
Az ismertté vált bûncselekmé-
nyek számának csökkenése és a
nyomozati eredményesség javulása
jellemezte az elmúlt esztendõben a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság munkáját. A
testület a kedvezõtlen gazdasági és
társadalmi tendenciák ellenére jó
színvonalon biztosította a közrendet
és a közbiztonságot – nyilatkozta la-
punknak Vereckei Csaba altábornagy
(fotónkon), a Borsod-Abaúj-Zemp -
lén Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõje.    

– Milyen folyamatok jellemezték
az elmúlt esztendõben a bûnügyi
helyzetet a megyében?  

– A korábbi esztendõkhöz képest
gyökeres változások nem történtek.
A bûnözés nagyságrendje és struk-
túrája alapvetõen megegyezik azzal,
amit már hosszú évek óta tapaszta-
lunk. A lakosság tûrõképességét és
a rendõrség teljesítõképességét  el sõ -
sorban a vagyon elleni bûncselek-
mények teszik próbára. Ezen belül
is a lopások a jellemzõek. Nagyon
jó eredménynek értékelem és meg-
nyugtatónak tartom – amit remélem,
a lakosság is érzékelt – hogy tavaly
mindkét területen jelentõs csökke-
nést értünk el, ami a betöréses lo-
pásoknál például meghaladta a negy-
ven százalékot. Több mint egytize-
dével estek vissza a közrend elleni
bûncselekmények, negyedével ke-
vesebb emberölés történt a megyé-
ben, viszont gyakoribbá váltak a
szándékos testi sértések és csaknem
megduplázódtak a zaklatások. A

megyében tavaly több mint kilenc -
ezer bûnözõ vált ismertté, akik kö-
zött az elõzô évihez képest 19 szá-
zalékkal mérséklôdött a fiatal és
gyermekkorúak száma. Ugyanak-
kor a korábbinál több visszaesõt, il-
letve büntetett elõéletû elkövetõt
leplezett le a rendõrség. A nyomo-
zati eredményességünk 57,9 száza-
lékos, ami javuló tendenciát mutat.
Ez az érték az edelényi és a sátor -
aljaújhelyi kapitányságok esetében
a legmagasabb, míg Ózdon és Sá-
rospatakon a legalacsonyabb.      

– Milyen intézkedéseknek történ-
tek tavaly a rendõri munka eredmé-
nyességének a javítása érdekében? 

– Az elmúlt évben tovább bõvült
a körzeti megbízotti hálózat, Sajó-
bábonyban is új rendõrõrs létesült.
A rendõri testület olyan esemé-
nyekkel is szembesült, amit csak tü-
netileg tudtunk kezelni, a probléma
teljes körû megoldása messze túl-
mutat a lehetõségeinken. Tavaly a
megyei kutyás szolgálat bõvítése ér-
dekében tanfolyamot szerveztünk,
amit tovább folytatunk. Július 1-jé-
vel a szervezetünkön belül létrejött
a fegyveres biztonsági õrség, aminek
köszönhetõen hetven hivatásos
rendõrrel több jutott utcai szolgálatra.
Talán ennek is szerepe volt abban,
hogy 2009-ben az elõzõ évhez ké-
pest több mint hat százalékkal csök-
kent a közterületeken elkövetett jog-
sértések száma. 

– Az ismertté vált bûncselekmé-
nyek tavalyi megyei statisztikájában
kiugró értékkel, több mint ötven
százalékos emelkedéssel szerepel a
Szerencsi Rendõrkapitányság.  

– Amikor a rendõrség munkájáról
beszélünk, nem szabad a számok
bûvöletébe esnünk, mert ha többet
dolgozunk, javul a felderítés haté-
konysága, akkor az a statisztikában
akár negatívumként is jelentkezhet.
Azonban ha komplexen szemléljük
a tényeket, akkor azt látjuk, hogy a
Szerencsi Rendõrkapitányság új ve-
zetése szemléletváltást ért el a tes-
tületnél, amely az újszerû mûködé-
sének is köszönhetõen a korábbinál
sokkal több bûncselekményre derí-
tett fényt. Úgy gondolom, hogy ezt
a munkát tovább kell folytatni, és el-
ismerem a teljesítményt, amit a sze-
rencsi kollégák nyújtottak az elmúlt
évben.

Á. A.
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A tájékoztatón elhangzott, hogy az
utcában a közmûvek földbe helyezé-
se miatt többször árkokat ásnak majd
a kivitelezõk, amelyekbe egymás után
kerülnek bele az ivóvíz-, az elektro-
mos és a távközlési vezetékek. Ezt kö-
vetõen történik meg a csapadékvíz-
elvezetõ rendszer kiépítése, az úttest
kiszélesítése és burkolása, a kerékpár-
sávok kialakítása, valamint parkolók lé-
tesítése és a járdák felújítása. A por-
mentesítés a helyben élõk javát szol-
gálja, azonban a porták elõtti fák több-
ségét a kivitelezési munkák elõtt ki kell
vágni, amiben az önkormányzat igény
esetén segítséget nyújt. A fórumon el-
hangzott, hogy az új vezetékek lefek-
tetése szakaszosan történik, hogy mi-
nél kevesebb kényelmetlenséget okoz-
zon az ott élõknek. A földbe kerülõ
elektromos és távközlési kábeleket a
kivitelezõ köti be az ingatlanokra, a tu-
lajdonosoknak ez nem kerül költsé-
gébe. Az utcában a jelenlegi egy he-
lyett három tûzivízcsap szolgálja majd

és az élet- és vagyonbiztonságot. A fó-
rum résztvevõi aggodalmuknak adtak
hangot amiatt, hogy a magasabban
fekvõ úttestrõl az esõvíz befolyik majd
az ingatlanokra. Volt, aki a kivágásra
kerülõ fák miatt emelt kifogást, más a
beruházás idõszakában a közlekedés
átszervezésérõl érdek lõdött. Többen
megfogalmazták, hogy a Bajcsy-Zsi-
linszky utca ugyancsak megérett már
a felújításra, amit régóta vártak már a

lakók. Javaslatként fogalmazódott meg
a piactér sarkánál a kanyar ívének eny-
hítése és a zárt csapadékvíz-elvezetõ
ároknál tisztítóaknák létesítése. A vá-
laszokból kiderült, hogy a munkák so-
rán egy sávon biztosítják a helyben
élõknek a jármûközlekedést, valamint
a mentõ-, a tûzoltó- és a rendõrségi au-
tók bejutását az átmenõ forgalom elõl
elzárt területre. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A szerencsi közmûvelõdési intéz-
mény az elmúlt idõszakban három si-
keres európai uniós társfinanszírozá-
sú pályázatnak köszönhetõen több
mint százhuszonötmillió forintot hasz-
nálhat fel oktatási célokra, helyi és kis-
térségi közgyûjteményi fejlesztésekre
– emelte ki Gadóczi Bertalan jegyzõ
a Rákóczi-várban március 1-jén meg-
tartott projektindító rendezvényen.
Uray Attiláné projektmenedzser is-
mertette, hogy a Társadalmi Megúju-
lás Operatív Program keretében el-
nyert csaknem 32 millió forint fel-
használásával szakkörök és tehetség-
gondozó foglalkozások megtartására,
komplex személyiség- és tehetségfej-
lesztõ, valamint néptánctáborok szer-
vezésére nyílik lehetõség az önkor-
mányzat által fenntartott oktatási in-

tézményekben.
Hátrányos helyzetû
embereknek többek
között informatikai
alapképzést, de-
mokratikus jogér-
vényesítésüket elõ -
segítõ foglalkozá-
sokat, valamint ér-
dek- és jogvédõ in-
tézményekbe tett
látogatásokat szer-
veznek. A 2010
márciusa és 2011
májusa között meg-
valósuló projektbe
több mint hétszáz
fiatal és felnõtt kapcsolódik be. Az
egyes alkalmakra frissítõkrõl és gyü-
mölcsökrõl is gondoskodnak a szer-
vezõk. 

A program megvalósításában a Sze-
rencsi Általános Iskola és a Bocskai
gimnázium mellett partnerként a he-
lyi alapszolgáltatási központ, a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat, a Hegy -
alja Kapuja Mozgáskorlátozottak
Egyesülete és a szerencsi munkaügyi
kirendeltség mûködik közre. A pá-
lyázat keretében többek között nyolc
darab számítógépet, kerámia- és

tûzzománc kemencéket, szövõállvá-
nyokat és fényképezõgépet vásárol-
nak, amely eszközök további érték-
teremtõ foglalkozások megvalósítá-
sára is lehetõséget biztosítanak. 

Március elsõ hetében a gimnázi-
umban és az általános iskolában is
megkezdõdtek a szakkörök és a te-
hetségfejlesztõ órák. A délutáni is-
meretbõvítõ és sportfoglalkozásokon
tizenhárom pedagógus irányításával
csaknem százötven diák gyarapítja a
sikeres európai uniós pályázatnak
köszönhetõen a tudását.  

A Bajcsy-Zsilinszky út teljes
körû rekonstrukciójáról hallhattak
tájékoztatót a beruházásban érin-
tett ingatlantulajdonosok március
2-án a Népházban. A témában már
az elmúlt év õszén is tartott fóru-
mot a polgármesteri hivatal, azon-
ban a kivitelezés megkezdése elõtt
szükséges volt egy újabb egyezte-
tés a lakossággal annak érdekében,
hogy a beruházás megvalósítása
közmegelégedésre történjen.

KEVESEBB LOPÁS,
TÖBB ZAKLATÁS 

A tehetségek gondozását és a
hátrányos helyzetû emberek fel-
zárkóztatását egyaránt elõsegíti
az a nagyszabású program, ame-
lyet több mint harmincmillió fo-
rint pályázati támogatás fel-
használásával valósít meg a sze-
rencsi Városi Kulturális Központ
és Könyvtár.

AZ ISMERETSZERZÉS SZOLGÁLATÁBAN

MEGÚJUL A BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 

A program résztvevõit a frissítõk mellett EU-s tájékoz-
tató kiadványokkal is megajándékozták a szervezõk.  

