócs
Róberttõl.

Életbe léptek a gyorshajtásáért fi-
zetendõ büntetési tarifák. A május
2-ától érvényes jogszabály megha-
tározza a sebességtúllépésért fize-
tendõ bírságot és megszünteti a ha-
tóság mérlegelési lehetõségét.

Az objektív felelõsség elmúlt évi
bevezetésével csökkent a balesetek
száma Magyarország közútjain. A
statisztika szerint, miután a hatóság
behajtja a borsos bírságot, a több
 száz ezer forintos büntetés tudatában
óvatosabbak a sofõrök a sebesség-
mérõ készülékek és a közutakon el-
helyezett kamerák környékén. Ezzel
együtt azonban a közlekedési fe-
gyelem sajnos nem javult jelentõ -
sen. Továbbra is sok az agresszív,
a szabályokat figyelmen kívül hagyó
sofõr. A most életbe lépett rendelet
szerint, aki mozgó jármûvel követ
el közúti szabálysértést, annak mél-
tányossági alapon sem lehet elen-
gedni, vagy csökkenteni a kiszabott

büntetést. A sebesség túllépésére vo-
natkozó rendelet is változott.

– Míg korábban egy 30-as táblá-
nál már 39 km/h-s sebességtúllépés
esetén is járt a büntetés, napjaink-
ban ez a határ 45-re módosult – vá-
laszolta lapunk kérdésére Kereszte-
si János. A Szerencsi Rendõrkapi-
tányság közlekedésrendészeti osz-
tályvezetõje felhívta a figyelmet arra,
hogy az ennél kisebb mértékû se-
bességtúllépést is szankcionálja a ha-
tóság. Ebben az esetben azonban
nem közigazgatási, hanem helyszí-
ni bírságra, vagy szabálysértési eljá-
rásra számíthatnak az autósok. A ki-
szabható büntetési tételek a köz-
igazgatási bírság esetében nem vál-
toztak: 30 és 300 ezer forint közöt-
ti összeget tartalmazó csekket kap-
nak mindazok, akik nem veszik fi-
gyelembe a közúti közlekedés sza-
bályait és a megengedettnél gyor-
sabban hajtanak jármûveikkel az
utakon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság ki-
képzõ központjában 2009. má-
jus 15-én újra elkezdõdött a hõs
lovagkor, hiszen ekkor rendez-
ték meg Rendõri Íjász Mester-
lövõ Bajnokságot.

A történelmi, korhû viseletbe
öltözött versenyzõk autentikus
íjak pontos másolataival léptek
a csatatérre. Feladat volt többek
között a lóhátról – ez esetben
„vasparipáról” – történõ célra tar-
tás, papírvaddisznó lövészet,
szalmabála-lyukasztás.

A verseny fõvédnöke Vereckei
Csaba rendõr ezredes, megyei fõka-
pitány volt. A résztvevõ csapat a fõka-

pitányság, az Encsi és a Miskolci
Rendõrkapitányságok állományából
verbuválódott.

AKCIÓBAN A VÁMOSOK 

Több teherautó szállítmányát ellenõrizték a pénz -
ügyõrök. 

ELISMERÉSEK, JUTALMAZÁSOK
FLÓRIÁN NAPJÁN

Együtt emlékeztek a tûzoltók védõszentjére.

KÉK NYÍL ÍJÁSZ MESTERLÖVÕ
BAJNOKSÁG

Az egyetlen hölgy íjász remekül bánt
a fegyverrel.

GYORSHAJTÁS –
AKÁR HÁROMSZÁZEZERÉRT



A síkság találkozása a hegyvidék-
kel Szerencset korán jelentõs vásár-
hellyé alakította. Az eltérõ gazdál-
kodású tájak áruinak cseréje a tele-
pülés piacán történt. Mindez von-
zotta a kereskedelmi és postautak,
majd a vasúti hálózat kiépítését.
1851-re a 2129 lakosú Szerencs
fontos szárazföldi utak találkozási
pontja lett, Tokaj-Hegyalja negyedik
legfejlettebb városaként tartották szá-
mon. E rangját a környezõ települé-
sekkel kialakított kapcsolata határozta
meg, mely hozzájárult közlekedési
központtá történõ kialakulásához. Az
1858-as osztrák népszámlálás ada-
tai szerint a szerencsi szolgabírói já-
rás területén 2 mezõváros, 21 falu
és 4 puszta helyezkedett el, ame-
lyekben 21 622 fõ élt. Ennek a kör-
zetnek a közlekedési és szállítási vi-
szonyai rendkívül rosszak voltak,
mind az utak számát, mind a minõ -
ségét tekintve.

A vasútvonal kiépítéséig a piaco-
zók gyalog, lovas kocsival, ökrös sze-
kérrel hozták termékeiket a vásá-
rokra. A szállításokra használt útvo-
nalak nem voltak burkolattal ellátva,
így használhatóságuk az idõjárástól
függött. 

Szerencs társadalmi, gazdasági
fejlõdésében a vasút megjelenése új
korszakot nyitott meg. A Pest – Szol-
nok – Debrecen – Nyíregyháza – To-
kaj – Miskolc vasútvonal a várost
mint terménybegyûjtõ helyet, vá-
sárközpontot bekapcsolta az ország
fogyasztói hálózatába. Az elsõ vo-
nat 1859. május 24-én gördült be
Szerencsre. Rácsodálkoztak a helyi-
ek a vasparipára, a teher- és sze-
mélyszállító kocsik zakatolására.
Megfigyelhették a mozdonyok szén-
és víztartályainak feltöltését, a gõz
füstölgését és hallhatták a mozdony
fütyülését, a sorompó harangjának
kongását. Hamar megszerették, és
hasznosították ezt az új közlekedé-
si formát. 

A vasúti szállítás fellendülésével fo-
kozatosan növekedett a vasútállomás
és vonzáskörzete közötti áru- és sze-
mélyfuvarozás. Az elsõ év végéig kö-
zel négy és félezer ember utazott a
vasparipán. A legtöbben nagyság-
rendi sorrendben Miskolcra, Tokaj-

ba, Debrecenbe, Ceglédre és Nyír-
egyházára váltottak jegyet a szeren-
csi állomáson. A személyforgalom-
nál fontosabb és jelentõsebbé vált a
teherfuvarozás. Terményt, élelmi-
szert, iparcikket vagy mezõgazdasági
nyersanyagot szállítottak városunk-
ba.

Szerencs, az 1871-ben Sátoralja-
újhely felé kiépített 45 km-es fõvo-
nallal és az 1909-ben Hidasnémeti
irányába lefektetett szárnyvonallal
alakult vasúti csomóponttá. 

A szárazföldi úthálózat gerincét a
Bodrog és Tisza vonala mentén futó,
a településeket összekötõ országos
fõútvonal jelentette. A régió keleti és
nyugati végét összekötõ Mihályi – Le-
genye – Sátoraljaújhely – Szerencs
közötti vaspálya is ezzel az úttal pár-
huzamosan épült meg. 

A szerencsi vasútállomás vonzása
a XIX. század végére 175 négyzet-

kilométerre és 15 ezer ember által
lakott területre terjedt ki. Ennek kö-
szönhetõen a Hegyalja települései
közül 1894-ben Szerencsnek volt a
legnagyobb forgalma, napi 647 fo-
gatolt jármûvel és 1300 igavonó ál-
lattal. Vonzáskörzetének 2443 gaz-
dasága 1147 ló-, ökör- és egyéb fo-
gattal rendelkezett. A városon átmenõ
távolsági szekérforgalom az olcsóbb
és gyorsabb vasúti szállítás miatt je-
lentõsen lecsökkent, ugyanakkor az
állomáshoz vezetõ utak forgalma
megnõtt. A teljes vasúti áruforgalma

országos viszonylatban a 27. helyen
állt. A feladott áruk mennyisége
többszöröse volt az érkezõ áruk sú-
lyának.

A meglévõ és jól mûködõ vasúti
hálózatának köszönhette a város,
hogy ide telepítették a cukorgyárat,
hiszen annak feltétele az volt, hogy
100 kilométeres körzetben, 5000 hol-
don termeljenek cukorrépát. Erre és
a gyors szállításra a vasúthoz közel
esõ gazdálkodó termelõknek volt esé-
lyük, lehetõségük.

A Hegyalja déli része és a Felvi-
dék között közvetlen kapcsolatot az
1909-re kiépített, Hidasnémetit Sze-
renccsel összekötõ vonal jelentette.
Szeptember 30-án a szerencsi pá-
lyaudvarról 9 órakor induló 8815.
számú vonattal a Kassa – Hegyalja
helyiérdekû vasutat üzembe he-
lyezték. Rátka, Golop, Abaújszántó
vásártér, Kér, Göncruszka megálló-

helyek csak személy- és mérlegelet-
len poggyászforgalomra, míg a töb-
bi állomás összforgalomra volt be-
rendezkedve. A megnyitás után alig
pár héttel több panasz is érkezett
Vahl Géza állomásfõnökhöz. Sérel-
mezték az utasok, hogy a másod-
osztályú kocsik kis száma miatt az
emberek hering módjára voltak ösz-
szezsúfolva. Szóvá tették, hogy a Sze-
rencsrõl hajnalban induló vonat nem
várja be a Budapestrõl késéssel ér-
kezõ szerelvényt, így az utasoknak
egy fél napot is az állomáson kell töl-
teniük hidegben, fedél nélkül. Ettõl
a panasztól függetlenül egyébként az
egyes vonatok ésszerû beosztással
voltak becsatlakoztatva a vasúti for-
galomba, hiszen a helyiérdekû vas-
utaknál szokatlanul gyors csatlako-
zást teremtett az utasok számára. A
mádiak és tállyaiak panasza, hogy a
posta 5-6 órát késik a kocsival tör-
tént szállításhoz képest. Ez bénító-
lag hatott a két város üzleti forgal-
mára. A sérelmek nyitott fülekre ta-
láltak, s már a következõ hónapban
a kényelmetlen vasúti kocsikat új, fo-
lyosós elsõ-, másod- és harmadosz-
tályú személyszállító kocsikkal vál-
tották ki. Az új rendelet szerint pe-
dig a mozdonyokat magyar címer-
rel látták el, amely nagy tetszést vál-
tott ki az utazóközönség körében. 

A vasúttól Hegyalja települései
közgazdasági fellendülésüket, gaz-
dasági életük egy új korszakába lé-
pését remélték. Ez nagymértékben at-
tól függött, hogy a vidék birtokosai,
lakosai miként képesek kihasználni
a vasúti szállításban rejlõ elõnyöket.
Az elmúlt másfél évszázad bebizo-
nyította, hogy a szerencsiek tudtak
élni e lehetõséggel, hiszen a vasúti
csomóponttá fejlõdése központi funk-
cióinak gyarapodását eredményezte.
Új szolgáltatások jelentek meg, az ok-
tatási, közigazgatási, gazdasági,
egészségügyi, pénzpiaci funkcióinak
megerõsödése hosszú évtizedek fo-
lyamán újra városi rangra emelte.

O. Z. M.
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NÓGRÁDSIPEK

Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt te-
szünk közzé lapunkban. Vállalko-
zó kedvû olvasóinktól most arra ké-
rünk választ, hogy hol készült a
fénykép? A megfejtéseket június 5-
ig várjuk postai levelezõlapon
(3901 Szerencs, pf.: 85.) vagy SMS-
ben a 20/940-2066-os számra. A
helyes választ beküldõk között
2000 forintos vásárlási utalványt
sorsolunk ki.

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: Napsugár óvoda. A sze-
rencse ez alkalommal Baghy Ist-

vánné, Ond, Fõ út 135. szám alat-
ti olvasónknak és 30/617-2693-as
telefonszámról SMS-t küldõ játé-
kosnak kedvezett. Nyereményü-
ket május 26–29. között, munka-
idõben vehetik át a szerkesztõség-
ben.

A játék folytatásához továbbra
is várjuk olvasóinktól a több év-
tizeddel ezelõtt Szerencsen ké-
szült fényképeket, amelyeket sér-
tetlenül visszajuttatunk a tulaj-
donosának. Elevenítsünk fel
együtt településünk életébõl egy-
egy régi pillanatot!

A címbeli település nem tartozik
a médiumok által sokat emlegetet-
tek közé, ahová egy hollókõi foga-
dóban töltött éjszaka után indultunk. 