Az új ivóvízhálózat kiépítésével megkezdõdött a Bajcsy-Zsilinszky Endre út felújítása. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az új úttestrõl és a járdáról nem fo-

lyik majd be az esõvíz az ingatlanok-
ra, ezek elvezetésérõl árkok és folyó-
kák gondoskodnak. A zárt rendszerû
csapadékvíz-elvezetõ rendszerben pe-
dig megfelelõ távolságonként lesznek
tisztítóaknák. 

Az elavult ivóvízhálózat cseréjét
végzõ Borsodvíz Zrt. a napokban már
megkezdte a Bajcsy-Zsilinszky utcában
az ideiglenes felszíni vezetékrendszer
kiépítését és a piactér mellett az árok -
ásást. Március 4-én a helyi polgár-

mesteri hivatalban történt egyeztetés
után a kivitelezõ hivatalosan is átvette
a munkaterületet, ahol a tervek szerint
idén augusztusig befejezõdik a 145 mil-
lió forint értékû nagyszabású beruhá-
zás.           

A kivitelezése során felmerült kér-
déseiket a polgármesteri hivatal épí-
tésügyi és városfejlesztési osztá lyának
munkatársaitól a 47/565-200-as mel-
lék tárcsázásával vagy a 20/222-91-
68 információs mobilszámon tehe-
tik fel a Bajcsy-Zsilinszky Endre út la-
kói. 

Küldöttközgyûlést tartott március
2-án a Hegyalja Kapuja Mozgáskor-
látozottak Egyesülete. A Rá-
kó czi-várban megtartott eseményen
a résztvevôk elfogadták a civil szer-
vezet elmúlt évi tevékenységérõl
készített beszámolókat, és hat évre
megválasztották a tisztségviselõket.   

Az idén tizennyolc esztendeje an-
nak, hogy a térség településein fo-
gyatékkal élõk megsegítésére sze-
rencsi székhellyel létrejött a Hegy alja
Kapuja Mozgáskorlátozottak Egye-
sülete. A napjainkban több mint ki-
lencszáz tagot számláló civil szer-
vezet tavaly is felelõsségteljesen gaz-
dálkodott és segítséget nyújtott a rá-
szorulóknak.     

Mileff László elnök az elmúlt évben
végzett munkáról szóló tájékoztatójá-
ban kiemelte, hogy 2009-ben összesen
75-en részesültek lakás-átalakítási tá-
mogatásban, amelyek együttes össze-
ge 11 millió 250 ezer forint. Az egyen-
ként 150 ezer forintos juttatás a moz-
gásukban korlátozott emberek kör-
nyezete akadálymentesítésének az  elõ -
segítését szolgálja. Németországból
immár több esztendeje érkeznek az
egyesülethez használt, de jó minõségû

ruhák, amit a tagság között osztanak
szét. Emellett kirándulásokat, színház-
látogatásokat szerveztek. A civil szer-
vezet központi irodája Szerencs köz-
pontjában, a fürdõ és wellnessházban
található, ahol akadálymentesített kör-

nyezetben fogadják a hozzájuk fordu-
lókat. Az országos szövetséggel Cson-
tos László tagtársuk közremûködésével,
az interneten keresztül tartják a kap-
csolatot.  

Az elnöki tájékoztatót követõ pénz-
ügyi beszámolóból kiderült, hogy az
egyesület 2009-ben is igyekezett ki-
használni a pályázati lehetõségeket,
azonban a gazdálkodási egyensúly ja-
vítása érdekében a tagdíjemelést sem
kerülhették el. A szerencsi önkor-
mányzatot képviselõ Sípos Attila hoz-
zászólásában méltatta a Hegyalja Ka-
puja Mozgáskorlátozottak Egyesülete te-
vékenységét, amely során támogatás-
ra szoruló embereknek nyújtanak se-
gítséget.     

A küldöttgyûlés résztvevõi a tiszt-
újítás során egyhangú szavazással
újabb hat esztendõre Mileff Lászlót vá-
lasztották meg az egyesület elnökének,
az alelnöki tisztséget továbbra is Ege-
li Zsolt látja el. A felügyelõ bizottság-
ban Helmeczi Barnáné, Csontos Lász-
ló és Magyar Kálmán kaptak helyet. A
vezetõség tagjai László Sándor, Fercsák
Sándorné, Galgóczi Ferencné, Csaná-
di Lajosné és Borbás Imréné lettek.

EGYESÜLET A FOGYATÉKKAL ÉLÕK
MEGSEGÍTÉSÉRE   

Mileff Lászlót (középen) újabb hat évre elnöknek választotta a
tagság. 

A Rákóczi-vár színháztermében tar-
totta idei közgyûlését február 21-én a
Szerencsi Horgászegyesület, amely
több mint kilencszáz fõs taglétszámá-
val kiemelkedik a megye civil szerve-
zetei közül. 

Az eseményen Honfi László kö-
szöntötte a jelenlévõket. Az elnök a
2009-es tevékenységrõl szólva ismer-
tette, hogy tavaly összesen 24 mázsa
nemes halat telepítettek a kezelésük-
ben lévõ Homokos-tóba és a Szerencs
patakba. A kulturált horgászat feltéte-
leit javítják a tóparton az oldalfallal el-

látott esõbeállók és az elhelyezett sze-
metesek. Áprilisban közel száz fõ rész-
vételével rendezték meg hagyomá-
nyos házi versenyüket. Továbbra is je-
lentõs összeggel támogatják a megyei
horgász szövetséget, amiért cserébe a
tagság a monoki záportározón is hó-
dolhat a szenvedélyének. Honfi Lász-
ló felhívta a figyelmet arra, hogy szi-
gorúbbá vált szabályozás alapján a til-
tott horgászatért kiszabott büntetés
akár több százezer forint is lehet. Az
egyéb szabálytalanságoknál is szá-
mottevõen nõttek a bírságtételek.    

Sashalmi József az egyesület elmúlt évi

gazdasági tevékenységének ismertetése
után a 2010-es költségvetés tervezetérõl
tájékoztatta a jelenlévõket. Elhangzott,
hogy az idén haltelepítésre 1 millió 100
ezer forintot, a megyei szövetség támo-
gatására 1 millió 500 ezer forintot szán-
nak. Kiemelt figyelmet fordítanak az if-
júsági horgásztáborra, amelyet ebben az
esztendõben a tervek szerint két tur-
nusban szerveznek Tiszavasváriban. 

Javaslatként fogalmazódott meg a tag-
ság részérõl, hogy mivel a Homokos-
tóban nem ívnak a pontyok, erre a hal-
fajtára egyetlen napig se legyen hor-
gászati tilalom. Kérdésként merült fel,
hogy a záportározón szabad-e csóna-
kot használni, illetve, hogy miért nem
lép fel az egyesület hatékonyabban az
itt folytatott illegális halászat ellen. 

Válaszként megfogalmazódott, hogy
a Homokos esetében az országos tila-
lom helyi feloldása érdekében eljár az
egyesület, ez azonban a korábbi ta-
pasztalatok alapján kevés sikerrel ke-
csegtet. A Monoki tavon tilos a csónak
használata, az orvhalászok pedig szer-
vezetten mûködnek, akiket többszöri
próbálkozás ellenére sem sikerült még
tetten érni. 

A jelenlévõ tagság a beszámolókat
elfogadta és egyhangúlag döntött Ri czu
Tibor felügyelõ bizottsági taggá vá-
lasztásáról.

Óvd meg a szellemiségedet! cím-
mel tartott körzetkongresszust már-
cius 6–7-én Szerencsen a Jehova Ta-
núi felekezet. A Kulcsár Anita Sport-
csarnokban szervezett kétnapos ese-
ményre 994 résztvevõ érkezett. A
körzetkongresszus megrendezésé-

ben közel nyolcvanan mûködtek
közre. Az elhangzott elõadások töb-
bek között az élet fontos dolgaira
való odafigyelés fontosságáról szól-
tak, a szív és a lélek egészségének
a megõrzéséhez nyújtottak segítsé-
get. 

Február a farsang jegyében telt el a
város intézményeiben. A legkiseb-
bektõl az idõs korosztályig szinte min-
den közösségben vidám percekkel bú-
csúztatták a hideg évszakot. 

Az ondi Csillagfény gyermeksziget
óvodásai életében is emlékezetes nap
marad a február 23-a. Az intézmény tor-
natermében tizenhárom apróság mu-
tatkozott be az érdeklõdõ szülõk és
nagyszülõk elõtt. Az esemény vendé-
ge volt Bombonella, a bohóc, aki vi-
dám játékra invitálta a színes kosztü-
mökbe öltözött gyermekeket. 

Ugyancsak sikeres volt a Csalo-
gány óvoda idei farsangja. Királynõk,
tündérek, mesehõsök és mosolygós
oroszlánok között mulattak a kicsik,
akik szüleikkel együtt idén is zsúfolá-
sig megtöltötték a nevelési intézmény
termeit. A vidám pillanatok szinte vé-
get sem akartak érni, hiszen visszatérõ
vendégként érkezett Bobó és Karcsi bá-
csi, akik tréfás, és az izmokat is meg-
mozgató mûsorral örvendeztették meg
a kicsiket. 

Egész hetes programsorozattal ün-
nepelték a farsangot a Napsugár épü-
let óvodásai. A vidám jelmezes be-
mutató mind a négy csoportban öröm-
teli pillanatokat szerzett az aprósá-
goknak. Itt is voltak szuperhõsök, vad-
állatok, megannyi hercegnõ és varázsló
tanonc, akik egész délelõttön keresz-
tül tartó karneváli hangulatban far-

sangoltak. Ezzel nem ért véget az ese-
ménysorozat, hiszen másnap az óvo-
da udvarán igazi télûzõ ünnepre ké-
szültek kicsik és nagyok. Megérkezett
a kiszebáb, amelynek elégetése min-
den esztendõben fontos pillanata a ta-
vasz köszöntésének. Az óvó néni kör-
be hordta a télboszorkát, néhányan
még táncra is perdültek vele. A gon-
dosan elõkészített figurára felkerültek
a tavaszváró jókívánságok, majd ami-
kor meggyulladt a tûz, kicsik és na-
gyok közösen skandálták a dalokat.

A farsangi hét február 26-án zárult,
amikor a Csiribiri együttes mûsorát te-
kinthették meg az óvodások. Ekkor ér-
keztek vendégségbe a szerencsi Nyár-
utó Klub tagjai, akik sikeres pályáza-
tuknak köszönhetõen játékokkal aján-
dékozták meg a gyermekeket.