A két helység közötti több mint tíz
kilométer már nem a kedvelt távol-
ságok egyike, mert a közel három órá-
nyi út nehezen akar elfogyni. Ezen
kívül még úgymond „nemszeretem”
dolgok is történtek. A fogadótól el-
indulva a jelzés más útvonalat mu-
tatott, mint a korábbiak voltak, de
azért ezt követtük. Hamarosan kide-
rült, hogy hiba volt, mert egy tanös-
vényre terelt, ahol egy idõ után meg-
szûnt a kék jelzés és így egy kicsit
eltévedtünk. Visszafordulva aztán
megtaláltuk a jó utat és megnyu-
godtunk. Ez azonban csak a lejtõ al-
jáig tartott, mert itt mély keréknyo-
mokat találtunk, tele vízzel és jelzés
sehol. A már többször alkalmazott
módszerrel végül eredményes lett ku-
tatásunk és következett a szakasz kö-
zépsõ harmada, ami végig emel-
kedõ volt. Erre az én szívem egy idõ
óta gyors dobogással reagál, ami
egyáltalán nem szokatlan ebben a
korban. Lassabb tempóval, rövid pi-
henõkkel le lehet küzdeni, de oda kell
figyelni a pulzusra. Fiatalabb társam
ezt még nem érti, így idõnként elõre
sietett és utána megvárt. Egy pi-
henõm alkalmával bekövetkezett,
amire eddig még nem volt példa.
Utolértek. Szembejövõ túrázókkal
többször találkoztunk, de hogy  utol -
érjenek, ez még nem fordult elõ. Ka-
tasztrófa! Egy pillanatra a nõi klimax
és a férfiaknál sokat emlegetett ka-
puzárás idõszaka jutott eszembe,
melyekkel nem mindig tudnak egyes
emberek mit kezdeni. Ahogyan egy
tuskón ücsörögtem, egy fiatal pár ér-
kezett és igencsak kemény tempóval
haladtak az emelkedõn. Rövid kö-
szönés és lépegetés közben a szemük
elõtt csoportosuló apró legyeket csap-
kodták, melyre a köszönés után meg-
jegyeztem, hogy esni fog. Csak nem
– hangzott a rövid válasz. Akkor szok-
ták így az ember szemét támadni, ha
esõ közeleg – mondtam. Némán
nyugtázták és már el is haladtak.

A párocska után néztem, akik
becslésem szerint túl voltak húszas
éveik felén. A hölgy egy meglehe -
tõ sen rövid nadrágot viselt, melybõl
jól látszottak szép hosszú combjai és
ütemesen mozogtak a formás vád-
likkal. Figyelmeztettem is magamat:
– Hé, öreg, így a pulzusod nem fog
lelassulni!

Még néhány perc pihenõ után
vettem a hátizsákomat és hamarosan
kiderült, hogy az emelkedõ teteje
egészen közel volt, de ezt az erdõ
miatt nem láttam. A társam várt és
megállhattak mellette az elõbb látott
fiatalok, mert még látótávolságban
haladtak az úton. Sík terepen és eny-
he lejtõn még jó vagyok, így meg-
húztam a lépést és a távolság egyre
rövidült. A szõlõhegy sarkánál meg-
álltak vizet inni és meglepõdtek,
amikor mellettük termettem. Kis há-
tizsákukban nem is volt egyéb, mint
egy vizespalack, amit akkor vettem
észre. Meg is jegyeztem, hogy így
könnyû. A mi csomagunk közel 15
kilogramm. Elmondták, hogy Balas-
sagyarmaton laknak és onnan tö-
megközlekedési eszközzel mennek
a bejárandó táv kezdetére és a be-
járt táv után vissza. Nógrádsipekig
együtt haladtunk beszélgetve, amit
a bélyegzõhelyen egy pohár ital
mellett folytattunk.

Nógrádsipeken a honfoglalás kö-
rüli idõben szlávok éltek, amire a
község neve is utal és vadrózsát je-
lent. Jó állapotban megmaradt Nagy-
Sándor-kúriájuk a XVIII. században
épült és ma is megtalálhatók még pa-
lóc kontyos stílusban épült házak.

A bélyegzés után tovább indultunk
és a község elhagyása után emelkedõ
várt bennünket. Itt megjegyeztem,
hogy idõsebbek csökkenthetik a tem-
pót. Így alkalmi ismerõseink rákap-
csolva eltûntek a következõ kanyar-
ban az erdõben.

Ezt a szakaszt a társam kedvéért
már negyedszer jártam be, akivel ter-
vezgetjük a Rockenbauer Pálról el-
nevezett dél-dunántúli túraszakaszt
is. Talán sor kerül még erre is.

(Folytatjuk)
Szádváry Gyula

A községet egykor szlávok alapították.

SZÁZÖTVEN ÉVES A SZERENCSI VASÚT

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

A VÁROSIASODÁS
HUSZONÖT ÉVE 

(Folytatás a 6. oldalról.)
Az intézményi és lakossági kap-

csolatok mellett tovább mélyültek a
kulturális, szociális és egészségügyi
kapcsolatok is. Geisenheimben pél-
dául ipari kiállításon vehettek részt a
szerencsi vállalatok, a város fûnyíró,
útépítõ gépekkel gazdagodott, a tûz-
oltóság gépparkja is bõvült adakozá-
sukból. Malchin a gyerekek csere -
üdültetését, illetve a német nyelvta-
nárok továbbképzését segítette elõ. Az
1926-ban épített orgonához Geisen-
heimbõl kaptak a görög katolikusok
2600 márkás motort, a katolikus temp-
lomnak szintén az orgonájához aján-
dékoztak száz ezer forint értékû fújta-
tó berendezést. Szerencs és a luxem-

burgi Hesperange együttmûködési
megállapodása 2002-ben született
meg, majd ezt követte a határon túli
magyar településsel, Nyárádszeredá-
val a kapcsolatfelvétel 2005-ben, ami
hivatalosan Rónavölgyi Endréné és
Dászkel László polgármesterek nevé-
hez fûzõdik. Ezzel a településsel kö-
zös történelmi múltunk köt össze, ne-
vezetesen Bocskai István fejedelem-
választó országgyûlése 1605. február
21-én, illetve április 20-án. Ezek a kap-
csolatok a gazdasági, oktatási, kultu-
rális, turisztikai tapasztalatok cseréjé-
re terjednek ki, illetve a családok cse-
relátogatására, a sportélet színesítésére
és a hagyományok ápolására.

O. Z. M.
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IRODALMI

MELLÉKLET

HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

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

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358

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

HH  ••  AA  ••  TT
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Szontágh Emil

FOHÁSZ
ÉBREDJ HAZÁM…!

Mivé lettél, drága Hazám
Mi az, ami szívedig bánt
Hol vannak a sasfiókák? 
Nem látok már, csak piócát

Merre visz az utad, Hazám
Milyen élet vár majd reánk
Ezeréves harcok árán….!
Oly fájdalmas e pusztulás

Mennyi gond és mennyi bánat
Marja testét szép Hazámnak
Bármerre is tekint szemem
Mindenfelé bánat terem

Mikor múlik el a vihar
Melytõl Hazám olyan kihalt
Nincsen kiút; török átok
Mindenfelé csak ezt látom

Mikor lesz itt szebb új élet
Amit nem nagyon remélek?!

Ébredj Hazám mély álmodból
Mert a harang vészesen szól
Európa közepében….!
Te vagy egy kis madárfészek

Messze száll a vészharangszó
Elég volt a mély álomból
Ébredj Hazám, nagyon félõ
Lehet, hogy már holnap késõ

Ébredj hazám mély álmodból
Mert a harang vészesen szól
Állítsd meg az enyészetet
Kezdj egy újabb, szebb életet

Kérj Istentõl segélykezet
Legyen valós emlékezet! 
Ámen

Nagy Edit

ÚTON
Vándorlásban kihalt utak, 
áradásban száraz kutak, 
aratásban csak a pelyva,
holnapunknak sincsen anyja, 
száj nélküli hangok, 
lábatlan árnyak, 
kinek-kinek: fájtak
s ma is fájnak
s ma is fájnának
s magad is fájsz, 
mert oly nagy a vágyad, 
hogy nehéz vagy a világnak.

Kanyár Erika Mária

MEDITÁCIÓ
Álmodozás
csönd kristálya
karcos kemény

a múlt tárnáiban
bujdokló
a tudattalan  hullámain
ringatózó
a Léthe tátongó hullámaiba
merülõ
agysejtek labirintusában
bolyongó

kifosztó és termékeny
gyémánttisztaságú
álmodozás

Bõhm András

HELYZETKÉP
Itt éjszakánként csalogány szól,
napközben Bachot hallgatok,
amúgy, vidékiesen élek,
vetegetek s csak ritkán aratok.
Szaporodnak betûs barázdák,
temetik egyre perceim,
sebaj, csak a sorvégeken halljam,
hogy bongva összecseng a rím.
Ablakomnál rozsdafarkú fészkel,
verselgetek s õk is költenek.
Egyszer, mint a felnövõ fiókák,
verseim is felröppenjenek!
Tovább fûzögetve földihez az égit,
s mindenek dacára hirdetni a mégis-t.

Fetykó Judit

NÉZLEK
Képzeletben állandóan nézlek,
megsimogatlak, mindenhogy becézlek,
megigazítom a fogason ruhádat,
elsimítom este az ágyad.
Látom, hogy ülsz a fotelben,
s lapozol egy füzetben,
a nyugati égbolt alkonyi fénye
rávetõdik asztalod szélére.
Képzeletben ismét átölellek,
karomban vagy, mégsem érinthetlek,
végigsimítom a hajadat, a szádat,
s a valós szoba váltja fel szobádat.

Gera Sándor

BŁDISHEGYI
NOSZTALGIA

Itt ülök az árnyas, öreg fák alatt,
Idézem a bódishegyi srácokat.
Kurjantásuk nem veri vissza hegyoldal,
Ülök a kövön, pörlekedek magammal.

Csattog a csalogány, zeng a sok rigó,
Édes daluk szívemnek muzsikaszó.
Most fellegek ormára hág a tûzõ nap,
Delet kondítanak a Bódishegy alatt. 

Ez a völgy itt gyermekkorom bölcsõje,
Hívott a szellõ pitypang-pöttyös rétre.
Értettem, mit dudorászott a szél,
Ha az öreg tölgy susogva mesélt.

A világot lombotokon át nézem,
Felnézek, és kacsintok csibészen.
Enyém a lomb és minden virágos ág,
Újra visszatér a boldog ifjúság.

Elpihen a tekintet, boldog az elme,
Rám hajol a Bódishegy nyugalma, csendje.

Gönczi Katalin

ÉDESANYÁMNAK
Ha egy kívánságom volna
Szívemben egybõl egy apró láng gyúlna
És egy hang szólna!

Álmomban is õt keresném
És szívem ajtóján bevezetném.
Hogy hallgassa szívem hangján
Hogy érte az életem odaadnám.

Anyu, úgy szeretlek téged
Mint egy éhes mackó egy csupor mézet!
Éhezem a szeretetedre 
és az ölelésedre!

Egy kismadár ül az ágon
Aki csak arra vár, hogy hozzád szálljon
Minden kívánságod lesve
Hozzád bújva este!

Te voltál, aki tanítottál 
betegségben cirógattál
Te vagy minden kincsem
És egyetlen boldogságos lelkem!

Álmomban a te arcodat láttam
Amit a szívembe zártam
Neked adom lelkem minden gyöngyeit
És szívem minden könnyeit!

Fogadd ezt a virágot
Amibe belezártam neked az egész világot!

Bényei Vera

TÉLEN, NYÁRON
Hullanak a hópihék,
Gyúlnak az álmok,
Égi mezõkön
Õrangyalok járnak

Leszállnak a Földre,
Mögötted járnak,
Vigyázzák lépteid,
A szívükbe zárnak

Gondolj rájuk szeretettel,
Ha álomra hajtod fejed,
Tartozol egy mesével,
Hogyan is telt reggeled, esteled!?

Harmatozó csillagcsepp
Vigyázzon reád,
Nõjél nagyra, kis unokám,
Ezt kívánja a mamád!

Schlosserné Báthory Piroska: Vízparti csend

A  H. A. T. HÍ RE
� A Hegyaljai Alkotók Társulása, valamint a Városi Kulturális Központ és Könyvtár közös
rendezésében került sor az idei költészet napi rendezvényünkre, amely (a hagyományoktól
kissé eltérve) Radnóti Miklós születésének 100. évfordulója, életének és költészetének be-
mutatása jegyében zajlott. E rendezvényt színesítette két alkotótársunk könyvbemutatója (Bari
Gábor: Árnyak tánca – Nagy Pista: Morzsák és szilánkok), amelyekbõl a Bocskai István Gim-
názium és Szakközépiskola diákjai adtak ízelítõt. 
� Három alkotótársunk (Nagy Edit, dr. Gaál Ernõ és Maklári Bódi István) képviseltette ma-
gát április 17-én testvérszervezetünk, a mezõkövesdi MAME alkotója, Zámborszky László:
Búvópatak c. verseskötetének bemutatóján.
� Április 28-án került sor a H. A. T. közgyûlésére, amelyen az egyesület elmúlt évi mun-
kája és pénzügyi helyzete került értékelésre, majd elfogadásra. A H. A. T. elnökének 2009.
évre szóló munka- és pénzügyi tervét a tagság elvben támogatta… A nehéz gazdasági hely-
zet miatt e tervek mértéktartóbbak és „karcsúbbak”, mint voltak azok az elmúlt évek során.

Bari Gábor

ÚJ TAVASZ JÖN
Fehérkeszkenõs fenyõk
csak állnak, didergõn.
Vad, tavaszias nap,
túracipõi csattognak
a Bükk szikrázó jégfövenyén…

Tûnik a fehér keszkenõ
s a mezítlen lúcerdõ
kéjesen nyújtóz a ragyogás elé,
fogadja megadón virgoncszelû szeretõjét.

Csatornák, víznyelõk
kortyolnak telt torokkal.
Hólével élnek,
nem borokkal!

A kék magasság,
réghallott szavakat hall.
Pergõ-guruló dallamokkal
telik a lég
hová szem alig ér.

Szender magányomban már érzem:
valahol õserõ dobban, 
ha új tavasz szerelme lobban.
S gondolat-muzsika száll a csendességben…
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Bekecs 

AZ ESÉLYEGYENLÕSÉG
JEGYÉBEN 

A régió városaiban közel kilencmilliárd forint euró-
pai uniós pénzügyi forrás felhasználásával valósulhat-
nak meg fejlesztések.

Az Észak-magyarországi Operatív Program keretében
megítélt támogatásokat a települések vonzerejét és né-
pességmegtartó képességét javító beruházásokra fordít-
ják a nyertesek – ismertette május 12-én Miskolcon, a
régióházban megtartott sajtótájékoztatón Szabó György,
a regionális fejlesztési tanács elnöke.    

A funkcióbõvítõ település-rehabilitációra kiírt pá-
lyázatra beérkezett támogatási igényekrõl a közel-
múltban született döntés. A bíráló bizottság a megnö-
velt, közel kilencmilliárd forintos keretet szinte telje-
sen felhasználva 12 városnak ítélt meg egyenként 700

és 800 millió forint közötti összegeket. A megvalósu-
ló beruházások összértéke meghaladja a 11 milliárd fo-
rintot. A kedvezményezettek közül hét Borsod-Abaúj-
Zemplén, három Nógrád, kettõ pedig Heves megyék-
ben található. Zemplénbõl Sátoraljaújhely és Szerencs
nyert. A megvalósuló beruházások összességében 166
ezer ember életkörülményeit javítják. 

Szerencsen közel a maximum összeget elnyerve több
mint 791 millió forintot fordíthat az önkormányzat a vá-
rosközpont-rehabilitáció folytatásaként a Kossuth tér át-
építésére, az Erzsébet, Perc és Petõfi utak, valamint az
Erzsébet tér felújítására. A projekt tartalmazza a piac-
fejlesztés folytatását, a tûzoltóság épületének homlok-
zat-felújítását, valamint az ÉMÁSZ-telephelyen kistérségi
igazgatási és szolgáltató központ létrehozását.

Akadálymentesítik a bekecsi pol-
gármesteri hivatal épületét. A jog-
szabály-kötelezettség teljesítésére az
Észak-magyarországi Operatív Prog-
ram keretében húszmillió forint tá-
mogatást nyert a község önkor-
mányzata. A munkát közbeszerzési
eljárás keretében elnyerõ sárospata-
ki Épszer Zrt. Salamin Ferenc tervei
alapján végzi a kivitelezést. Az épü-
letet úgy alakítják át, hogy annak
minden helyisége a mozgássérül-

teknek és az idõseknek egyaránt
könnyen megközelíthetõ legyen. Kü-
lön bejárat lesz a földszintre, vala-
mint az elsõ emeletre, ahová rám-
pát építenek. Speciálisan kialakított
mosdók állnak majd a mozgáskor-
látozottak rendelkezésére, akiknek a
szintek közötti közlekedését  személy -
emelõ segíti a jövõben. A bekecsi
polgármesteri hivatal komplex aka-
dálymentesítése a tervek szerint jú-
nius 15-éig készül el.  

A Magyar Posta Zrt. 2004-tõl
minden évben levélíró pályázatot
ír ki az általános iskolás korosz-
tályoknak különbözõ témában. A
társaság nem titkolt szándéka,
hogy az egyre terjedõ internet, az
SMS-ek korában ne felejtkezzünk
el a levélírás örömérõl.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az
idei kiírást is a postai világnapon,
október 9-én hirdette meg a Ma-
gyar Posta, közösen az Egyetemes
Postai Egyesülettel és a Nemzetközi
Munkaügyi Hivatallal. „Ha majd
nagy leszek, dolgozni megyek”
címmel kellett a diákoknak levelet
írni egy általuk kiválasztott sze-
mélynek címezve.

A legyesbényei általános iskolából
három tanuló ragadott tollat és írt le-
velet álmai munkahelyérõl, a mun-
kavégzés fontosságáról és az ideális
munkahelyrõl.

Nagy örömünkre és meglepeté-
sünkre a zsûri a beérkezett 753 pá-

lyázatból Szaniszló Boglárka, 7. osz-
tályos tanulónk levelét ítélte kate-
góriájában a legjobbnak. Boglárka so-
rai a nagymamájának szóltak, s el-
mesélte neki, hogy lovas rendõr sze-
retne lenni. Számára ez természetes,
hiszen szereti a lovakat, valamint
rendõr édesapjától látja ennek a

munkának a fontos-
ságát. 

Az ünnepélyes dí-
játadás Budapesten,
a Magyar Posta Zrt.
központjában április
30-án volt.

Szûts Ildikó, a rész-
vénytársaság vezér-
igazgatója megnyitó
beszédében kiemel-
te, hogy szándéko-
san május 1-je elõtt
adják át a gyerekek-
nek az elismerése-
ket. Ezzel is szeret-
nék felhívni a figyel-
met a munka fon-

tosságára és megbecsülésére.
A Csukás István meseíró által ve-

zetett zsûri szerint az elgondolkod-
tató írások nagyon jól sikerültek. Há-
rom kategóriában hirdettek helye-
zetteket, és számos különdíj is gaz-
dára talált. A levelekbõl az derült ki,
hogy elsõsorban a szülõket tartják pél-
daképüknek a diákok, az õ munká-
juk, életük határozza meg vágyaikat.
Az írások kivétel nélkül a rend, a meg-
bízhatóság, a szeretet iránti igényt tük-
rözik. Csak nagyon kevesen szeret-
nének világhírû énekesek vagy fo-
cisták lenni. A legtöbben állatorvo-
si, mezõgazdászi, tanári, erdészi pá-
lyát választanának, de van, aki iga-
zi, XXI. századi kovács, virágkötõ
vagy kõmûves lesz, ha megnõ.

Az értékes jutalmat is Csukás Ist-
ván meseíró, a zsûri elnöke adta át,
mely külön élmény volt minden
résztvevõnek. A hivatalos ünnepség
után a Görbetükör Színház elõadá-
sában tekintettük meg Antoine de Sa-
int-Exupéry: A kis herceg címû mûvé-
nek zenés feldolgozását. 

A program fogadással és az elma-
radhatatlan óriástorta felvágásával zá-
rult.

Örömünket tovább fokozta, hogy
a zsûri Boglárka levelét ítélte alkal-
masnak arra, hogy továbbküldje, s
ezzel Magyarországot és a Magyar
Postát képviselje majd Svájcban, a
nemzetközi levélíró pályázaton.
Szaniszló Boglárka gyõztes levelét
és nyilatkozatát a Postás Újságban,
valamint a Duna Televízió Cimbo-
ra címû mûsorában lehet megte-
kinteni.

Külön öröm számunkra, hogy a Ma-
gyar Posta berkein belül Legyesbénye
neve ismert lett, hiszen az elmúlt tan-
évben Zagyi Zita, volt diákunk kü-
löndíjas lett a „Nyújtsd a kezed, se-
gíts, hogy segíthessünk” címû rajz-
pályázaton. A jótékony célt szolgáló
versenyen Zita „Mosolyogj” címû
rajzából a Magyar Posta alkalmi bo-
rítékot készített, melynek bevételébõl
az Országos Mentõszolgálatot segíti.

Gratulálunk mindkét – iskolánk és
településünk hírnevét gyarapító – ta-
nulónknak a szép eredményhez!

Büstyei Andrea

TELEPÜLÉS-REHABILITÁCIÓ

Legyesbénye 

LOVAS RENDÕR SZERETNÉK LENNI

NYITOTT PINCEAJTÓ

Az Európai Kis- és Középvállalko-
zások Hetének keretében rendezte
meg „Nyílt nap – Nyitott cég” elneve-
zésû rendezvénysorozatát május 4–7.
között a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara. A
köztestület által szervezett program si-
keres, profitképes és nagy tapasztalat-
tal rendelkezõ cégek megismerésére
biztosít lehetõséget újságíróknak. Tér-
ségünkbõl az idén a választás a mádi
Monyók Pincészetre esett, amelyet a
tulajdonosok 1972-ben, a Tokaj-he-
gyaljai hagyományokra alapozva hoz-
tak létre. Mint az Monyók József cég-
vezetõ tájékoztatójából kiderült, a csa-
ládi birtok 15 hektár szõlõterülettel ren-
delkezik, amelynek a további bõvíté-
se szerepel a tervek között. A parcel-
lákban öt szõlõfajta található: hársle-
velû, furmint, sárgamuskotály, zéta és

kövérszõlõ. A termést a fejlesztés alatt
álló saját tulajdonú feldolgozó, erjesztõ
és palackozó létesítményükbe szállít-
ják. A mintegy fél kilométer hosszúságú,
közel ezer négyzetméter alapterületû,
a XVII. századi pincében hagyományos
módszerrel, fahordókban érlelik a to-
kaji borokat. Kínálatukban a száraz fur-
minttól az aszúkon át a nektárig min-
den tradicionális fajta megtalálható. Tör-
kölypálinkát sárgamuskotályból és
aszúból készítenek. A Monyók Pincé-
szet tevékenységét a hagyománytisz-
telet jellemzi, ami – szerintük – nem-
csak a múltat, hanem a jövõt is jelen-
ti Hegyalján. Tevékenységükben a pi-
aci értékesítés mellett egyre inkább  elõ -
térbe kerül a látogató csoportok foga-
dása, amit a jövõben szeretnének ki-
teljesíteni – tovább erõsítve a Mádon
termelt tokaji borok jó hírnevét.

Monyók József (jobbra) kalauzolta a vendégeket. 

A fôbejárat rámpán lesz megközelíthetô.

Csukás István társaságában Büstyei Andrea
pedagógus (jobbra) és Szaniszló Boglárka.

Az elmúlt évtized
egyik legjelentõsebb
fejlesztését valósítja
meg a Szerencsi
Mezõgazdasági Zrt.
A Siska tanyán épülõ
korszerû tojáslé-
üzem tovább javítja
a cég versenyképes-
ségét, és munkahe-
lyekkel járul hozzá a
térségben élõk fog-
lalkoztatásához.

Az ország legna-
gyobb héjastojás-ter-
melõ és -forgalmazó
vállalkozása tavaly
indította el a barom-
fiágazatában a közel
félmilliárd forint értékû beruházást. A
részvénytársaság sikeresen pályázott az
ÚMVP mezõgazdasági termék érték-
növelése alprogramjára, az elnyert tá-
mogatás a teljes bekerülési költség kö-
zel harminc százalékára biztosít fede-
zetet. A kilencszáz négyzetméteres
épület kivitelezését pályázat útján a mis-
kolci FK Raszter Építõ Zrt. nyerte el, a
világszínvonalú amerikai technológia
szállítója a Diamond Systems  – Ovop-
ro. 

A közeljövõben átadásra kerülõ lé-
tesítmény kapacitása óránként 30 ezer
darab tojás feldolgozását teszi lehetõvé.
Hûtés és pasztõrözés után kannás, il-
letve tartályos kiszerelésben kerül majd
a magas minõségi követelményeknek
megfelelõ tojáslé a felhasználókhoz: el -
sõ sorban tésztagyártókhoz, cukrásza-
tokhoz, közétkeztetéssel foglalkozó
intézményekhez. 

A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.
évente 100-110 millió darab tojást ter-
mel, amit forgalmazóként az Alföldön,
a fõvárosban, saját üzleteikben és áru-
házláncoknak értékesítenek. A cég to-
jástermelésének egynegyedét dolgoz-
zák majd fel az üzemben, további 25
millió darabot más gazdálkodóktól
szereznek be a régióban. A társaság
gazdálkodásában eddig is jelentõs sze-
repe volt a baromfiágazatnak, amely-

nek a nettó árbevétele így megközelí-
ti majd az évi kétmilliárd forintot. A pró-
baüzem július 1-jén indul, a teljes ka-
pacitásra történõ felfutás jövõ január-
tól várható. A dolgozói létszám 10-12
fõ lesz, akik részben a szomszédos to-
jáscsomagolóból kerülnek át, és új
munkatársakat is alkalmaznak. 