A szerencsi gondozási központ
 idõ  sei és munkatársai sem maradtak
ki a februári mulatságból. A 24-ei ese-
ményre a városban mûködõ három
 idõ sek klubja tagjai készültek vidám
mûsorral. Az alkalomra beöltözött
 idõ sek produkciói között vidám ének-
számok, kabaréjelenetek és versek
egyaránt szerepeltek. Méltán aratott
sikert az Öreg néne õzikéje címû
mese paródiája. Volt, aki koldusnak
öltözve vonult fel a közönség elõtt.
A kacagtató pillanatok után saját sü-
tésû fánkkal kínálták a jelenlévõket
az idõsek klubjaiból érkezett farsan-
golók.

VÉGET ÉRT 
A FARSANG 

Változatos jelmezekben mutatkoztak be az óvodások. 

A Szerencsi Horgászegyesület a megye egyik legnépesebb tagságú
civil szervezete. 

HORGÁSZOK SZÁMVETÉSE

MEGÚJUL 
A BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 

A SZÍV ÉS LÉLEK 
EGÉSZSÉGE



HÍREK RÖVIDEN
INTERNETEN FOGAD A POLGÁR-

MESTER. Online fogadóórát tart már-
cius 26-án 10 és 11 óra között a város
polgármestere. A fórumon az ér-
deklõdõknek az interneten Rónavölgyi
Endréné válaszol. A szolgáltatás a vá-
ros honlapján (www.szerencs.hu) tör-
tént elõzetes regisztráció után vehetõ
igénybe, ahol a kérdések március 26-
án 9 órától már feltehetõk.

A TÖRTÉNELEMTANÍTÁS MÓD-
SZERTANA. A Szerencsi Többcélú Kis-
térségi Társulás történelemtanári mun-
kaközössége tartotta a foglalkozását feb-
ruár 24-én a helyi nevelési  ta nács -
adóban. A rendezvényen Korcsmá-
rosné Vidák Zsuzsanna megyei szak-
tanácsadó a történelemórán megvaló-
suló kompetencia alapú oktatás és ké-
pességfejlesztés lehetõségeirõl tartott
 elõ adást pedagógusoknak.

DÍSZMADÁR- ÉS KISÁLLATBÖR-
ZE. Folytatódnak az országos díszma-
dár- és kisállatbörzék Legyesbényén.
Minden hónap utolsó vasárnapján, a
község mûvelõdési házába, és annak
udvarára várták a kiállító eladókat és
az érdeklõdõket. A következõ alkalom
március 28-án lesz. Kapunyitás 7 óra-
kor, a belépés és a parkolás ingyenes.
Az országos díszmadár- és kisállatbör-
zérõl további információ a 30/218-
3755-ös telefonszámon kérhetõ. 

AZ INGYENJEGYET IS MEG KELL
VÁLTANI. A díjmentes utazásra jogo-
sultaknak is jegyet kell váltaniuk a vo-
natokra és a helyközi buszjáratokra. A
bevezetett, úgynevezett regisztrációs
jegy váltásának a célja, hogy a szol-
gáltató könnyebben állapítsa meg az
utasforgalmat. Az új szabályozás sze-
rint 2010. március 1-jétõl valamennyi
közlekedési társaságnak biztosítani kell
a regisztrációs jegyet, amit az utasnak
kell kérnie. Ez érinti a hat éven alulia-
kat és a 65 éven felülieket, valamint a
menekülteket és a hadigondozási iga-
zolvánnyal rendelkezõket, akiknek
minden egyes utazáshoz külön meg kell
majd váltaniuk az ingyenes jegyet,
amit a közlekedési társaságok jegy-
vizsgálói ellenõriznek. Akit pedig mu-
lasztáson érnek, annak a türelmi idõ -
szak lejártával, július 1-je után ötszáz
forint pótdíjat kell fizetnie.

2010. MÁRCIUS 12.AKTUÁLIS 3

MI A VÉLEMÉNYE A SZERENCS
KÁRTYA BEVEZETÉSÉRÕL? 

Jolsvay János: 
– A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara helyi képvise -
lõ jeként minden, a gazdaság élénkítését
szolgáló kezdeményezést fontosnak tar-
tok. A Szerencs Kártya bevezetése külö-
nösen hasznosnak ígérkezik, hiszen a fõ
cél a helyi kis- és középvállalkozók tá-
mogatása. A jó ötlet mellett azon célszerû
elgondolkodni, hogy az önkormányzat kik-
re terjeszti majd ki a kártyára való jogo-
sultság körét. Szerintem a város lakói mel-
lett a környezõ településeken élõket is cél-
szerû lenne bevonni a programba, hiszen
így lehetne a szolgáltatók és kereskedõk érdekében kibõvíteni a ked-
vezménnyel vásárlók körét. 

Koncsol János:
– A településkártya rendszerrel elõször Ti-
szaújvárosban, az ottani üzletünk kapcsán
találkoztam. Nyolc esztendeje jól mûkö-
dik, a városlakók megelégedésére. A Sze-
rencs Kártya bevezetését minél korábban
el kell indítani, hiszen ezzel kockázat nél-
kül mindenki csak nyerhet. Jó a városnak,
a vállalkozóknak és a lakosságnak egya-
ránt. Az emberek egy csekély összeg ki-
fizetése mellett jelentõs megtakarításokat
érhetnek el, a kereskedõk és szolgáltatók
plusz bevételekhez jutnak, és mindannyian
érezhetik, hogy a város megbecsüli õket. 

Gál Zoltán:
– Szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Mivel
mi, kiskereskedõk más utat nem nagyon
találunk arra, hogy miként tudjuk a  ve võ -
ket megtartani, esetleg visszacsábítani,
talán a Szerencs Kártya alkalmas lesz erre.
Ennek feltétele, hogy minél több helyi vál-
lalkozó csatlakozzon a rendszerhez, és
mindenki igyekezzen népszerûsíteni csa-
ládja, barátai körében ezt a gondolatot,
amellett, hogy az ígéret szerint a polgár-
mesteri hivatal felvállalja majd ennek a pro-
pagálását, a helyi médiumok és egyéb csa-
tornák útján. Szerintem nagyon sok fog
múlni a marketingen, hiszen akkor lehet sikeres, ha minél többen tud-
nak majd errõl a lehetõségrõl Szerencsen és a környezõ településeken,
mert ez utóbbiakat sem szabad kizárni. 
A Szerencs Kártya kedvezô hatással lehet a kiskereskedelemre, jó do-
log a város számára is és erôsítheti a lokálpatrióta szellemiséget Sze-
rencsen.

Kincses Istvánné:
– Azt gondolom, hogy valamit tenni kell.
Biztos vagyok abban, hogy ezzel nem le-
het megváltani a világot, de már látszik,
hogy elindult egy kezdeményezés, ami re-
ményeink szerint jó irányba viheti el a he-
lyi vállalkozásokat. Szerintem nincs sok
idõnk gondolkodni. El kell indítani a Sze-
rencs Kártya rendszert, és próbálni ráve-
zetni az itt élõket, hogy lehetõségeik sze-
rint helyben, az itt mûködõ kiskeres-
kedõktõl vásároljanak, hogy az a kevés
pénz, amit elköltenek, az itt maradjon eb-
ben a városban. Nem csak az üzletek for-

galma nõ ezáltal, mert a befizetett helyi iparûzési adó is növekedhet,
ami az önkormányzat számára kedvezõ. Véleményem szerint a nagy
áruházláncokkal szemben nekünk egyetlen elõnyünk a személyes kap-
csolattartásban rejlik. Ha hozzánk betér a vásárló, akkor szívesen foga-
dom, beszélgetek vele, és ha nem is nálam vásárol, de remény van arra,
hogy helyben költi el a pénzét, hiszen egymás szolgáltatásait is ajánla-
ni tudjuk az ügyfeleknek. Talán ez lehet egy biztató jövõ kezdete.

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Juhász Jázmin, Búza Máté Lóránt, Tilk Márk Máté, Gu-

lyás Márton, Stefán Dorka Anna, Orosz Péter, Majoros Milos.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Bém Henrietta – Tóth Zsolt.
Elhunytak: Tóth Józsefné (Szabó Mária) 87 éves, Szabó Zoltán 67

éves.

Március 26. (péntek) 18 óra: Hús-
véti ünnepkör a Szerencsi Testvér-
városi Egyesület tagjainak részvéte-
lével. Húsvéti népszokások, locso-
lóversek, tojásfestés, könyvkiállítás

Helyszín: Rákóczi-vár gyermek-
könyvtár foglalkoztatója.

Március 30. (kedd) 14 óra: Hús-
véti játszóház. Helyszín: a gyer-
mekkönyvtár foglalkoztatója.

Március 31. (szerda) 18 óra: Hús-

véti hangverseny. Köszöntõ: Dam-
janovics Pál parókus.

Hangversenyt megnyitja: Róna-
völgyi Endréné polgármester. Fellép:
Hegyalja Pedagógus Kórus, Szeren-
csi Férfikar, Református Énekkar,
Szerencsi Általános Iskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény Ének-
kara, Bocskai István Gimnázium
Énekkara. Helyszín: görög katolikus
templom. 

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ 
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR  

Megemlékezés az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc 162.,  Pe -
tõfi Sándor születésének 187. évfor-
dulója tiszteletére.

Március 15., (hétfõ)
16 óra: Emlékünnepség Ondon.

Ünnepi beszéd: Danyi László kép-
viselõ. Mûsort a helyi iskolások és a
Bocskai gimnázium diákjai adnak.
Emléktábla koszorúzása Ondon a
Kossuth út 4. szám alatt. 

17.30 óra: Emlékünnepség Szeren-

csen. Ünnepi szónok: Rónavölgyi
Endréné polgármester. A Szerencsi Ál-
talános Iskola Bolyai épülete diákjai-
nak mûsora a Rákóczi-vár színház-
termében. Fáklyás felvonulás ütõ -
hangszeresek felvezetésével. Gyüle-
kezési hely: Szerencs, Rákóczi-vár
belsõ udvara. Felvonulási útvonal:
Huszárvár út, Posta út, Ondi út, Kos-
suth út, Kossuth tér, ’48-as emlékmû. 

Kossuth Lajos szobrának koszorú-
zása a gimnázium hátsó kijárata

elõtti téren. Koszorúzás a Kossuth té-
ren a ’48-as emlékmûnél, majd a  Pe -
tõfi-emléktáblánál a Rákóczi úton. 

NEMZETI ÜNNEPÜNK 
VÁROSI PROGRAMJA

HAZÁM
Európa szívében ez a kis ország,
Akármilyen kicsi, ez a mi hazánk!
Te vagy az én szívem csücske,
Nélküled a szívem nem is verne.

1848. március 15-e,
Történelmünk e nap nélkül mit sem
érne.
Petõfi, Jókai és a többi fiatal,
A lázadás, ami minket felkavar.

És büszkén emlékezünk meg,
Hisz ezt nem felejthetjük el!
És ma sem engedhetjük meg,
Hogy hazánk bukjon meg!

Osztrák Monarchia, légy átkozott,
Mért tépted szét az országot?!
Ez volt a mi büszke földünk,
Mondd, mért vetted el tõlünk?!

De ez már úgyis a múlt,
Nem nyertük meg a háborút!
De mi így is büszkék volnánk,
Szeretünk, jó magyar hazánk.

Maier Péter 12 éves (Rátka)

VISSZAEMLÉKEZÉS 
EGY SZOMORÚ KORSZAKRA

A kommunista diktatúra áldozata-
ira emlékeztek február 25-én a Bocs-
kai gimnáziumban. Az emléknapon
Takács Attila mondott beszédet. Az
intézmény pedagógusa kiemelte,
hogy az évforduló az egykori rend-
szer áldozatainak szomorú, kegye-
letes, ugyanakkor figyelmeztetõ ese-
ménye. 1947 februárjában Magyar-
országon koncepciós vádak alapján
letartóztatták Kovács Bélát, a Füg-
getlen Kisgazdapárt fõtitkárát, majd
több évi elõzetes fogvatartás után a

Szovjetunióba hurcolták, 1952-ben
pedig 25 évi szabadságvesztésre ítél-
ték. – Sorsa egyfajta példája lett
azoknak, akiket ma már a kommu-
nizmus áldozataiként tarthatunk szá-
mon – hangsúlyozta Takács Attila
visszaemlékezésében. Az iskola di-
ákjai színvonalas mûsor keretében
idézték fel azokat az eseményeket,
amelyek a társadalmi igazságosság
nevében emberek millióit semmisí-
tették meg, vagy tették földönfutóvá
a világon.

Színvonalas mûsorban idézték fel az egykori tragikus eseményeket.   

KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉS 

A Szerencsi Testvérvárosi Egyesület
2009. évi gazdálkodásáról a számviteli
törvénynek és a kapcsolódó elõírások-
nak megfelelve egyszerûsített közhasz-
nú éves beszámolót állított össze. A mér-
leg fõösszege 475 ezer forint, ami meg-
egyezik a saját tõke mértékével. Tárgy -
évben a szervezet 33 ezer forint állami
támogatást kapott, amely az szja 1%-ának
felajánlásából származik. Az egyesület ta-
valy nem nyújtott juttatást, nem volt al-
kalmazottja, a tisztségviselõk sem pénz-
beli, sem természetbeni juttatást nem kap-
tak. A civil szervezet közhasznú tevé-
kenysége két fõ téren valósult meg: a kul-
turális tevékenységet a tagság részére szer-
vezett erdélyi utazás keretében biztosí-
tották a magyar irodalom és történelem
jeles eseményeinek színhelyein tett lá-
togatással. Szakképzett idegenvezetõ kí-
séretében jártak Szatmárnémetiben,
Nagykárolyban, Nagyváradon, Érmind-
szenten, Aradon és Nagyszalontán. Az
euro-atlanti integráció elõsegítése  je gyé -
ben a németországi Geisenheim test-
vérvárossal való rendszeres kapcsolat-
tartás keretében tavaly az egyesület 30
fõs csapata tett látogatást a partnervá-
rosban. A kinttartózkodás alatt egymás
történelmének, kultúrájának megismerése
mellett az Európai Unió aktuális politi-
káinak megbeszélésére is idõt szakítot-
tak a vendégek és vendéglátók.
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SZERENCSI TEHETSÉGEK: 
FEHÉR KLAUDIA

Sorozatunkban ezúttal a helyi ál-
talános iskola Rákóczi épületébe
látogattunk, ahol az idén nyolca-
dikos Fehér Klaudiával (fotónkon)
beszélgettünk. A diáklány elsõ -
sorban a képzõmûvészetben ren-
delkezik kiemelkedõ tehetséggel,
de kiváló tanulmányi eredményei
azt mutatják, hogy más területen
is remekül megállja helyét az is-
kolában. 

– A rajz iránt nagyon érdeklõdöm,
már nyolc éve járok a mûvészeti is-
kolába – kezdte beszélgetésünket
Klaudia. – Jó eredményeim vannak,
tavaly országos akvarellfestõ verse-
nyen elsõ helyezést értem el. 2008-
ban pedig egy nemzetközi rajzpá-
lyázaton lettem aranydiplomás. 

– Mesélj ezekrõl az eredmé-
nyekrõl!

– A zánkai gyermekgaléria négy -
évente meghirdeti a nemzetközi rajz-
pályázatot, amire a világ bármely or-
szágából küldhetõk munkák. Tûzzo-
mánc képpel neveztem és végül
aranydiplomás lettem a kategóriám-
ban. Zánkára utaztam, ott rendezték
meg az eredményhirdetést. Érdekes
volt, mert jelen volt például a kínai
nagykövet is, aki hazája gyermekei -
nek díját vette át és sok más külön-
bözõ országokból érkeztek vendé-
gek.

– Mit ábrázolt az alkotásod?
– Tûzzománc technikával tájképet

készítettem. 
– Tavaly pedig következett az ak-

varellfestõ verseny.
– Igen. Festményt kellett bekülde-

ni, majd ez alapján választották be
a diákokat. A helyszínen két óra állt
rendelkezésünkre, hogy elkészítsünk
egy csendéletet, majd az ered-
ményhirdetésen kiderült, hogy kate-
góriámban az elsõ lettem.

– Szeretsz rajzolni?
– Nagyon élvezem, és mivel már

nyolcadikos vagyok, azért is jelent-
keztem rajztagozatra. Éppen a na-
pokban lesz a felvételi vizsga.

– Mi leszel, ha nagy leszel?
– Azt még nem tudom, de vonzó-

dom a belsõépítészet felé, úgy érzem,
hogy érdekelne és az is a rajzból in-

dul ki. Igazából ezen még nem so-
kat gondolkodtam.

– Mióta veszel részt a mûvészeti
képzésben?

– Nyolc éve járok a mûvészeti is-
kolába, de már óvodás koromban is
nagyon szerettem rajzolni, de ked-
velem a táncot is. Közel három éve
járok moderntánc órákra, verse-
nyekre, ahol szintén szép eredmé-
nyeket értünk el. 

– Tehát nem csak a képzõmûvé-
szet része az életednek?

– Nem, dehogy. Rendszeresen
részt veszek tanulmányi versenyeken,
tavaly például egy országos törté-
nelem csapatvetélkedõn elsõ helye-
zést értünk el. Angolból is jók az
eredményeim. Mivel kéttannyelvû
osztályba járok, így az idegen nyelv
is jól megy. Tavaly a megyei angol
vetélkedõn második lettem. Most ép-
pen a középfokú nyelvvizsgára ké-
szülök. Szerintem fog menni, mivel
nagyon sokat tanulunk. 

– De elsõsorban a rajz érdekel?
– Igen. Megnyugszom, amikor raj-

zolok, és közben kikapcsolódom.
– Melyek kedvenc témáid? 
– Nyáron virágot rajzolok, sokszor

kiülök a teraszra és megfestem a tá-
jat, éppen amihez kedvem van. Az
órákon és a mûvészeti képzésen,
vagy a versenyekre készülve inkább
a csendélet a téma. Ha azonban van

egy pályázat, akkor tájképet kérnek.
Leginkább a tûzzománc érdekel, de
ezzel csak az iskolában tudok fog-
lalkozni.

– Mi a véleménye a szüleidnek ar-
ról, hogy rengeteg idõt fordítasz a
mûvészetre? 

– Büszkék rám, mivel jó eredmé-
nyeket érek el, és nem megy a ta-
nulás rovására sem.

– Apropó! Említetted a táncot és
az angolt. Mi a helyzet a többi tan-
tárggyal?

– Nincs gondom a tanulással. Sze-
retem például a matematikát is. Min-
den évben indulok a Zrínyi Ilona és
a Hegyalja matekversenyeken, de a
napokban például technika vetél-
kedõre készülök. 

– Nyolcadikos vagy. Merre tovább?
– A miskolci Zrínyi Ilona Gimná-

ziumba jelentkeztem, természete-
sen rajz tagozatra.

– Barátok, szórakozás? 
– Mostanában nem igazán jut

idõm erre, mert nagyon sokat kell ké-
szülni a felvételire. Inkább nyáron és
a tanév vége felé szoktam a város-
ban a barátnõimmel sétálni. Nem já-
rok szórakozni, mert szerintem még
nem vagyok abban a korban. Késõbb
biztosan jut majd erre is idõm.

M. Z.

KIS BIOLÓGUSOK
A RÁKÓCZIBAN

A megyei biológia tanulmányi ver-
seny kistérségi fordulóját rendezték
meg március 3-án Szerencsen. A he-
lyi általános iskola Rákóczi épüle-
tében megtartott eseményen három
oktatási intézmény 13 tanulója vett
részt. A hetedik évfolyamosoknak az
erdõ, a rét, vizek és vízpartok, vala-

mint távoli tájak élõvilága témakö-
rökben kellett számot adniuk isme-
reteikrõl. A nyolcadikos diákok fel-
adatlapja elsõsorban ökológiai is-
meretekrõl, az élõlények rendszere-
zésérõl, valamint az emberi moz-
gásról szólt. A megyei fordulót már-
cius 31-én rendezik meg Miskolcon.