A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. a to-
jásléüzem mellett több olyan fejlesz-
tést is tervez, amelyek a költséghaté-
konyság javítását szolgálják. Idén el-
kezdõdik a terményszárító technoló-
gia felújítása és cseréje a taktaharká-
nyi területükön. A Vince tanyai tejter-
melõ tehenészetben a tehénállomány
korszerû elhelyezését szolgáló, két új
korszerû istállót létesítenek, míg a her-
nádcécei sertéstelepen további hizlal-
dával bõvítenék a létesítmények szá-
mát. A szerencsi takarmánykeverõ
üzem felsõpályás technológiájának a
kiépítését és a terménytárolási kapaci-
tás bõvítését tervezik. A cég a pénz-
ügyi lehetõségek figyelembevételével
törekszik a jelentõs állatállomány ta-
karmányozásához nélkülözhetetlen
erõ- és munkagéppark folyamatos
megújítására. Mindezek a beruházá-
sok eredményesebbé teszik a gazdál-
kodást, hozzájárulva a közel négyszáz
dolgozó és családjuk biztonságos meg-
élhetéséhez. 

ÚJ ÜZEMMEL
GAZDAGODIK A TÉRSÉG 

Korszerû gépsor töri majd fel a tojásokat.
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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.

Bíró László jegyzõ: minden páros hét
szerdáján 8–16 óráig, legközelebb
május 27-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb júni-
us 3-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 csütörtö-
kön 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 hétfõjén,
legközelebb június 8-án 9–12 óráig tart
fogadónapot. 

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

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 18–24.: Centrum: hétfõ–pén-
tek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek 8–
19 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 órá-
ig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs
(ügyeletes): hétfõ–szombat 8–20 órá-
ig, vasárnap 8–19 óráig.

Május 25–31.: Centrum (ügyeletes):
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán:hétfõ–pén-
tek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–
17 óráig, szombat 8–12 óráig. Sze-
rencs: hétfõ–szombat 8–20 óráig, va-
sárnap 8–19 óráig.

Június 1–7.: Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30

óráig. Oroszlán (ügyeletes): hétfõ–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap
8–14 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17
óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs:
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–
19 óráig.

Június 8–14.: Centrum: hétfõ–pén-
tek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–16 óráig, Alba (ügyeletes): hétfõ–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasár-
nap 8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–
szombat 8–20 óráig, 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
hétfõtõl péntekig 12–18 óráig, szom-
baton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

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

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

Május 22.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Május 29.: V. körzet. (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Június 5.: I . (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Június 12.: II. (Móré László). Tel.: 47/362-225.

VÉRADÁS
MÁJUS 

26. (kedd): Bodrogkeresztúr,
Bodrogkisfalud.

JÚNIUS
4. (csütörtök): Tiszalúc.

9. (kedd): Prügy.
11. (csütörtök): Tállya.

A spárga a zöldségek királya, a
királyok zöldsége! Az elsõ írásos
nyoma Hippokratesz munkájá-
ban lelhetõ fel, i. e. 460–370. kö-
rüli idõben. Akkor fõként gyógy-
hatása miatt tartották becsben.
Fogfájásra, méhcsípés kezelésére,
de vízhajtóként is alkalmazták.
Ételalapanyagként a rómaiak kezd-
ték használni, õk terjesztették el
egész Európában.

A spárga szezonja kb. április vé-
gétõl júniusig tart, de nagyobb
áruházakban egész évben kapható.
A növény fenséges ízû, de ter-
mesztése nagyon munkaigényes,
termését az ültetése utáni negyedik
évben hozza. A legnépszerûbb a fe-
hér, de zöld színben is kapható, kü-
lönlegességként lila színben is meg-
található. Vásárláskor a frissessé-
gérõl meggyõzõdhetünk, ha a tö-
vénél megnyomkodjuk és ha sárgás
lé jön belõle, akkor jó, ha nem, ak-
kor már fonnyadt és nagyon szál-
kás.

Hûtõben legfeljebb 3 napig tá-
rolható, nedves ruhába kell csavar-
ni, hogy frissességét megõrizze. Ké-
szítésénél forrásban lévõ, enyhén sós

vízbe helyezzük. Hogy még fino-
mabb legyen, tegyünk a vízbe ke-
vés cukrot és egy kiskanálnyi vajat
is. Fõzési ideje kb. 15-20 perc.
Tápanyagtartalmát tekintve akár fo-
gyókúrában is alkalmazhatjuk, mert
10 dkg kalóriatartalma 20 kcal,
szénhidrátértéke pedig mindössze 2
gramm. Tartalmaz még káliumot,
foszfort, kalciumot, A, B1, B2, E- és
C-vitamint, valamint folsavat is.
Nincs benne zsír, koleszterin, de
magas a rosttartalma, enyhe vize-
lethajtó és vesetisztító, méregtelenítõ
hatása is van. Érdemes megismerni
és a konyhában is használni ezt az
értékes növényt. Az alábbiakban ol-

vasható egy-két recept, hogy ked-
vet kapjanak a megismeréséhez!

Tejszínes spárgaleves
Hozzávalók: 50 dkg spárga, 2 le-

veskocka, 2 evõkanál liszt, kb. 1-2
dl tejszín, kevés vaj, só, bors, cukor,
szerecsendió, víz. Elkészítése: A
spárgát megtisztítjuk, a fejeket le-
vágjuk kb. 3-5 cm hosszan, a tör-
zset 2 cm-es darabokra szeljük. A
törzseket egy fazékba rakjuk, fel-
öntjük vízzel, hogy jól ellepje, be-
letesszük a leveskockákat, majd
hozzáadjuk a többi ízesítõt. Kb. 20
percig kell fõzni, majd amikor már
majdnem puha, a spárgafejeket is
hozzáadjuk és még 5-10 percig to-
vább fõzzük. Végül tejszínes haba-
rást adunk hozzá, és még öt percig
újra forraljuk. Ízlés szerint tálaláskor
petrezselyemzölddel díszítve tálal-
juk.

Csõben sült spárga
Hozzávalók: 80 dkg spárga, 2

 evõ kanál olaj, 2 kávéskanál citrom-
lé, só, kevés cukor, 20 dkg fõtt son-
ka, 2 dkg vaj, 5 dkg parmezán sajt,
1 dl tejföl. Elkészítése: A megtisztí-
tott spárgát 1 ek. olajjal, citromlével,
sóval és cukorral megfõzzük, le-
csurgatjuk, olajjal kikent tûzálló tál-
ba teszünk egy sort. Rárakunk egy
sor vékonyra szeletelt sonkát, reszelt
sajtot, vajdarabokat, majd újra a
spárga, és újra a sonka, végül spár-
gával takarjuk be. Az utolsó réteg
spárgát meglocsoljuk tejföllel, meg-
szórjuk sajttal és közepes lángon
megsütjük, hogy a teteje aranybar-
na legyen. A parmezán sajt helyett
természetesen más, reszelhetõ ke-
ménysajt is használható.   

Sok sikert az elkészítéshez!
Váradi Ferencné 

dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb június 8-án és 22-én) a sze-
rencsi rendelõintézetben Váradi Fe-
rencné segítséget nyújt a személyre
szabott diéta kiválasztásában, lehet-
õség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés
beutaló nélkül is igénybe vehetõ, tár-
sadalombiztosítási igazolványra
azonban szükség van, és a várako-
zás elkerülése érdekében célszerû
 idõ pontot egyeztetni.

Egészségünkért 

HA MÁJUS, AKKOR SPÁRGASZEZON

A zöldségek királya. 

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

A napokban kevés csapadék ugyan
hullott térségünkben, ahol az orszá-
gos helyzethez hasonlóan rendkívül
aszályos a tavasz.

Az elmúlt hetek csapadékmentes
idõjárását alaposan megsínylették a
szántóföldi növények – tájékoztatta la-
punkat Nagy Zsolt agrárszakértõ. Az
õszi és tavaszi kalászosok ugyan ki-
keltek, azonban víz hiányában rend-
kívül gyengén fejlõdtek, a bokrosodá-
suk elmaradt. A kijuttatott fejtrágya ha-
tása a bemosó csapadék hiányában
nem fejti ki hatását. A kukorica- és a
napraforgóvetések hiányosan keltek, a
növény fejlõdése elmarad a kívána-
tostól. Az õszi káposztarepce a hirte-
len meleg és a szárazság miatt nem ho-
zott elágazásokat, melyen a becõk szá-
ma az optimálisnál lényegesen keve-
sebb. A gazdák költségeit növeli, hogy
a rovarkártevõk ellen már többször kel-
lett védekezni. 

Nagy Zsolt kiemelte, hogy a talaj felsõ
40-45 centiméterében gyakorlatilag
nincs víz. A május közepét megelõzõ
nyolc hétben a térségben mindössze
hét milliméter csapadék hullott. Emi-
att az elmúlt év átlagához képest a szán-
tóföldi kultúráknál mintegy 50-60 szá-

zalékkal kisebb hozamokkal kell szá-
molni. Az állattartók gondjait növeli,
hogy a gyepek fûhozama rendkívül
gyenge.   

– A szõlõ még két-három hétig nem
sínyli meg a csapadékhiányt – emelte
ki érdeklõdésünkre Rátka Hegyközség
hegybírója. Bogacskó Józsefné szerint
a mélygyökerû növény eddig jól bírta
a szárazságot, azonban ha az idõjárás
a virágzás idõszakáig nem változik, az
már károkat okozhat az idei termés-
ben. A hegybíró ugyanakkor hozzátette,
hogy a télen sem volt hosszú ideig nagy
hideg, emiatt már megjelentek a par-
cellákban a kórokozók. Különösen a
molyrajzás jelent veszélyt, de egyes
dûlõkben a lisztharmat és a pero-
noszpóra is mutatkozik, ami ellen fel-
szívódó szerekkel kell védekezni. 

AZ ASZÁLY TIZEDELI A TERMÉST 

Az elmúlt év január 1-jétõl teljes
egészében kötelezõ és közvetlenül
alkalmazandó valamennyi európai
uniós tagállamban a gazdasági te-
vékenységek statisztikai osztályo-
zásának rendszerérõl szóló európai
tanácsi rendelet.

Ennek következtében a TEÁOR és
a szakmakód-struktúra jelentõsen
megváltozott, ezért a tevékenységek
besorolásának módosítását a nyil-
vántartásokban is át kell vezetni. Az
átsorolások megvalósítását nehezíti
az a tény, hogy az új nomenklatú-
rák (TEÁOR’08, szakmakód’08) rész-
letesebbek, a struktúrájuk lényege-
sen eltér az eddig használtaktól,
ezért az esetek mintegy felében nem
végezhetõ el automatikusan a vál-
toztatás, ahhoz a gazdasági szerve-
zetek és a magánszemélyek köz-
remûködése szükséges. Az éves be-
vallásra kötelezett adózók a 2007.

december 31. napjáig bejelentett, au-
tomatikusan át nem fordítható tevé-
kenységi körük változását a 2008.
évrõl benyújtandó éves adóbevallá-
sukkal egyidejûleg kötelesek beje-
lenteni az állami adóhatósághoz (pl.
a 0853-as bevallással egyidejûleg).
Ez leginkább azokat az egyéni vál-
lalkozói igazolvánnyal nem rendel-
kezõ, adószám birtokában adóköte-
les tevékenységet folytató magán-
személyeket érinti, akiknek 2007.
december 31. napjáig az állami adó-
hatósághoz közvetlenül bejelentett
tevékenységi köreit automatikusan –
az adózók közremûködése nélkül –
nem tudta átsorolni a hivatal, és ame-
lyeket 2008. december 27-ig a ma-
gánszemély sem módosított.

Fentiek alapján a tevékenységi kör
megfelelõ módosítását az érintet-
teknek kell változásként bejelente-
niük az állami adóhatósághoz a
09T101 számú nyomtatványon.

A bejelentés megkönnyítését szol-
gálja az adóhatóság honlapján
(www.apeh.hu) található „Tevé-
kenység-lekérdezõ és TEÁOR/Szak-
makód-kalkulátor” program, mely
segítséget nyújt a megfelelõ szak-
makód kiválasztásában. Az ügyfél-
kapus regisztrációval rendelkezõk-
nek elõzõleg célszerû a bejelentett
adataikat (beleértve a tevékenysé-
geik) interneten lekérdezniük. A
változást bejelentõ lap kereskedel-
mi forgalomban nem kapható, ki-
zárólag az APEH honlapjáról
(www.apeh.hu) tölthetõ le. A nyom-
tatvány elektronikus úton, szemé-
lyesen, meghatalmazott által, illet-
ve postai úton is benyújtható. A vál-
tozás bejelentése költség- és ille-
tékmentes. Az új szakmakód’08, a
tartalmi meghatározások, valamint
a fordítókulcs a Központi Statiszti-
kai Hivatal honlapján (www.ksh.hu)
tekinthetõ meg.

TEÁOR- ÉS SZAKMAKÓD-ÁTSOROLÁSOK 
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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.

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

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 

Meleg- és hidegétel-utalványokat beváltunk!

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

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!

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.

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

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

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.
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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. 

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

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

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

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.