KI MIT TUD? 
A KOLLÉGIUMBAN

Az elmúlt évek hagyományait foly-
tatva az idén február 25-én megtar-
tottuk a Szerencsi Középiskolai Kol-
légium egyik legfontosabb rendez-
vényét, a Ki mit tud?-ot. A várva várt
eseményre már hetekkel, sõt hóna-
pokkal korábban megkezdtük a ké-
szülõdést. A vers és próza, ének, tánc,
valamint jelenet kategóriákban ösz-
szesen huszonegy egyéni és csopor-
tos fellépõ nevezett. A változatos
mûsorszámok között a vidám jele-
netek, a latin és modern táncok,
könnyed és megható versek, prózai
darabok szerepeltek. Ezek után a
zsûrinek igazán nehéz volt a felada-
ta, mert a színvonalas produkciók kö-
zött rangsort kellett felállítania. A

legjobbak nemcsak a jutalmat, hanem
azt a dicsõséget is elnyerték, hogy kol-
légiumunkat képviselhetik a március
18-án Szerencsen megrendezésre ke-
rülõ megyei Ki mit tud?-on.

A kategóriák helyezettjei:
Vers-próza: 1. Majoros Csenge

(vers). II. Gallyas Miklós (próza), III.
Ferencsák Gellért (próza).  Ének: I.
Görcsös Szabolcs, II. Bari Rózsa, III.
Kolikórus. Tánc: I. 4. csoport (Cha-
cha-cha), II. 3. csoport (modern tánc)
III. 2-4-5. csoportok: Rock ’n’ Roll.
Jelenet: I. 3. csoport (Besenyõ csa-
lád), II. 5. csoport (K. Erzsébet), III.
1. csoport (Favágók).

Vaszlavik Evelin 
és Mokri Eszter

Versben, prózában, énekben és színjátszásban mérték össze tudá-
sukat a kollégisták. 

SÍELÕ GIMNAZISTÁK
A szlovákiai Drienicán töltötte síe-

léssel és pihenéssel az idõt február
19–24-ig a Bocskai gimnázium több
tanulója. Erre a néhány napra elfe-
lejtettük a könyveket, a félévi hajtás
után a kísérõ tanároknak és a diá-
koknak egyaránt jól esett a kirándu-
lás. Az alacsony létszám biztosította
a családias hangulatot és így az es-

ték is gyorsan teltek és új ismeretsé-
gek is köttettek. A helyiek nagyon ked-
vesek voltak, a vendéglátás igazán eu-
rópai színvonalúnak bizonyult, és sze-
rencsére a hó mennyiségére és  mi -
nõségére sem lehetett panasz. Re-
méljük, hogy jövõre is visszatérhe-
tünk erre a remek síelõhelyre.

Földi Gábor 12.H osztály

Sorozatunkban azokat a tehetsé-
ges helyi fiatalokat mutatjuk be, akik
2009-ben tavalyi teljesítményük
alapján elismerésben részesültek
Szerencs Város Sportegyesületének
idei bálján.

Takács Márk
A Bocskai

gimnázium ta-
nulója a teni-
szezéssel a csa-
ládi házuk ud-
varán lévõ pá-
lyán ismerkedett
meg, aminek a
megépítésével az édesapja gyerek-
kori álma teljesült. Már egészen fia-
talon figyelte a felnõttek játszmáit, te-
niszütõt elõször négyéves korában fo-
gott a kezébe. Az édesapja kitartó-
an tanítgatta, gondoskodva arról,
hogy a játékból soha ne legyen
kényszer. Így Márk mindig örömmel,
egyre lelkesebben ment ki a pályá-
ra. Így nem csoda, hogy 1999-ben
a Szerencs Városi Sportegyesület te-
niszszakosztályának megalakulása-
kor 5 évesen a közösség legfiatalabb
tagja volt. Elsõ versenyére 10 éve-
sen nevezett, a Bocskai Kupán elsõ
helyezést ért el. Azóta számos or-
szágos és régiós versenyen vett részt

a városi sportegyesület és az iskolá-
ja színeiben. Legkiemelkedõbb ered-
ménye a 2007-ben Balatonbogláron
megrendezett országos tenisz diá-
kolimpián a Bocskai gimnázium csa-
patában Tóth Ádámmal közösen el-
ért harmadik helyezés. 

Márk edzõje és a példaképe az
édesapja, akinek a tenisztudását és
eredményeit köszönheti. Azt terve-
zi, hogy az érettségi után testneve-
lési fõiskolán tanul tovább, mert
szeretné minél több gyereknek átadni
a sport szeretetét, megtanítva õket a
becsületes küzdelemre és kitartásra. 

Árvay Bálint  
Az általános

iskola idén 13
éves diákja alsó
tagozatosként a
helyi birkózó-
szakosztályban
kezdett verseny-
szerûen sportol-
ni. A különbözõ viadalokon elért do-
bogós helyezések bizonyították a sze-
rencsi fiatal tehetségét a küzdõsport-
ban, õ azonban nem igazán érezte
otthon magát a szõnyegen. Egy or-
szágos versenyen szerzett sérülés
után abbahagyta a birkózást, elõbb
labdarúgásban, majd kosárlabdá-

zásban is kipróbálta tehetségét. Két
éve talált rá a városi sportegyesület
keretében mûködõ shotokan karate
szakosztályra, azóta látogatja rend-
szeresen a heti háromszori trénin-
geket. Varga Csaba háromdanos
mester meglátta az akkor 11 éves sze-
rencsi fiatalban a tehetséget. Bálint
elsõ versenyén a 2009 októberében
Egerben megrendezett shotokan ka-
rate világbajnokságon mutatkozott be
a negyven ország sportolóit felvo-
nultató mezõnyben. Az elért ered-
ménye meghaladta az elõzetes ed-
zõi várakozásokat, amikor küzde-
lemben a 45 kilogrammos fiúk me-
zônyében végül a legjobb nyolc kö-
zött végzett. Bálint a december 5-én
a Kulcsár Anita Sportcsarnokban
megrendezett országos bajnokságon
a legeredményesebb szerencsi ver-
senyzõként küzdelemben arany- és
bronzérmet szerzett, míg formagya-
korlatban a dobogó második fokára
állt fel.  

Nagy álma, hogy egyszer fekete-
öves mesterként ölthesse magára a
karateruhát. Most a narancssárga öv
birtokában szeretne a magyar válo-
gatott tagjaként részt venni a fran-
ciaországi shotokan karate világbaj-
nokságon. Tudja azonban, hogy
odáig nehéz út vezet.

KITÜNTETETT SPORTOLÓK I. 

A biológia tudáspróbán tizenhárom fiatal versengett a továbbjutásért. 
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Szerencs alpolgármestere hívta ta-
lálkozóra a településen mûködõ vál-
lalkozások képviselõit február 26-án.

A rendezvényen Heves János az el-
múlt esztendõk jelentõs lépéseként
említette, amikor a Szerencs keleti ré-
szén fekvõ telep elnyerte az ipari park
címet, majd pályázati támogatással
százmillió forintos beruházás valósult
meg a területen. Elhangzott, hogy
most ismét nagymértékû fejlesztés kö-
vetkezhet, amelynek elsõdleges fel-
tétele a szalmatüzelésû erõmû meg-
épülése, mivel a BHD Hõerõmû Zrt.
vállalta egy újabb beruházás önere-
jének a biztosítását. Ennek köszön-
hetõen további utak épülnének és
bõvülne az ipari park infrastruktúrá-
ja. Ficsor Ádám szerint minden po-
litikai erõ legfontosabb célja a mun-
kahelyek megõrzése és újak létre-
hozása. A 11. számú választókerü-
let MSZP-s országgyûlési képviselõ -
jelöltje úgy vélte, hogy a természeti
adottságokat, az itt élõk képzettségét,
az önkormányzatok odaadó munká-
ját és az itt mûködõ vállalkozásokat

figyelembe véve számos, eddig még
kiaknázatlan lehe tõ ség rejlik ebben
a vidékben. Elhangzott, hogy az el-
múlt években több százmillió forint
munkahelyteremtõ támogatás érke-
zett a térségbe, de továbbra is azért

kell dolgozni, hogy nagyobb üzem,
vagy gyár létesüljön Szerencsen és a
kis- és középvállalkozások pozíció-
ja erõsödjön, mert ezáltal tudják a
munkahelyeket megtartani és a fog-
lalkoztatást bõvíteni.

A Jobbik Magyarországért Moz-
galom-Párt Zempléni Szervezete
tartott lakossági fórumot február 27-
én Szerencsen. 

A Rákóczi-vár színháztermében
Holcman László, a párt 11. számú
választókerület országgyûlési képvi-
selõjelöltje üdvözölte az érdeklõ -
dõket, majd Pörzse Sándor lépett a
mikrofonhoz. 

– Van-e jelenleg olyan képviselõ a
parlamentben, aki minket, magyar
embereket képvisel? – tette fel a kér-
dést az újságíró, aki a politikai erkölcs
fontosságát hangsúlyozta és kiemel-
te, hogy ebben az idõszakban élete
legszebb napjait éli, mivel azt látja,
hogy nagyon sokan jutottak el arra a
pontra, amikor azt mondják, hogy elég
a múltból és vissza akarják venni a
hazájukat. Vona Gábor, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom-Párt kor-
mányfõjelöltje beszédében kitért töb-
bek között arra, hogy az elmúlt idõ -
szakban sokszor illették a pártot szél -
sõ séges, fasiszta vádakkal, azonban
a szerencsi Rákóczi-várban csupa

tisztességes magyar embereket lát. 
– Idõs embereket, akiket megnyomo -
rítottak az elmúlt évtizedek, szülõket,
akiknek nem adnak lehetõséget arra,

hogy felneveljék gyermekeiket,
és fiatalokat, akiktõl el akarják
venni a jövõt – hangsúlyozta
a szónok. Vona Gábor a je-
lenlegi parlament egyik nagy
hibáját abban látja, hogy az or-
szág valós problémáiról eddig
nem beszéltek és nem tettek a
megoldásukra semmit. – Ezért
kapta a „Radikális változások”
címet a párt programja, amit ol-
vasva, rá fognak az emberek
ébredni arra, hogy mindig is
jobbikosok voltak, csak legfel-
jebb nem tudtak róla – fogal-
mazott a kormányfõjelölt. A fó-
rumon elhangzott, hogy a ra-
dikális változások a politikus
bûnözés felszámolásával
kezdõdnének, ezt követõen
pedig olyan törvényeket kell
hozni, amelyek megakadá-
lyozzák, hogy a jövõben bár-
mely parlamenti képviselõ a

magyar társadalom ellen fordulhasson.
Vona Gábor szerint el kell törölni a
mentelmi jogot, mert ha valaki az or-
szággyûlés tagjaként a törvény ellen
cselekszik, az kétszeresen vétkezik.