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



Ki ne emlékezne a ’80-as évek le-
gendás Hungária együttesére, a házi-
buli-hangulatot teremtõ, életvidám
rock and roll dalaikra és a Hotel  Men -
thol címû lemezre? A legenda most
életre kel a miskolci Nyári Színházban,
az álom valósággá válik és a darab-
ban semmi más nem számít, csak a jó-
kedv, a szerelem, a zene, a rocky, a
rumba, a csacsacsa, a twist, a csinos
lányok, a remek ritmusok, a pepita nap-
szemüveg, a hajlakk és a rágógumi. Egy
testvérpár, Frufru és Zsilett álmában
megjelenik Mike és a Csacska Macs-
ka vokál, és egy pillanat alatt olyan fan-
tasztikus hangulatot teremtenek, hogy
amikor Frufruék felébrednek, a való-
ságban is akarnak találkozni velük. Ez
sikerül is, mert az álomban Mike a  fia -
talok hálószobájában felejtette a nap-
szemüvegét és amikor visszajön érte,
Frufru és Zsilett már ébren vannak.
Együtt indulnak a limbó hintón a le-
gendás Hotel Mentholba, ahol minden
este szenzációs a zene és a hangulat.
Útközben persze hihetetlen kalan-
dokba csöppennek, sõt egyre többen
csatlakoznak hozzájuk. Ám mikor
odaérnek a szállóhoz, váratlan hír fo-
gadja õket...

A napjainkban már-már klasszikus-
nak számító Fenyõ Miklós–Novai Gá-

bor szerzõpáros nevével fémjelzett
Hotel Menthol-dalokhoz Bõhm György
és Korcsmáros György írt szöveg-
könyvet, és kerekítettek közösen egy
sodró hangulatú, vidám rock and roll-
musicalt, aminek õsbemutatója 1998-

ban, a Budapesti Operettszínházban
volt.

Bemutató elõadás: július 3., 20.30 óra
Miskolc, Nyári Színház. További elõ -
adások: július 4., 5., 10., 11., 12. –
20.30 óra. 
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MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett) 

Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767 www.zemplenmag.hu

Honda fûkaszák és fûnyíró gépek 
engedményes áron!

LEMOSÓ PERMETSZEREK, TALAJFERTÔTLENÍTÔK ÉS TAVASZI MÛTRÁGYÁK

KERTI GÉPEK

Kerekek, láncok, kômûvesszerszámok

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

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

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

MIELÕTT VÁSÁROLNA, KÉRJE AJÁNLATOMAT! 
Szviatkovszky József – bádogos

Telefon: 30/476-4876. 

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, attraktív 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 BÉRBE ADÓ. Üzleti célra
is kiválóan alkalmas. Irányár: 9 900 000 Ft. Telefon: 30/29-81-070.  
MÁD, KOSSUTH U. 19.: 2337 m2 telken családi ház két 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

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

Emelõkosaras 
gépkocsi 
bérelhetõ. 
Munkavégzés 

11 m magasságig. 

Érd.: 20/9856-000. 

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló törvény alapján pályáza-
tot hirdet munkaszervezet-vezetõ
munkakör betöltésére. A közalkal-
mazotti jogviszony idõtartama: ha-
tározatlan idejû közalkalmazotti jog-
viszony. Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ, a munkakör legkoráb-
ban 2009. július 1-jétõl tölthetõ be.
A munkavégzés helye: B.-A.-Z. me-
gye, 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 

A munkakörbe tartozó, illetve a ve-
zetõi megbízással járó feladatok: a
kistérségi társulás vezetésével kap-
csolatos feladatok ellátása a 2004.
évi CVII. törvényben elõírtak alap-
ján. Illetmények és juttatások: a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: egyetem, igaz-
gatásszervezõi vagy állam- és jogtu-
dományi doktori képesítés, vezetõi
– legalább 3–5 év vezetõi tapaszta-
lat, felhasználói szintû MS Office (iro-
dai alkalmazások), felhasználói
szintû MS Windows NT/2000/XP, B
kategóriás jogosítvány, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen elõélet. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt je-
lent: egyetem, jogtudományi doktori
képesítés; német vagy angol nyelvbõl
nyelvvizsga, társalgási szintû nyelv-
tudás; kistérségi munka területén szer-
zett tapasztalat – legalább 3–5 év szak-
mai tapasztalat; jogi vagy közigazga-
tási szakvizsga, vagy az Országos Köz-
igazgatási Vizsgabizottság elnöksége
által a teljes körûen közigazgatási jel-
legûnek minõsített tudományos foko-
zat alapján adott mentesítés. 

Pályázat benyújtásának feltételei:
részletes szakmai önéletrajz, vég-
zettséget igazoló okiratok másolata,
vezetõi elképzelések ismertetése, a
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással ösz-
szefüggésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul. A pályázat benyúj-
tásának határideje és módja: 2009.
május 31., kizárólag postai úton a
Szerencs Többcélú Kistérségi Társu-
lás címére küldésével (3900 Sze-
rencs, Rákóczi út 89.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 50081, valamint a
munkakör megnevezését: munka-
szervezet vezetõ. 

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2009. június 15. 

MUNKASZERVEZET-VEZETÕI PÁLYÁZAT 

HOTEL MENTOL A SZÍNHÁZBAN

LAKÁRDY ALBERT és NAGY IBOLYA 
1959. május 23-án kötött házasságot. 

Az 50. évforduló alkalmából szeretettel gratulálunk! 
Lányuk, unokájuk: Detti és Marci 

AL-KO FRS-4125 fûkasza 
49 990 Ft helyett: 36 990 Ft 
AL-KO FRS-4535 fûkasza 
59 990 Ft helyett: 44 990 Ft

A Mozdonyvezetõk Szakszervezetének Szerencsi Tagcsoportja kö-
szönetet mond mindazoknak, akiknek segítségével létrejött a közel 5000
látogatót vonzó háromnapos I. Szerencsi Masiniszta Napok rendez-
vénysorozat:  MÁV-trakció Zrt., MÁV Start Zrt., MÁV Pályavasút Cso-
móponti Fõnökség Szerencs, Mozdonyvezetõk Szakszervezete, Moz-
donyvezetõk Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány, UNION Biz-
tosító, K&H Bank Zrt., Bonbon Kft., Szerencs, Holhos Csaba, Csoma
Pincészet, Szerencsi Cukormúzeum, Zempléni Múzeum, Szabó Lász-
ló, Orosz István és családja, Halász Cukrászda, Bori Endre, Népház,
Szerencsi Hírek szerkesztõsége. 

Mozdonyvezetõk Szakszervezete Szerencsi Tagcsoport 

A tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium 

szeretettel várja a nyelvvizsgázni
szándékozókat ECL nyelvvizsgahelyén. 

A vizsgázók alap-, közép- és felsõfokon, angol és német nyelvbõl
tehetnek államilag és nemzetközileg elismert, akkreditált nyelvvizsgát. 

TOVÁBBI VIZSGAIDÕPONTOK 2009-BEN: 

okt. 2. (alap-/felsõfok) � okt. 3. (középfok)
(jelentkezési határidõ: szept. 3.)

dec. 4. (alap-/felsõfok) � dec. 5. (középfok)
(jelentkezési határidõ: nov. 5.)

További információkért hívja a 47/352-026 vagy a 30/239-7000 
telefonszámot, illetve látogasson el iskolánk honlapjára: www.tfg.hu. 

KÍNÁLATUNK: 

� E95 benzin – akció szombatonként -5 Ft/l
� Gázolaj (E95 benzin, gázolaj, LPG)

� Autógáz � Kenôolajok
Cím: 3903 Bekecs, Honvéd út 228. (Bekecs és a 37-es közötti út mentén)

Nyitva tartás: naponta 5-21 óráig

üzemanyagtöltô 
állomás



– Szerencsen, frekventált helyen 200 m2-es, három-
szobás, nappalis, étkezõs vegyes- és gáztüzelésû,
azonnal beköltözhetõ családi ház, rendezett, parko-
sított udvarral sürgõsen eladó. Érd.: 20/935-0795.
(10-11)
– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejá-
ratú 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,
összkomfortos, gázfûtéses, társas lakás eladó, kis csa-
ládi házat beszámítok. Érd.: 30/368-2523. (10)

MEZÕGAZDASÁG
– Kordonos szõlõ kis házzal és végében ugyanolyan
alapterületû akácos erdõvel a monoki Lete dûlõben
eladó. Érd.: 30/374-6067. (10-11)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (10-11)

JÁRMÛ
– Lada Samara 1.3 1989. évi, háromajtós, krémfe-
hér autó téli gumikkal 65 E Ft-ért eladó. Tel.: 20/563-
3852. (10-11)
– 1992-es Peugeot 205 Look, 1.1 benzines, 2010
májusáig érvényes mûszaki vizsgával, jó állapotban,
129 000 kilométerrel eladó. Érd.: 47/950-520,
20/511-1757. (10)

GÉP, SZERSZÁM
– Trabant-motoros kistraktor és háromfázisú teher-
felvonó eladó. Érd.: 47/363-223. (10-11)
– JVC videokamera 35 ezer forintért eladó. Érd.:
70/368-5078. (10-11)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié, író-
asztal. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (10-11)

KIADÓ
– Budapesten a XIV. kerületben 1,5 szobás, 46 m2-es,
felújított, mérhetõ fûtéses, jól megközelíthetõ panel-
lakás kiadó azonnali beköltözéssel. Érd.: 20/965-
9134. (10-11)

VEGYES
– Tetôcserép 500 db, heverôk, ülôgarnitúra, szek-
rénysor eladó. Érd.: 20/5577-215. (10-11)
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– Szerencsen a Gyár út 15/A/6-ban mûanyag abla-
kos, felújított, háromszobás (123 m2) sorházi lakás
eladó. Érd.: 47/361-384, 17 óra után, vagy 20/434-
7408. (10-11)
– Szerencs, Landler J. út 38. szám alatt háromszo-
bás, hallos, összkomfortos család ház eladó, a lakás
alatt szuterén és garázs van. Érd.: 30/447-4954. (10-
11)
– Szerencsen a Szabadság utcában háromszobás,
gázfûtéses, társasházi lakás eladó. Érd.: 30/460-
9838. (10-11)
– Szerencsen a Szabadság úton elsõ emeleti, 56 m2-
es, kétszobás, összkomfortos lakás eladó. Gázkon-
vektor fûtésû, járólapos, a konyhában új, beépített
bútor. Ár: 8,2 M Ft. Érd.: 20/9722-626. (10-11)
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház
(10x10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó.
Részben alápincézett, fedett terasszal, az udvaron
ásott kúttal. Irányár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167,
47/363-041. (10-11)
– Szerencsen a Mikszáth utcában kétszintes, felújí-
tott családi ház eladó. Mûanyag nyílászárók, gáz +
közp. fûtéses, nagy fedett terasszal, bolthelyiséggel
eladó. Kisebb (kb. 120-130 m2-es), jó állapotú csa-
ládi házat beszámítok Ondi út és környékén. Ár: 18,7
M Ft. Érd.: 70/32-17-838. (10-11)
– Szerencsen a Szabadság utca 6/A alatt családi ház
18 M Ft-ért eladó (alku nélkül). Érd.: 30/355-9262.
(10-11)
– Bekecsen a Gábor Áron u. 18. szám alatti, régi kis
családi ház, saroktelken, szép kilátással, telekáron
eladó. Irányár: 1,8 M Ft. Érd.: 70/368-5078. (10-
11)
– Miskolc, Középszer úton 9. emeleti, 51 m-es, telje-
sen felújított lakás eladó. Irányár: 6,8 M Ft. Érd.:
30/648-5835. (10-11)
– A Balaton-felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csen-
des faluban háromszobás, részben felújított, száz éves
ház közel 2000 négyzetméteres telken 2,9 millió fo-
rintért sürgõsen eladó. Érd. a 20/563-3852 telefon-
számon Szerencsen. (10-11)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szu-
terénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületek-
kel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is
kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (10-11)
– Szerencsen kétszobás, konyhás, kertes családi ház
sürgõsen eladó. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 30/751-
6765. (10-11)

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.

MEGEMLÉKEZÉS 
Szomorú szívvel emlékezünk arra a napra,

amikor a legdrágább férj, édesapa, nagyapa,

PORKOLÁB SÁNDOR 
volt szerencsi lakos, 2008. május 16-án 

örökre itt hagyott bennünket. 

„Hozzád már csak a temetõbe mehetek, virágot
csak a sírodra vihetek, könnycsepp gördül végig 

az arcomon azért, mert hiányzol nagyon-nagyon.” 

Emlékét szívünkben õrizzük:

felesége, lánya, veje 
és imádott unokája: Eszter

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2009. június 5-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

június 12., június 26.

500 forint

�

�

Szerencs központi részén, kulturált környezetben
2,5 szobás, karbantartott kis családi ház gázcirkó
fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár: 11,5 M Ft.
Érd.: 70/618-1054. (10-11)

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!

AK CIÓ!