A Nemzeti oktatás jövõje címmel
tartott szakmai konferenciát febru-
ár 26-án a Rákóczi-várban Pokorni
Zoltán. 

A politikus a Fidesz–KDNP 11. szá-
mú választókerületi országgyûlési
képviselõ-jelöltjének a meghívására
érkezett a programra. A házigazda
Koncz Ferenc köszöntõjében arra
hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt
idõ szakban súlyos károk érték a ha-
zai oktatást. Nem véletlen, hogy a
térség oktatási és nevelési intézmé-
nyeit járva nagy elkeseredettséget ta-
pasztal a pedagógusok körében. A
Fidesz azonban készen áll arra, hogy
a jövõ generációk érdekében orvo-
solja a problémákat és visszaállítsa
az ágazatban a 2002 elõtti állapo-
tokat. 

Pokorni Zoltán beszédében szólt
arról, hogy az állam az elmúlt nyolc
esztendõben kivonult az oktatás fi-
nanszírozásából, az infláció ellené-
re a normatívák jelen tõsen csök-

kentek. Hiába áramlanak az európai
uniós támogatások révén milliárdok
az ágazatba, ezeket beruházásokra
költik, miközben a mûködésre nem
áll rendelkezésre elegendõ pénz.
Emiatt az intézményfenntartó ön-
kormányzatok az elvonások miatt át-
szervezésekre, óvodák és iskolák
bezárására és hitelek felvételére
kényszerültek. A kormányok fe-
lelõtlen intézkedéseinek hatására
nyolc év alatt 27 ezer pedagógus és
15 ezer egyéb dolgozó került az ut-
cára. A szakpolitikus hangsúlyozta,
hogy a Fidesz megfelelõ programmal
rendelkezik az oktatásban tapasz-
talható súlyos gondok gyors orvos-
lására. Nem fogják erõltetni az in-
tegrált oktatást ott, ahol arra nincs fo-
gadókészség. A volt oktatásügyi mi-
niszter szerint a változás nem kép-
zelhetõ el pusztán a paragrafusok ere-
jével, a siker empátiával és az ága-
zatban dolgozókkal való párbeszéd
révén érhetõ el – emelte ki a szerencsi
fórumon Pokorni Zoltán. 

ÚJ HELYEN SZAVAZNAK. A na-
pokban választási tájékoztató szó-
rólapot juttattunk el a „fecskési” 9.
számú szavazókörben élõkhöz,
amelyben tájékoztattuk a választó-
kat, hogy technikai okokból a kör-
zet szavazóhelyiségét áthelyeztem a
Szerencsi Általános Iskola, Szerencs,
Rákóczi út 100. szám alá, közis-
mertebb nevén a Bolyai iskola épü-
letébe. 

Kérem a 9. számú szavazókörben
élõ választópolgárokat, hogy a vá-
lasztás napján, 2010. április 11-én
(vasárnap), második választási for-
duló esetén 2010. április 25-én (va-
sárnap) az újonnan kijelölt szava-
zóhelyiségbe menjenek szavazni. A
9. számú szavazókörhöz tartozó ut-
cák változatlanok maradnak: Ady
Endre, Arany János, Dobó Katica, Jó-
zsef Attila, Kandó Kálmán, Kazinczy
utcák, Malomtanya, MÁV-telep,
MÁV-állomás, vasútállomás, Rá-
kóczi út 131–133., Szivattyútelep.

Gadóczi Bertalan, 
a Helyi Választási Iroda vezetõje

MEGALAKULT A TERÜLETI VÁ-
LASZTÁSI BIZOTTSÁG. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Területi Vá-
lasztási Bizottság február 22-én – a

bizottsági tagok eskütétele után –
megtartotta alakuló ülését, melyen
elsõ határozataiban döntött az elnök
és annak helyettesének a szemé-
lyérõl. 

A területi választási bizottság vá-
lasztott tagjai: Putnoki Nagy Pál el-
nök, Osváth Ildikó elnökhelyettes,
Sáfrány Gyula József tag, Hodobay
Ágnes Zsuzsanna és Kozslik István
póttagok. 

A területi választási bizottság hi-
vatali helyisége, elérhetõsége: 3525
Miskolc, Városház tér 1. Telefon:
46/346-256; 46/517-633. Fax:
46/352-525. E-mail: tvb@baz.hu

A területi választási bizottság ha-
tározatait a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat honlapján
(www.baz.hu) teszi közzé. 

KÉPVISELÕJELÖLT. A 11. számú
(szerencsi székhelyû) Országgyûlé-
si Egyéni Választókerületi Választá-
si Bizottság február 24-én nyilván-
tartásba vette Ficsor Ádámot, a Ma-
gyar Szocialista Párt képviselõjelölt-
jét.

A testület a külképviseleteken le-
adott voksok számlálására a 2. szá-
mú szavazókört (Szerencs, Rákóczi
út 100. Bolyai épület) jelölte ki.

MUNKAHELYTEREMTÕ
VÁLLALKOZÓK 

KÉNYSZER HELYETT
PÁRBESZÉD 

Pokorni Zoltán az oktatás leépítése helyett annak fejlesztését tartotta
fontosnak. Mellette Koncz Ferenc. 

KÖZLEMÉNYEK

Heves János az ipari park továbbfejlesztésének fontosságáról szólt.
Mellette Ficsor Ádám.   

RADIKÁLIS VÁLTOZÁSOKRA KÉSZÜL A JOBBIK

Vona Gábor szerint a jelenlegi parla-
ment nem foglalkozott az ország valós
problémáival.   

TÉRSÉGFEJLESZTÉS
PARTNERSÉGBEN

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás február 23-án és 25-én tar-
totta Államreform Operatív Program
pályázatán belül partnerségi rendez-
vényeit a világörökségi kapuzatban. A
program keretén belül a résztvevõk
megvitatták a MEGAKOM Stratégiai
Tanácsadó és Szervezõ Iroda munka-
társai által elkészített területfejleszté-
si stratégia és a részletes turisztikai mel-
léklettel rendelkezõ gazdaságfejlesztési
program helyzetelemzéseit. A ren-
dezvény lehetõséget biztosított a kis-
térség terület- és gazdaságfejlesztési
erõsségei nek és gyengeségeinek szám-
 bavételére, az alapvetõ problémák
feltárására, a megoldásra váró felada-
tok, illetve a rövid és hosszú távú cé-
lok megfogalmazására.

VÁLASZTÁSOK IDEJÉN

– Nem, Pista bácsi, ez nem szélerômû,
csak azt jelzi, hogy merrôl fúj a szél...



AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV KERETÉBEN
2007–2010. KÖZÖTT TÁMOGATÁST NYERT SZERENCSI PÁLYÁZATOK

Pályázó neve Projekt megnevezése OP név Pályázat neve Beruházás helye Megítélt összeg Támogatás Támogatási Támog.
(régió) (megye) (helység) aránya döntés dátuma pontsz.

AGOR Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Technológiai fejlesztés az Agor Kft.-nél. GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 36 330 000 HUF 70 % 2009. 06. 29.

AGOR Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Technológiai fejlesztés az Agor Kft.-nél. GOP 2.1.1-09/A/2 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 5 500 000 HUF 50 % 2010. 01. 18.

Autó-Kontakt Szerencs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Eszközbeszerzés az Autó-Kontakt Szerencs Kft.-nél GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 12 615 016 HUF 50 % 2009. 08. 03.

Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft. Eszközbeszerzés és információs technológia fejlesztése GOP 2.1.1-09/A/2 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 2 860 906 HUF 50 % 2010. 01. 07.

a Belovecz és Társa Kft.-nél

BESTEN-GOLD Faipari és Kereskedelmi Bt. BESTEN-GOLD Bt. elektronikus kereskedelmének fejlesztése GOP 2.2.1-09/1 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 4 925 375 HUF 50 % 2009. 11. 23.

BETONJOBS Online Szolgáltató Kft. A BETONJOBS Kft. technológiai fejlesztése, gépek beszerzése GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 24 640 000 HUF 70 % 2009. 05. 28.

Bodnár Péter egyéni vállalkozó Honlap készítése és gépek beszerzése Bodnár Péter egyéni vállalkozó telephelyén GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 1 355 074 HUF 70 % 2009. 05. 20.

DARAGÓ ÉS TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nagyteljesítményû munkagép beszerzése GOP 2.1.1-08/A Mikro-, és kisvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 9 600 000 HUF 50 % 2008. 10. 20.

a Daragó és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nél

Dávid Gyula egyéni vállalkozó Vállalkozásfejlesztés kotrórakodó és hegesztôgépek beszerzésével GOP 2.1.1-08/A Mikro- és kisvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 11 100 000 HUF 50 % 2009. 01. 21.

DESIGNER TEAM Mérnökiroda Acélszerkezet-gyártó technológiai épületek bôvítése, ÉMOP 1.1.1/F Telephelyfejlesztés Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 48 599 600 HUF 70 % 2010. 01.12. 57

és Szolgáltató Korlátolt Felelôsségû Társaság anyagmozgatási lehetôségek optimalizálása

Dr. Fodor Edit Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése Magyarország észak-keleti régiójában, GOP 2.2.1. Vállalati folyamat-menedzsment támogatása Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 7 704 000 HUF 50 % 2008. 01. 07. 73,6

a gyermekszakorvosi és pszichológiai ellátórendszerben

Dr. Fodor Edit Etelka egyéni vállalkozó Észak-Kelet-Magyarország egészségügyi-bôrgyógyászati-kozmetológiai GOP 2.1.1/B Komplex vállalati technológia-fejlesztés kis- és középvállalkozások számára Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 5 100 000 HUF 30 % 2007. 10. 11. 67

ellátórendszerének komplex technológiai fejlesztése a technika 

legújabb állása szerint, a legújabb orvosi vívmányok tapasztalataira alapozva

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Szerencs – Nyitott „Kapuk” TIOP 3.3.1/A-09/1 A közszolgáltatásokhoz való egyenlô esélyû hozzáférés megteremtése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 4 041 850 HUF 100 % 2009. 12. 22. 66,8

EUROVILL-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Technológia-fejlesztés az EUROVILL-TECH Kft.-nél GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 4 651 150 HUF 70 % 2009. 06. 29.