Nagyszabású akció kezdôdött 
május 20-30-ig a szerencsi és tarcali

COOP üzleteinkben.  
Vénusz étolaj 2 l 699 Ft

Egységára: 349,5 Ft/l

OKÉ tehéntúró 500 g 399 Ft
Egységára: 798 Ft/kg

Delikát 8 ét. ízesítô 125 g 185 Ft
Egységára: 1480 Ft/kg

Delma light marg. csészés 500 g 209 Ft
Egységára: 418 Ft/kg

(Maxi, Szupermarket) 
Csemege füst. szalonna 1 kg 899 Ft
Old Spice stift Whitewater 60 ml 679 Ft

Egységára: 11 320 Ft/l

Ariel mosópor 2 kg + Jar mosogató 500 ml 1499 Ft/csomag
Tide Color mosópor 2 kg 1199 Ft

Egységára: 599,50 Ft/kg

Bonux Active mosópor 2 kg 999 Ft
Egységára: 499,50 Ft/kg

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

már most is több mint 80% MAGYAR TERMÉK!

Eng.sz.: R-1787/1998

VÁLTSA BE UTAZÁSI IRODÁNKBAN ÜDÜLÉSI CSEKKJÉT!
GÖRÖGORSZÁG – PARÁLIA. Utazás: autóbusszal

Elhelyezés: Estia apartmanházban, 60 méterre a homokos tenger-
parttól, város központjában, önellátással.

Ár: 2009. június 1-10-ig 30 000 Ft 2 fôs szobában; június 8-
17-ig 31 000 Ft 2 fôs szobában.

HAJDÚSZOBOSZLÓN apartman 2500Ft-tól/fô/éj

Vegye igénybe belföldi transzer szolgálatunkat Szerencsrôl,
illetve Szerencs környéki településekrôl. 

Háztól a repülôtérig, repülôtérrôl a házig. 

Bôvebb információk a Zemplén Tourist Utazási Irodában. 

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

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

Honlap: www.zemplentourist.hu



Vízszintes:
1. Az orvos számára fontos a

szaktudás, ...az idézet folytatásának
elsô része. 13. Angol sas (EAGLE).
14. Éra. 15. Japán elektrotechnikai
márka. 16. Vegyjele: Xe, „n” nélkül.
18. Bankban van! 19. Spanyol ex-
királyné. 20. Hamis. 21. Keresztül.
22. Doktor, röviden. 23. Bécé! 24.
Mese. 25. Fa része. 26. Oroszlánnév.
27. Az idézet befejezõ része. 31. Mi
az, hogy! 32. Személyem. 33. Ide-
gen csillag! 34. Téli sport. 35. Hideg
évszak. 38. Kapcsolatot megszüntet.
40. Latin és. 42. Pontosító szó. 44.

Eredj! 45. Háromszínû zászló. 47. I.
L. R. 48. Te és én. 49. Fordított mese!
50. Catherine Zeta-Jones egyik film-
je (két szó). 52. ...-azt. 53. Becézett
nõi név. 55. Itt ne hagyd! 57. Druk-
kolás szava. 58. Tíz fele! 59.  Sovány.

Függõleges:
2. Világító eszköz. 3. Zola mûve.

4. Tíz logaritmusa. 5. Párosan ékel!
6. Hatszög. 7. Hazai énekes. 8. ...
plus ultra. 9. Páros gyár! 10. Kerti
munkát végeztet. 11. Bór, cink. 12.
Azonos magánhangzók. 15. Az idé-
zet folytatása. 17. Energiatároló. 20.

Tetõ. 21. Fekvõhelyet
elõkészít. 22. Ellenté-
tes kötõszó. 24. Ruté-
nium. 25. Állami Nép-
egészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat, rö-
viden. 26. Két végén
lát! 28. Teljesítmény-
túrázók Társasága, rö-
viden. 29. Kerti mun-
kát végez. 30. Folya-
dék mozgása. 34. Vo-
nat halad rajta. 36.
Menza. 37. Mozgató-
szövet. 39. Háztáji ál-
lóvíz. 41. Idegen há-
rom! 42. Pubban isz-
szák. 43. Argon. 46.
Német kelet (OST).
47. Lángolás. 50. Em-
bert körülvevõ ener-
giaréteg. 51. Tanít. 52.
Tréningezik. 54. Svéd
és japán gépkocsik je-
lei. 56. Szintén. 57. In-
formális köszönés.

Sz. A. 

A május 8-ai ke-
resztrejtvény helyes
megfejtése: Az életet nem lehet el-
rontani, csupán a mindennapokat. 

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül a szerencsések jutalma: 2000 Ft-
os vásárlási utalvány: Erdélyi Ká-
rolyné, Szerencs, Bartók B. út 5.,
1500 Ft-os vásárlási utalvány: Péter
Lászlóné, Szerencs, Szabadság u.
9/4., 1000 Ft-os vásárlási utalvány:
Orgonáné Meszlényi Ildikó, Sze-
rencs, Felsõkert út 15. A helyes

megfejtést SMS-ben beküldõk közül
a 30/617-2693-as telefonszám tu-
lajdonosa 1500 Ft-os vásárlási utal-
ványt nyert. A nyertesek a nyere-
ményeket a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségében (Szerencs, Népház)
május 26–29. között vehetik át. A
május 22-ei keresztrejtvény megfej-
tésének beküldési határideje: június
5. Megfejtésüket SMS-ben is elküld-
hetik a 20/940-2066 számra. 
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NAGYSZÍNHÁZ

MOTIVA: REPÜLJ MADÁR

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer egy kislány… Talán így kezdõd-
hetne ez a néhány sor, és a Motiva
zenekar története. A mese fõsze-
replõje nem más, mint Kovács Nóri,
a budapesti lány, aki gyermekkora
óta kötõdik a magyar népzenéhez. 

Honnan is indult a Motiva törté-
nete? Kovács Nóri 1980-ban szüle-
tett és hatesztendõs korában kezdett
énekelni. Tíz évig volt tagja a Pánt-
lika énekegyüttesnek, ahol lehet-
õsége nyílt megismerni a népdalok,
és az ehhez kapcsolódó stílusok va-
lódi ízét. 

Több népzenei versenyen vett
részt, s rendre nyerte el a zsûri, va-
lamint a közönség tetszését a fiatal,
rendkívül tehetséges népdalénekes.
Kovács Nóri 2000-ben, azaz húszé-
ves korában kapta meg a Népzene
Ifjú Mestere elismerõ címet. Élete elsõ
önálló népzenei albuma 2006-ban
Mondanék én valamit… címmel je-

lent meg. Ugyancsak ebben az év-
ben a népszerû Balkán Fanatik együt-
tes énekesnõjeként is feltûnt a kö-
zönség elõtt.

2007-ben vetõdött fel elõször a sa-
ját zenekar ötlete. Idõközben a sze-
rencsi Juhász Attilával láttak közös
munkához, hogy létrehozzák a Mo-
tiva elsõ, világzenei albumát. A Mo-
tiva stílusa elektro-folk-pop. Az ere-
deti népdalok modern, huszonegye-
dik századi köntösbe hangszerelve
csendülnek fel. A Motiva 2009-ben
kiegészült Szathmári Király Tamással.
A közelmúltban napvilágot látott Re-
pülj, madár címû maxi mellett ha-
marosan megjelenik a zenekar teljes
albuma. Ha kíváncsi a nem min-
dennapi népzenei feldolgozásra és
szeretne többet megtudni a zene-
karról, látogasson el erre a honlap-
ra: www.myspace.com/motivaworld.

MAGNA CUM LAUDE
A tízesztendõs Magna Cum Lau-

de vadonatúj albummal jelentkezik.
A 2007-ben megjelent Magnato-

fon lemez után a zenekar elérke-
zettnek látta az idõt, hogy egy meg-
lepõen vidám, bár a megszokott,
egyedül rájuk jellemzõ szentimen-
talizmustól korántsem mentes, friss
hanganyaggal örvendeztesse meg
közönségét. 

Az utóbbi három évben szerzett
dalok mellett régebbi, újraformált
számok is hallhatók a lemezen. A
szerzemények a hölgyek iránt sosem
múló tiszteletet, bájosan életszagú
emlékeket és korunk egyszerû igaz-
ságait tükrözik vissza, megfûszerez-
ve újszerû zenei eklektikával és egy
csöppnyi humorral. A 999 címû ne-

gyedik MCL album a jubileum al-
kalmából hatalmas koncertre ké-
szül. A rajongók június 5-én a  Pe -
tõfi Csarnokban láthatják, hallhatják
a zenekart, s a hírek szerint Lukács
Laci, a Tankcsapda frontembere
sztár vendégként lesz jelen. 

CRYSTAL

Készülõben az új Crystal-album,
amelynek elõfutáraként nemrég látott
napvilágot a Ne ébressz fel! címû dal.
Az Enigma Gregorian kórus köz-
remûködésével elkészített szerze-
mény után hamarosan jön a teljes le-
mez, amit óriási várakozás elõz meg,
hiszen már három év telt el a leg-
utóbbi Világok hangjai címû Crystal-
stúdióalbum megjelenése óta. A kö-
zeljövõben Malajziába utazik a trió,
hogy klipet forgassanak a dalhoz.

VARGA FERI & BALÁSSY
BETTY:

„JÓKOR, JÓ HELYEN”

A fenti címmel jelenik meg május
végén a népszerû duó új stúdióal-
buma. Több, közösen elõadott dal

hallható a lemezen, mint az elõzõ
„Ébredni valakiért” címû korongon.
A magyarázat kézenfekvõ, hiszen
sokkal több idõ állt rendelkezésre a
két hang tökéletes összeérésére, a
szólamok felépítésére. 

A 11 dalból hatot Feriék duettben
adnak elõ, hármat Feri és kettõt
Betty szólaltat meg. Betty elõadásá-
ban hallható például a „Rácsaim”
címû Kerekes Ali–Jantyik Csaba szer-
zemény, ami eredetileg Cserháti
Zsuzsának készült, aki imádta ezt a
dalt. A néhai énekesnõ ígéretet ka-
pott a lemezkiadójától, hogy ez a dal
lesz következõ albumának a címa-
dó száma, sajnos azonban ez már ha-
lála miatt nem valósulhatott meg.
Betty csodálatosan adja elõ a szer-
zeményt. 

Bónuszként az „Egy férfi meg egy
nõ” videoklipje is felkerült az al-
bumra, továbbá egy Markanera re-
mix is helyet kapott.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: a legjobb együttes, a legjobb új
elõadó kategóriában. A helyes választ
beküldõk közül Rácz Alida, 3881
Abaújszántó, Aranyosi út 19. szám
alatti olvasónk 1500 forintos vásár-
lási utalványt nyert. A helyes meg-
fejtést SMS-ben beküldõ 30/891-
8038-as telefonszám tulajdonosa
1500 forintos vásárlási utalványt
nyert. A nyeremények a szerkesztõ -
ségben, munkaidõben átvehetõk. Já-
tékunk új kérdése: Kik alkotják a Mo-
tiva zenekart? A válaszokat postai bo-
rítékban, vagy levelezõlapon juttas-
sák el szerkesztõségünk címére és
arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

MÁJUS 
22. (péntek) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Vörösmarty bérlet 
23. (szombat) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Latinovits bérlet
24. (vasárnap) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Szigligeti bérlet
26. (kedd) 15 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
27. (szerda) 19 óra: PORTUGÁL Bérletszünet
28. (csütörtök) 19 óra: PORTUGÁL Bérletszünet
29. (péntek) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Upor bérlet
30. (szombat) 17 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet

JÚNIUS 
2. (kedd) 18 óra: LÉKÓ–ANAND rapid sakk párosmérkôzés
3. (szerda) 16.30 óra: LÉKÓ–ANAND rapid sakk párosmérkôzés 
4. (csütörtök) 16.30 óra: LÉKÓ–ANAND rapid sakk párosmérkôzés 
5. (péntek) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Miskolci Páholy elõadás
6. (szombat) 16.30 óra: LÉKÓ–ANAND rapid sakk párosmérkôzés
7. (vasárnap) 16.30 óra: LÉKÓ–ANAND rapid sakk párosmérkôzés



Kos: III. 21. – IV. 20.
A Vénusz és a Mars is a Kos

jegyben jár, tehát könnyen bol-
dogul az élet minden területén,
de különösen a szerelemben lesz
nyerõ: a Vénusz erõs belsõ tartást

ad, a Mars pedig határozottsággal vértezi. Ilyen
„hátországgal” könnyû meghódítani a világot. A
baj legfeljebb az lehet, hogy olyan valakire hajt
rá, aki már foglalt. S bár meg fogja szerezni a
szerelmét, de nehezen tud majd megbékélni az
örökké feltûnõ „múltjával”. Az elsõ napok ked-
veszegett lendülete csak a hónap vége felé kap
új erõre, akkor viszont hegyeket képes meg-
mozgatni. A most kibontakozódó ismeretsége
közös munkavégzésre biztató, de ne szövöges-
sen vérmes reményeket hozzá, mert a körülmé-
nyek és rossz emberismerete rácáfolhat az elsõ
pillanatok kedvezõ benyomására.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A karrierje kerül elõtérbe, amit

a Bika jegyben járó Merkúr és Nap
segít, de a Neptunusz állása miatt
május közepétõl csak nehezen
tudja áttekinteni a környezetében

kialakuló helyzetet. A bolygók május közepétõl
nemcsak önt sarkallják, hanem a vetélytársait is,
így jóval nagyobb változások következnek be,
mint amire számít. Anyagi helyzete addig marad
stabil, amíg nem bízza magát a vakszerencsére. A
körülmények kevés idõt engednek választásra a
hivatásában, és mivel jobb ajánlat nem várható,
érdemes megragadni azt, amit a szerencsés vélet-
len útjába hoz. Anyagi téren, vagy egy ajánlat
megítélésénél maradjon a valóság talaján, mert ha
betéved a hiú remények zsákutcájába, onnan na-
gyon nehezen kászálódik majd ki.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
A Vénusz sok új barátot ígér, az

Uránusz izgalmas munkahelyi fel-
adatokat. A szerelemben viszont
látszólag semmi érdekes nem vár-
ható. Látszólag! Mert az esemé-

nyek egyelõre a színfalak mögött játszódnak. Aki
fordulatot hozhatna az életébe, az most még csak
töpreng azon, hogy bevallja-e az érzéseit, viszont
jönni fog valaki, aki elõl meg ön menekül – de
nagyon. Ne féljen szembenézni gondjaival, vagy
az önnél erõsebbnek tûnõ riválisaival, mert ebben
a küzdelemben a szerencse az ön oldalán áll.
Mivel az események jelentõs része a színfalak, így
az ön háta mögött zajlik, rendkívül fontos lehet
minden információ. A következõ héten pedig a
döntését segítõ informátorra akad.

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Lehet, hogy egyik családtagjá-

val kapcsolatban merülnek fel
gondok, lehet, hogy a baráti kö-
rében kell valakinek segítséget
adnia hosszú távon. A teendõi

szaporodnak, és az is elképzelhetõ, hogy nem
tudja tartani majd a vállalt határidõket. A Sza-
turnusz kellõ kitartással és türelemmel ajándé-
kozza meg, és önzetlenségéért is busásan
kárpótolja majd a Sors. Idõben rendezze (szak-
értõ segítségével) azokat az ügyeket, amik
késõbb elhúzódó jogi bonyodalmak forrásaivá
lehetnek. Anyagi helyzetén egy új munka, vagy
elõnyös megállapodás lendíthet valamelyest, ám
ha nem akar irigykedõ megjegyzéseket, akkor
ezt még a megbízhatónak ismert barátai köré-
ben se verje nagydobra.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Sok a teendõje ebben az id-

õszakban, a fõnökei olyan fel-
adattal bízzák meg, ami jóval
meghaladja az erejét, sõt, a fel-
készültsége sem igazán jó ehhez

a témához, de a világért sem mondaná, hogy
nem vállalja. Így viszont ki se látszik a munká-
ból, és észre sem veszi, mi történik a családban.
A Mars felébreszti ugyan a féltékenységét, de
nem a számonkérés a megoldás, hanem a közös
programok! Hogy ne érje csalódás, gondosan
készüljön fel a hosszabb utazásokra, szakmai
megbeszélésre, fõként a vitás ügyek rendezé-
sére. Ha lehet, inkább halassza el õket a követ-
kezõ hétre, amikor már kevesebb anyagi és
szellemi befektetéssel jobb eredményt érhet el.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Szeretne fontos dolgokkal fog-

lalkozni, új tervekkel elõállni, de
újra és újra azon kapja magát,
hogy a hónap elején nagyon fá-
radt volt, május közepétõl pedig

egyre gyakrabban esik meg, hogy a gondolatai
egészen másutt járnak. Nem tud koncentrálni,
mert a Vénusz és a Mars felerõsíti erotikus fan-
táziáját, vágyait. Ez bizony akkor is így lesz, ha
már régóta párkapcsolatban él, és úgy gondolja:
a régi tûz elhamvadt a szívében. Ne üljön fel a
kósza hírnek, mert ezek inkább környezetének
félelmeit, mint a valóságot tükrözik. Várja meg a
következõ hetet, és ha a körülmények nem dik-
tálnak mást, akkor sokkal világosabb kép bonta-
kozhat ki ön elõtt. Ekkor már felvetõdhet a
külföldi munkavállalás lehetõsége is.

Mérleg: IX. 24 – X. 23.
Most a szerelem, a család,

esetleg a gyerekek kötik le a gon-
dolatait. Belefáradt a munkába,
szeretne egy kicsit lazítani. Ez így
van jól. Ha teheti, utazzon el, így

egészen biztos, hogy elkerüli azokat a kellemet-
len helyzeteket, amelyek a munkahelyén, vagy
az üzleti életben adódnak május 20-áig. Ettõl
kezdve viszont kifejezetten szerencsésen alakul
a sorsa. Minden erõfeszítése ellenére, kapcsola-
tai mélypont felé közelednek. Okuljon a történ-
tekbõl, hogy késõbb ne duplázzon rá a hibájára.
Az eddig jól kamatozó népszerûsége kezd hal-
ványulni, aminek akkor lehetnek igazán kelle-
metlen következményei, ha közügyekkel is
foglalkozik, vagy mások vitás ügyében kell in-
tézkednie.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Rossz tulajdonságai kicsit feler-

õsödnek. A féltékenység egyre er-
õsebben kínozza, nem tud
uralkodni az indulatain, esetleg az
érzelmi zsarolást is beveti. De

nemcsak otthon zavarja, hogy nem ön körül forog
a világ, hanem a munkában is. Az elhamarkodott
döntésekbõl komoly problémák keletkezhetnek,
amiket csak hónapok alatt tud majd elsimítani.
Szakmai kudarccal kezdõdhet ez az idõszak. A
folytatás már jobb lesz. Ehhez persze az is szük-
séges, minél elõbb találjon magára. Közben ismét
elõtérbe kerülhetnek az otthonát, az ingatlanát
érintõ gondjai. Ezek megoldását nem tanácsos so-
káig halogatnia, 20-a környékén lehetõsége nyí-
lik a megnyugtató rendezésre.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Kevés ember várta úgy május

beköszöntét, mint épp a Nyila-
sok. Nem mintha rossz lett volna
az elõzõ négy hónap. Inkább
azért próbálta siettetni az idõ mú-

lását, mert úgy érezte, hogy a holnap, a jövõ va-
lami jót hoz. Hogy mit szeretne, azt még mindig
nem tudja megfogalmazni. De egyet biztosan
tud: elege van a rutinból, ezért akár a biztosat is
feladja a bizonytalanért. És nemcsak a munká-
ban! A szerelemben is. Minden olyan új mun-
kakörben megállja a helyét, ahol a siker
elsõsorban kapcsolatteremtõ képességétõl, és
„olajozott” beszélõkéjétõl függ. További szak-
mai ismereteinek gyarapítására is rendkívül al-
kalmasak ezek a napok, mert olyanokkal
ismerkedhet meg, akikkel mélyen gyökerezõ ba-
ráti, sõt érzelmi kapcsolatot alakíthat ki.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Semmit nem akar elhamar-

kodni, senkit nem akar megbán-
tani, ezért jut nehezen egyrõl a
kettõre. Pedig ha csak a saját ér-
dekeit nézné, a saját boldogságá-

val törõdne, könnyen menne minden. Így
azonban csak õrlõdik. Mérlegre tesz mindent,
még a múltban történteket is sorra veszi, mert
nem szeretne ugyanabba a hibába esni, mint
régen. De vigyázat: a hosszú latolgatás épp úgy
gátja lehet a boldogságnak, mint az elsietett dön-
tés. Váratlanul kínálkozó, és pénzügyeit ked-
vezõ irányba terelõ lehetõség tartja mozgásban
a fantáziáját. Az esélyek latolgatása közben
mind távolabb kerül a valóságtól. Különösen a
hónap második fele tartogat sok kínos csapdát.
Fortunának nagyon kell szeretnie önt, hogy
anyagi gondok nélkül búcsúzhasson a májustól.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Nehéz döntés elé állítja a sze-

relem hónapja. Végre ki tudja
mondani mindazt, amit érez, és
nem szóvirágokkal, célzásokkal
utal arra, mit is szeretne kapni a

párjától. Még a legközvetlenebb barátait is meg-
hökkenti majd egy váratlan bejelentésével. Hogy
jól döntött-e, az csak a nyár végére derül ki.
Egyébként nemcsak a szerelemben, hanem a
munkában is érdekes fordulat várható. Viszony-
lag jól haladnak a dolgai, mert a szerencsés vé-
letlenek útjába hozzák azokat, akik segítenek
megoldani a nehezebb feladatokat. A sok közös
vihart átélt barátai talán még ennél is többet tesz-
nek a boldogulásért. Nagyobb beruházásokra, új
autó vásárlására is kedvezõ ez az idõszak.

Halak: II. 20. – III. 20.
Az utóbbi idõben sokat foglal-

koztatta a család, illetve a
szûkebb környezete. Megpróbált
segíteni azokon, akik – ön szerint
– erre rászorulnak, mert nehe-

zebb helyzetbe kerültek. Csakhogy ez a nagy
igyekezete olykor már kifejezetten terhes az
érintetteknek. Május közepétõl foglalkozzon
saját boldogságával! A Szaturnusz megbízható
partnert hoz az útjába. Ne hagyja bizonytalan-
ságban. Ha nem a hiúság vezérli, akkor mara-
dandó sikereket érhet el úgy, hogy a gyõzelem
dicsõségét átengedi másnak, ön pedig, meg-
elégszik az anyagiakban mérhetõ haszonnal. Si-
kerül megnyugtatóan megoldani egy régóta
húzódó vitás ügyet is.
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HOROSZKÓP
május 22.  – június 12.

Túl sok hétméterest hibázott, ezért
kikapott a legutóbbi hazai találko-
zóján a város nõi kézilabdacsapata.
Az NB III Hevesi csoportjában sze-
replõ szerencsi gárda május 2-án
Beszterce-Salgótarján együttesével
szemben nagy csatában 20–22
arányban maradt alul.

Egyenlõ tudású csapatok küzdelmét
láthatta szombaton délután a városi
sportcsarnokba kilátogató közönség. Az
elsõ játékrész 20. percéig szinte fel-

váltva szerezték a gólokat az együtte-
sek. Ekkor azonban a házigazdák több
támadást elhibáztak, miközben a He-
ves megyeiek értékesítették a helyze-
teiket. A félidõ elõtt néhány pillanat-
tal a vendégek három góllal vezettek,
azonban Katona találatával két pont-
ra csökkent a csapatok közötti kü-
lönbség. 

A második félidõben görcsös akarás
jellemezte a szerencsiek játékát, a
Besz terce-Salgótarján gólerõs játékosára
kü lön õrzõt állított Marius Breazu ed -

zõ. A házigazdák többször zárkóztak
fel egy pontra, majd az 59. percben
19–19-es állásnál sikerült az ered-
ményt kiegyenlíteniük. A fordításhoz
azonban már nem volt elegendõ el-
szánt ság és lendület az együttesben. A
vé gül 20–22 arányú vereséghez hoz-
zájárult, hogy a találkozón a házi -
gazdáknak összesen nyolc büntetõt ítél-
tek meg a játékvezetõk, amibõl mind-
össze kettõt sikerült értékesíteni. A
sze rencsiek legeredményesebb játékosa
hét találattal Katona Krisztina volt.

KIHAGYOTT BÜNTETÕK MECCSE

Nagy csatában aratott gyõzelmet
legutóbbi hazai találkozóján a vá-
ros férfi kosárlabdacsapata. Együt-
tesünk a megyei bajnokság ráját-
szásában május 8-án Sátoraljaújhely
együttesénél 72–68 arányban bizo-
nyult jobbnak. 

Az elsõ játékrészben legnagyobb
különbségként négypontos elõnyt
szerzett a „Zemplén fõvárosából” ér-
kezett csapat, de Gulyás László ta-
nítványai nem engedték tovább nö-
velni a különbséget: Marton büntetõt
dobott, majd Kovács labdaszerzése
után Takács passzolt Birknek, aki há-
rompontos találatával kiegyenlített.
Ezután Endrész a palánknak háttal áll-
va nyújtott karral talált a gyûrûbe és
szerezte meg csapatának a vezetést.
A negyed utolsó másodpercében a
vendégek azonban kiegyenlítettek, tíz
perc játék után 18–18 volt az állás.

A második játékrészben Endrész
tempóval folytatta a pontgyûjtést,

majd bal oldalról védelmünket át-
törve a vendég együttes elõbb ki-
egyenlített, majd az eredményes ak-
ciót lemásolva át is vette a vezetést.
Ezt követõen váltakozva egyenlítet-

tek ki, illetve vették át egymástól a
vezetést a csapatok. A szerencsiek
részérõl Szárnya hárompontossal,
majd Takács hosszú indításából zic-
cerrel, Kovács pedig a palánk alól –
védõk szorításából biztos kézzel a
gyûrûbe találva –, járult hozzá a csa-
pat pontjainak növeléséhez. Ezt kö-
vetõen Birk jobb oldalról dobott
triplájával hat pontra növelte a kü-
lönbséget. Két perccel késõbb is õ
volt az, aki Pallai labdaszerzése
után szintén hárompontossal állítot-
ta be a 43–34-el végzõdõ félidei ered-
ményt. 