Gyénesi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Doosan DX 300LC típusú láncos kotrógép beszerzése a Gyénesi Kft.-nél GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 34 999 650 HUF 70 % 2009. 06. 29.

HALÁSZ PRODUKT Cukrászati- és Kereskedelmi Kft. Technológia korszerûsítése a HALÁSZ PRODUKT Kft.-nél GOP 2.1.1-08/A Mikro- és kisvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 3 753 058 HUF 50 % 2008. 09. 01.

Hegedûs Attila egyéni vállalkozó Gépi földmunka technológiai fejlesztése Hegedûs Attila egyéni vállalkozásában GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 5 930 154 HUF 70 % 2009. 07. 06.

Hubert András egyéni vállalkozó Hubert András JCB gumikerekes kotrórakodó beszerzése GOP 2.1.1-09/A/2 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 7 418 000 HUF 49 % 2010. 01. 18.

Körömi Sütô Kft. Forgókocsis kemence beszerzése GOP 2.1.1-08/A Mikro- és kisvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 4 143 250 HUF 50 % 2008. 08. 15.

M.P.EURO MÉDIA Reklám Zrt. Az MP EURO MÉDIA ZRT. gépbeszerzése GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 28 000 000 HUF 70 % 2009. 06. 29.

Nagy Sándor János egyéni vállalkozó Gépjármûszerelô mûhely eszközeinek beszerzése GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 8 949 097 HUF 70 % 2009. 05. 19.

Napra Forgó Rehabilitációs Szolgáltató Nonprofit Munkacsapat és Mobilitás – A megváltozott munkaképességû TÁMOP 1.4.3-08/1-1F Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 2. fordulóba léphet 2009. 11. 30. 73

Közhasznú Korlátolt Felelôsségû Társaság emberek elhelyezkedési esélyeinek növelése Északkelet-Magyarországon

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. 37. sz. fôút 11,5 t-s burkolat-megerôsítése KÖZOP 3.4.0-09 Elôkészítési konstrukció Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 747 421 421 HUF 100 % 2009. 11. 27.

8+444-39-800 kmsz. közötti szakaszon

P2P Fuvarozó és Szolgáltató Kft. A P2P Kft. technológiai fejlesztése szerencsi székhelyén GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 4 792 395 HUF 60% 2009. 05. 12.

P2P Fuvarozó és Szolgáltató Kft. Munkahelymegôrzés képzéssel a P2P Kft.-nél TÁMOP 2.3.3/A-09/1 Munkahelymegôrzô támogatás képzéssel kombinálva Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 15 893 495 HUF 100 % 2009. 12. 10.

Rétlaki Róbert egyéni vállalkozó Rétlaki Róbert egyéni vállalkozó technológiai fejlesztése. GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 6 580 000 HUF 70 % 2009. 09. 15.

RIWEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Technológia korszerûsítése és honlap létrehozása a Riwex Kft.-nél GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 6 642 580 HUF 70 % 2009. 04. 14.

„SB DYNAMIC” Ingatlanfejlesztô és Szolgáltató Kft. Gépbeszerzés az SB Dynamic Kft.-nél GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 37 100 000 HUF 70 % 2009. 08. 03.

SOLUTION GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Fejlesztés a Solution Group Kft.-ben GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 49 822 022 HUF 50 % 2009. 05. 29.

Szerencs Város Önkormányzata Szerencs város belterületi, gyûjtôút funkciójú 1295 hrsz. ÉMOP 3.1.2/B Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 84 675 641 HUF 75 % 2009. 01. 05. 73

Bajcsy-Zsilinszy Endre útjának fejlesztése.

Szerencs Város Önkormányzata Szerencs, Rákóczi u. 51. sz. alatti egészségház fejlesztése ÉMOP 4.1.1(Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (kistérségi járóbeteg-szakellátó központok Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 105 296 986 HUF 95 % 2009. 05. 13. 66,5

fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerûsítése).

Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása

Szerencs Város Önkormányzata Új szervezési-mûködési kultúra bevezetése ÁROP 1.A.2/A A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 19 999 909 HUF 95 % 2008. 10. 31. 84,2

Szerencs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában

Szerencs Város Önkormányzata Szerencsi Kistérségi Szakorvosi Ellátó Központ fejlesztése ÉMOP 4.1.1/B Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (kistérségi járóbeteg-szakellátó Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 795 234 584 HUF 95 % 2009. 04. 27. 73,5

központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerûsítése).

Kistérségi önálló járóbeteg-szakrendelôk fejlesztése

Szerencs Város Önkormányzata Szerencsi Általános Iskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény ÉMOP 4.3.1/2/2F Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 2. fordulóba léphet 2008. 12. 19. 64,5

és Óvoda, óvodai intézményegység három épületének korszerûsítése, bôvítése, és infrastruktúrájának fejlesztése

valamint a hangszeres zeneoktatás feltételeinek javítása Szerencsen

Szerencs Város Önkormányzata Szerencs, városközpont-rehabilitáció ÉMOP 3.1.2/A Funkcióbôvítô település-rehabilitáció Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 2. fordulóba léphet 2009. 03. 06. 83

Szerencs Város Önkormányzata Szerencs város belterületi, gyûjtôút funkciójú 1295 hrsz. ÉMOP 3.1.2/B Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 84 675 641 HUF 75 % 2009. 01. 05. 73

Bajcsy-Zsilinszky Endre útjának fejlesztése.

Szerencs Város Önkormányzata Az Észak-magyarországi régió településein élô lakosság KEOP 7.1.3.0 Ivóvízminôség javítása Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 111 775 000 HUF 85 % 2008. 11. 06. 66,8

egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása

Szerencsi Bonbon Édesipari Termékgyártó, A Szerencsi Bonbon Kft. TÁMOP-2.3.3/A pályázata TÁMOP 2.3.3/A-09/1 Munkahelymegôrzô támogatás képzéssel kombinálva Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 13 598 203 HUF 70 % 2009. 12. 14.

Gyümölcsfeldolgozó és Forgalmazó Kft.

Szerencsi Ipari Park Építô és Szolgáltató Kft. A Szerencsi Ipari Park munkahelyteremtést, ÉMOP 1.1.1/A Vállalkozások betelepítésére alkalmas térségi ipari parkok fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 2. fordulóba léphet 2008. 01. 15. 60,5

betelepült vállalkozások megerôsödését és tôkeerôs vállalkozások betelepítését

szolgáló, termelô infrastrukturális fejlesztése

Szerencsi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Szerencsi kistérség hosszú távú fejlôdésének módszertani megalapozása ÁROP 1.1.5-08/C/A A komplex programmal segítendô leghátrányosabb helyzetû Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 15 347 000 HUF 100% 2008. 11. 28.

kistérségek fejlesztési és együttmûködési kapacitásainak megerôsítése

„Szerencs-Szivattyú” Ipari, Ker. és Szolg. Bt. A „Szerencs-Szivattyú” Bt. technológiai fejlesztése GOP 2.1.1-09/A/2 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 11 160 000 HUF 50 % 2010. 02. 02.

és a világhálón való megjelenése, a kapacitásproblémák leküzdése és 

ezen keresztül a cég ügyfélkör-bôvülése, valamint rentábilis mûködése érdekében

„SZER-SZOFT” Számítástechnikai Ker. és Szolg. Kft. A „SZER-SZOFT” Kft. technológiai fejlesztése GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 5 281 224 HUF 70 % 2009. 08. 17.

„SZER-SZOFT” Számítástechnikai Ker. és Szolg. Kft. ISO 9001 rendszer bevezetése a SZER-SZOFT KFT.-nél GOP 2.2.2 Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 765 000 HUF 50 % 2007. 11. 19.

szabványok bevezetésének támogatása

Takács András egyéni vállalkozó Takács András technológiai fejlesztése 3 db új rakodógép beszerzésével GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 45 677 000 HUF 70 % 2009. 06. 29.

„Tomkó és Társa 93” Ker. és Vendéglátóipari Bt. Tomkó és Társa Bt. brikettáló gépsor beszerzése GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 8 677 970 HUF 70 % 2009. 09. 15.

TOTALPRESS Nyomdaipari Kft. Új gépek beszerzése a Totalpress Kft.-nél GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 48 354 915 HUF 70 % 2009. 09. 08.

TVM Ingatlankezelő, Fejlesztő és Forgalmazó Kft. Földmunkagép beszerzése a TVM Kft.-nél GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 33 163 969 HUF 70 % 2009. 09. 15.

TVM Ingatlankezelő, Fejlesztő és Forgalmazó Kft. Földmunkagép beszerzése a TVM Kft. tevékenységének diverzifikációja keretében GOP 2.1.1-08/A Mikro- és kisvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 18 811 636 HUF 50 % 2008. 12. 09.

UNIÓ MARKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „Pulzus Vegyesbolt” eszközbeszerzése GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 1 080 562 HUF 70 % 2009. 09. 15.

Városi Jegyzők Egyesülete Hálózatszerű együttműködés kialakítása TÁMOP 2.5.1-07/1 Érdekképviseleti szervek kapacitásának fejlesztése Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 22 500 000 HUF 100 % 2008. 10. 03. 73

a hatékonyabb jegyzői érdekképviselet megteremtéséért

Városi Kulturális Központ és Könyvtár Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel TIOP 1.2.3-08/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 68 568 079 HUF 100 % 2009. 05. 11. 83

a szerencsi kistérség településein Tudásdepó-Expressz

Városi Kulturális Központ és Könyvtár A Városi Kulturális Központ és Könyvtár a tudásalapú társadalom, TÁMOP 3.2.3-08/2 Építő közösségek – közművelődési intézmények Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 31 854 370 HUF 100 % 2009. 06. 30. 74,7

a versenyképes tudás, az élethosszig tartó tanulás, az internetkultúra, az egész életen át tartó tanulásért 

a tehetségfejlesztés, a hátrányos helyzetûek felzárkóztatásának szolgálatában 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában

Városi Kulturális Központ és Könyvtár A szerencsi és a kistérségi mozgókönyvtári hálózat TÁMOP 3.2.4-08/1 „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 25 438 240 HUF 100 % 2010. 02. 04. 72,3

szerepének erősítése a minőségi szolgáltatás elérése és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – 

és az élethosszig tartó tanulás érdekében Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
Rendkívüli ülésen hozott a város-

központ rehabilitációs pályázatról
döntéseket március 4-én a szerencsi
önkormányzat. 