A harmadik negyedben a határ
menti csapat 45–45-re kiegyenlített,
az utolsó másodpercben Endrész tá-
voli találatának köszönhetõen 53–48
lett az állás harminc perc játék után.

Az utolsó játékrészben is küzdel-
mes csatát láthatott a közönség, a csa-
patok elszántan védték a gyûrûjük
elõtti területet. A vendégek több al-
kalommal javítani tudták egymás
hibáit és tartották a lépést a szeren-
csi fiúkkal, akik végül látványos
összjátékot és eredményes blokko-
kat bemutatva megérdemelten arat-
tak 72–68 arányú gyõzelmet.

JÓL HAJRÁZTAK ÉS NYERTEK

A Bocskai István Gimnázium tavaly
szeptembertõl szervezetten vett részt
a „Nyerjen a mi iskolánk” elnevezésû
Univer-programban. Közös erõvel
gyûjtöttük és küldtük be a sulipon-
tokat. A jól végzett munka meghoz-
ta gyümölcsét. Beküldött pontjaink ér-

téke elérte a bûvös 200-as határt, így
iskolánk ajándékba kapott öt kosár-
labdát. Az Univer képviselõje ápri-
lis 16-án kézbesítette a kosárlabda-
csomagot, melynek az átadása után
fénykép is készült.

Maczkóné Szegedi Anikó

CÉLBA ÉRT KOSÁRLABDÁK

A szép sikerek hozó januári és februári diákolimpiai szerepléseket kö-
vetõen a szerencsi sportegyesület úszói május 9-én Ózdon versenyez-
tek. A nemzetközi utánpótlás-viadalon három ország 17 klubja képvi-
seltette magát 260 résztvevõvel. Szerencsrõl tízen neveztek, akik közül
Tamás Ádám és Farmosi Zsombor érte el a legjobb eredményeket: egy
negyedik és egy ötödik helyezést.

PONTSZERZÕ HELYEN VÉGEZTEK

Szabadfogású birkózóversenyt
rendeztek május 3-án Pálházán. A
I. Hegyköz kupán tizenegy szak-
osztály sportolói léptek szõnyeg-
re. Szerencset tíz fiatal képviselte.
Illésy László tanítványai közül Ba-
lázs Petra két tusgyõzelemmel
aranyérmet szerzett, Czakó Mar-
cell és Sztankovics Attila a dobo-
gó harmadik fokára állt fel.

BIRKÓZÓ-
EREDMÉNYEK

Izgalmakban bôvelkedô mérkôzést láthatott a közönség.



NEM LÁTNI A TÁBLÁKTÓL

A józan ész azt diktálná, hogy le-
hetõség szerint – a balesetveszélyes
helyzetek elkerülése érdekében – a
KRESZ-táblákat olyan magasságban
rögzítsék, hogy azok ne zavarják az út-
keresztezõdésekbe érkezõ autósokat.
Nem ez a helyzet Szerencsen, a 37-es
számú fõút, a Nagyvárad, valamint a
Bajcsy-Zsilinszky Endre út kereszte -
zõdésében. Akár Prügy felõl érkeznek
személygépkocsival a közlekedõk,
akár a helyi piac irányából, mindkét
oldalon szemmagasságban kirakott
táblákkal lehet találkozni, melyek mi-
att sokszor nem látható be az útke-
resztezõdés. A korábbi években több
baleset történt itt és a sofõr utólagos
azon védekezését sem fogadja el a ha-
tóság, hogy a jelzéstõl nem látta a fõú-
ton érkezõ jármûvet. Valószínû, hogy
egy-két éven belül végleg megoldódik
ez a probléma a harminchetes fõút sze-
rencsi átépítésével, hiszen a tervek sze-
rint a keresztezõdésben körforgalom lé-
tesül. Addig is ajánljuk ezt a problé-
mát a szakembereknek, talán érdemes
ezzel is foglalkozni az elfogadás elõtt
álló forgalomtechnikai tervnek.

KEVÉS VOLT AZ ASZFALT?
Korábban már beszámoltunk arról,

hogy a jó idõ beköszöntével végre el-
készült az Ondon átvezetõ út aszfal-
tozása. Érdekes problémára hívták fel
figyelmünket a helyiek: az út szélén
lévõ szegélykõ és az aszfalt között  mint -
egy 40-50 centiméteres sávban már
nem jutott a burkolati anyagból. Emi-
att a kapubejáróknál fennakadnak a sze-
mélyautók, ami komoly kárt okozhat
a jármûvekben. Érdemes erre is felhívni
a kivitelezõ figyelmét.

GAZOS AZ ÁRUHÁZAK
KÖRNYÉKE

Az elmúlt hetek szárazságát nem
csak a mezõgazdaság, hanem virág-
ágyások, füvesített területek is megér-
zik, nem fejlõdnek a kerti növények a
jelentõs csapadékhiány miatt. A helyi
kertészet dolgozóinak sok munkát ad

a közterületre kiültetett növények lo-
csolása.

Nemrég egyik olvasónk a tavaly át-
adott áruházak környékére hívta fel a
figyelmünket. A gazdák megfeledkez-
tek arról, hogy az épületek körül ki-
alakított zöldterületet is gondozniuk
kell, az elültetett örökzöld növények
pedig víz hiányában kipusztulnak. A
gaz és az elsárgult tuják szomorú képe
tárul a szerencsiek és a városunkba ér-
kezõk szemei elé.

HÛSÉGES OLVASÓNK
Munkatársunk

kapta lencsevég-
re a fotón látható
esõcsatornát, ami
bizonyítja, hogy
a ház lakói évek
óta hûséges el-
õfizetõi a Sze-
rencsi Híreknek.
Reméljük, még
sok-sok évig ol-
vashatják közé-
leti lapunkat és
gyûjthetik a postai kézbesítést meg-
könnyítõ matricát.

ELDUGULT KANÁLIS
Talán elsõ

látásra nem
ismeri fel az
olvasó, hogy
valójában mi
is van a ké-
pen. Ez bi-
zony egy csa-
padékvíz-el-

nyelõ rács volt Szerencsen, a Rákóczi
út 31. szám elõtt, ami az iszap, a hor-
dalék miatt teljesen eltömõdött. Az már
bizonyos, hogy a víz ezen a kanálison
keresztül nem tud elfolyni, inkább
más utat keres magának. 

MÁJUSFA?

Fotónk május elsõ hétvégéjén ké-
szült. Vélhetõen egy ifjú szerelmes
járhatott a Késmárk
utcában, aki má-
jusfát kívánt állíta-
ni kedvesének. Az
akció során az
egyik ágat csupán
félig törte le az is-
meretlen, s mivel
nem bírt vele, ma-
gára hagy ta a szen-
vedõ növényt.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2009. június 12-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…

Szerencs az idén is benevez a „Vi-
rágos Magyarországért” környezet-
szépítõ versenybe. A rangos meg-
mérettetésen a bírálatok között sze-
repel a magán- és utcakertek kiala-
kítása, a település tisztasága és
gyommentessége is.

A sikeres szereplés érdekében a
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
igazgatója a lakossághoz fordul. Tóth
István arra kéri a tulajdonosokat,
hogy az elõírásoknak megfelelõen a
porták elõtti járdaszakaszokat, illet-
ve zöld sáv esetén az úttestig terjedõ
területeket, valamint az ingatlanok ha-
tára mentén a nyílt árkok tisztántar-
tásáról gondoskodjanak. A közterü-

let-felügyelõ ellenõrzi a köz-
tisztasági tevékenységrõl és a
közterületek rendjérõl szóló
helyi rendelet betartását. A
szabálysértõk harmincezer fo-
rintig terjedõ pénzbírsággal
sújthatók. Ugyanakkor azok,
akik a környezetüket példa-
értékûen rendben tartják és be-
neveznek a Virágos Szeren-
csért mozgalomba is, értékes
jutalomban részesülhetnek. –
Kérem a városlakókat – emel-
te ki Tóth István –, hogy dol-
gozzunk együtt a város szeb-
bé és tisztábbá tételéért, az él-
hetõbb környezet megterem-
téséért.

A szerencsi Sziget Alapítvány Kiss
Attila egykori gimnáziumi igazga-
tóhelyettes emlékére ebben az év-
ben is megrendezte emléktúráját. 

A hatodik alkalommal szervezett ter-
 mészetjárás részt vevõi május 16-án a
Rákóczi-vár déli kapujánál gyülekez-
tek. Nyíri Tibor, a Sziget Alapítvány
elnöke köszöntõjében ismertette, hogy
a programnak két célja van: az egyik,
hogy gondozza a fiatalon elhunyt Kiss
Attila emlékét, a második pedig a gya-
loglás népszerûsítése, a természet
csodáinak megismerése. Ez utóbbihoz
kapcsolódik, hogy május 10-e a ma-
darak és fák napja, melynek alkal-
mából szerte az országban megem-
lékezések, rendezvények hirdetik a ter-
mészet védelmét. 

A néhai pedagógus barátai és tisz-
telõi közel harmincan vágtak neki a
tizennyolc kilométeres távnak. Az út-

vonal Szerencsrõl a Hidegvölgyön át,
a piros jelzéssel ellátott Kossuth-túra
útvonalán vezetett Monokig, majd az
elsõ pihenõ után indult tovább a csa-

pat Megyaszóra, ahol a helyi refor-
mátus temetõben Kiss Attila sírjánál
rótták le tiszteletüket az emléktúra
 részt  vevõi.

Sürgõsségi táskát kapott május 6-án az ondi
településrész. Az új eszközt a helyi idõsek klub-
jában helyezték el. Az ünnepélyes átadáson
a város polgármestere többek között hangsú-
lyozta, hogy Ond kielégítõ egészségügyi el-
látásához, az orvosi rendelõ mellett arra is
szükség volt, hogy beszerezzék ezt a táskát,
melyet szükség esetén a helyi idõsek klubja
szakemberei is alkalmazni tudnak. Rónavöl-
gyi Endréné köszönetet mondott Danyi Lász-
ló önkormányzati képviselõnek a településrész
fejlesztésében kifejtett tevékenységéért. 

A sürgõsségi táska használatáról, az alap-
fokú elsõsegélynyújtás legfontosabb tudniva-
lóiról Bobkó Géza városi fõorvos tartott is-
mertetõt.

Különleges délutáni rendezvényt
tartott május 15-én a Szerencsi Vá-
rosi Nyugdíjasklub közössége. A
péntek délutáni összejövetelen ösz-
szesen hatan ünnepelték születés-
napjukat. A civil szervezet elnöké-
nek a köszöntõje után Mihályi Já-
nosné verssel tette emlékezetessé a
pillanatot, majd Kõfalvi Antal egy-
egy virágkosarat adott át az ünne-
pelteknek.

Ki a virágot szereti… 

GYALOGLÁS A PEDAGÓGUS EMLÉKÉRE

Tizennyolc kilométeres túra várta a résztvevõket.

ÉLETMENTÕ TÁSKA ONDON

A TISZTA ÉS GONDOZOTT VÁROSÉRT 

Bobkó Géza (balra) az új eszközök
használatáról tartott tájékoztatót. Mellette
Sipos Attila önkormányzati képviselõ és
Rónavölgyi Endréné polgármester. 

A Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság, valamint a „Szerencs
és Környéke Tûzvédelméért” Alapítvány május 15-én rendezte meg az elsõ
Szent Flórián-napi horgászversenyt az Árpád-hegyi tónál. A rendvédelmi
szervek munkatársai részére meghirdetett programra összesen huszonegyen
adták le nevezésüket. Végeredmény: 1. Szabó Károly (Tiszaújváros, 4,96
kg), 2. Lénárt István (Szerencs, 3,42 kg), 3. Rábai Bence (Miskolc, 3,02 kg).
A legnagyobb hal kifogásáért Szabó Károly vett át különdíjat.

RENDVÉDELMI
HORGÁSZVERSENY

SZÜLETÉSNAPOK A NYUGDÍJASKLUBBAN

A fotón balról: Leskó Józsefné,
Kanyuk Jánosné, Kovács Ká -
rolyné, Virág Imréné, Orosz Ba -
lázsné, Mérész Jánosné.
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A Szerencsi Hírek 
következô száma 

2009. június 12-én 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

június 5., 10 óra.

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

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.

Angol használtruha-kereskedés
június 8-án (nyitás 7 óra)

Teljesen új árukészlet!
Szerencs, Rákóczi út 47. (a bíróság mellett)

Tavaszi, nyári ruhák, kiegészítôk nagy választékban
igniker Kft. 

A Szerencsi Televízió 
az interneten: 

www.szerencsi-
 televizio.hu
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