Szabó Lászlóné, a polgármesteri hi-
vatal építésügyi és városfejlesztési
osztályvezetõje ismertette, hogy a be-
ruházást elsõ körben támogatásra
méltónak ítélték a bírálók, a részletes
dokumentáció benyújtásához azon-
ban akcióterületi tervet és az önkor-
mányzat által elnyert valamennyi pá-
lyázat önerejének a biztosításáról szó-
ló határozatot is mellékelni kell. A ter-
vezett fejlesztés a piac korszerûsíté-
sét, a Petõfi, Perc és Erzsébet utcák,
valamint az Erzsébet tér rekonstruk-
cióját, az ÉMÁSZ ingatlanon kistérségi
szolgáltató központ létrehozását, a
tûzoltóság épületének külsõ felújítá-
sát, valamint a Kossuth tér átépítését
foglalja magába. A teljes elszámolható
költség meghaladja az egymilliárd
forintot, az igényelt támogatás 790 mil-
lió forint. A munkálatok a tervek sze-
rint idén júniusban indulnak.  

Bíró István elnök a pénzügyi és vá-
rosfejlesztési bizottság nevében elfo-
gadásra javasolta az elõterjesztéseket.
Takács István kérdésként fogalmazta
meg, hogy az összes nyertes pályázat
megvalósításához szükséges 466 mil-
lió forint milyen forrásokból áll majd
rendelkezésre. Koncz Ferenc azt ki-
fogásolta, hogy a grandiózus tervek a

kiírók hibájából nem teremtenek mun-
kahelyeket, azonban a látványberu-
házások hosszú távra súlyosan el-
adósítják az önkormányzatot. Az épít-
kezéseknek ugyan lesz némi gazda-
ságot élénkítõ hatása, ez azonban csak
rövid ideig érvényesül. A képviselõ
szerint a projekt egyetlen igazi pozi-
tív hatása lehet, hogy az érintett ut-
cákban megoldódik a csapadékvíz el-
vezetése. Kalina Lajos szerint komoly
fejlõdés elõtt áll a település, amely eu-
rópai kisvárossá formálódva vonzóvá
válhat a befektetõknek. A beruházás
magas támogatási aránya is a meg-
valósítás mellett szól, aminek az el-
maradása merénylet lenne a jövõ ge-
nerációkkal szemben. A gazdaságfej-
lesztési pályázatokat vállalkozásoknak
írják ki, az önkormányzatok jellem-
zõen az épített környezet felújítására
igényelhetnek támogatást. Hidegkúti
Ákos szerint a Kossuth tér átépítése
megosztja a város lakosságát. Az em-
berek munkahelyteremtést várnak,
véleménye szerint a tervezett közte-
rület-átalakítást le kell állítani. Ameny-
nyiben a pályázatok összegét a helyi
gazdasági szférába invesztálná az ön-
kormányzat, rövid idõn belül meg-
valósíthatók lennének a tervezett fej-
lesztések. Visi Ferenc szerint az ösz-
szességében a település fejlesztését
szolgáló 3,5 milliárd forint pályázati
támogatást hasznosabban is fel lehetne
használni. Amennyiben nem lesz elég

pénze a városnak, milyen beruházásról
fognak lemondani? – érdeklõdött a
képviselõ. Bíró István szerint is szük-
ség volna munkahelyteremtésre, de az
európai uniós pályázatok az önkor-
mányzatoknak elsõsorban az infra -
struktúra bõvítésére biztosítanak pénz-
ügyi forrásokat. Danyi László és Va-
szily Miklós is megfogalmazta a mun-
kahelyteremtés fontosságát. Az elõ bbi
képviselõ szerint az átépített Kossuth
tér új színfoltja lesz Szerencsnek, kár,
hogy több nagy fa esik majd áldoza-
tul az átépítésnek. Vaszily Miklós ez
utóbbit cáfolva kiemelte: a nagy fák-
ból csak néhány van kijelölve kivá-
gásra. Sípos Attila szerint nem sze-
rencsés, ha az „egyet elõre, kettõt hát-
ra” elv szerint halad az önkormány-
zat. A most elõttük lévõ pályázat tá-
mogatásáról korábban már döntést
hoztak, most a továbblépéshez van
szükség határozatokra. A képviselõ
szerint Szerencs történetében is je-
lentõs fejlõdés elõtt áll a település. Gál
András szerint egyszerû a képlet:
akarnak-e 200 millió forint saját for-
ráshoz közel 800 millió támogatást
kapni. Amennyiben errõl lemondanak,
a következõ generációk elõtt ezzel is
el kell majd számolniuk. Fekete József
kiemelte: korábban is jelentõs pénzt
költött épületekre a helyhatóság, kü-
lönben nem volna községi fürdõ, já-
rásbíróság és több más létesítmény
Szerencsen. Heves János alpolgár-

mester ismertette, hogy ma is létez-
nek gazdaságélénkítõ pályázatok,
ezek azonban a vállalkozásoknak,
nem pedig az önkormányzatoknak
biztosítanak támogatás elnyerésére
lehetõségeket. Korondi Klára szerint
fejleszteni kell a várost, azonban nem
szabad túllépni az ésszerû pénzügyi
lehetõségeket. Az önkormányzat fe-
lelõsséggel tartozik a gazdálkodásá-
ért. Egeli Zsolt úgy vélte, hogy fontolva
haladásra volna szükség a testületen
belüli széleskörû egyeztetéssel. A vá-
ros költségvetésének 53,4 százaléka
beruházási célokat szolgál, ami mu-
tatja a pénzügyi terv feszítettségét. 

Szabó Lászlóné ismertette, hogy a
466 millió forint saját erõt 2009–2012
között kell a pályázatokhoz biztosí-
tania az önkormányzatnak. Tavaly pél-
dául 80 millió forintot fizettek ki ki-
viteli tervekre, ezekhez a támogatás
lehívása idén történik. A Kossuth té-
ren az átépítés után a fák döntõ több-
sége megmarad. A Kossuth tér átépí-
tése a közmûhálózat cseréjét is ma-
gába foglalja.  

Rónavölgyi Endréné polgármester
összefoglalójában arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy Szerencsen az ipari
parknak a kialakítása és a turizmus fel-

tételeinek a javítása egyaránt a gaz-
daság élénkítését szolgálja, mert a ven-
déglátás rendezett környezetet felté-
telez. A városközpont átépítése a záró
szakaszát jelenti annak az átgondolt
településfejlesztési koncepciónak,
amely többek között a fürdõ, a temp-
lomok, a Rákóczi-vár és a várkert fel-
újítását tartalmazza. Az önkormány-
zat igyekszik a vállalkozások meg-
maradásához, illetve idetelepedéséhez
a megfelelõ feltételrendszert megte-
remteni. A közterületek és épületek fel-
újítása ehhez jól illeszkedik. A vá-
rosközpont rehabilitációjához 200
millió forint saját forrással számolnak,
amit szerencsés esetben a központi
önerõalapból a felére tudnak majd
csökkenteni. Az önkormányzat a te-
lepülési csapadékvíz-elvezetési rend-
szer felújítására és kiépítésére is pá-
lyázik, így teljessé válik az infrastruk-
túra Szerencsen.   

Az akcióterületi tervet és a nyertes
pályázatok saját pénzügyi forrásának
biztosításáról szóló elõterjesztést Visi
Ferenc tartózkodásával és Hidegkúti
Ákos ellenszavazatával fogadta el az
önkormányzat. Az utóbbi voksolásban
Koncz Ferenc nem vett részt.     

Á. A.–S. L.

AZ UTAS PANASZA
A szerencsi rendelõintézet elõtt

szálltam fel február 22-én 17 óra táj-
ban a Volán-buszra, kértem az állo-
másig egy 90%-os jegyet. A buszsofõr
– egy nagyon csinos, jól öltözött  fia -
talember – átvette tõlem a kedvez-
ményre jogosító papírt. Kértem tõle,
hogy ilyen rövid távra ne írjon már
rá semmit, hiszen szinte naponta já-
rok kezelésre, de még az ellenõrök
is csak megnézik az iratot. Azt a vá-
laszt kaptam, hogy mit képzelek én
és bejegyzést tett az utalványra. Kö-
zel 40 évig jártam busszal Miskolc–
Szerencs között, de ilyen viselkedést
még nem tapasztaltam. Háromszo-
ros nagymamaként kikérem ma-
gamnak és az utastársaimnak, hogy
így beszéljen egy fiatal, aki akár a
fiam is lehetne. Közben leértünk az
állomásra, és én megjegyeztem,
hogy milyen faragatlan volt velem,
amire durva válasz kaptam. Akár iga-
za volt, akár nem, egy buszsofõr így
nem viselkedhet. 

Név és cím a szerkesztõségben
***

Megkerestük olvasónk panaszával
a Borsod Volán Zrt.-t. Ujj Zsuzsan-
na, a cég PR-menedzsere arról tá-
jékoztatta szerkesztõségünket, hogy
a jogszabályok alapján a „Nyugdí-
jasok utazási utalványa” meghatá-
rozott számú igénybevételre bizto-
sít kedvezményt, a dokumentumra
az utazás megkezdésének helyét és
idejét a jegyváltáskor be kell jegy-
ezni. Egy utazási alkalomnak tekin-
tendõ a kiindulási és a célállomás
közötti egyirányú – közvetlen vagy
átszállásos – utazás akkor is, ha az
több közlekedési eszközzel történik.
Ujj Zsuzsanna tájékoztatása alapján

a buszvezetõ a szabályok szerint járt
el. Az utas ezt nem fogadta el, eb-
bõl következett szóváltás, mely so-
rán a sofõr valószínûleg nem meg-
felelõ hangnemet alkalmazott, ami-
ért a Borsod Volán Zrt. ezúton szí-
ves elnézést kér. A PR-menedzser
hozzátette: a szóban forgó buszve-
zetõ több évtizede dolgozik a tár-
saságuknál és panasz munkája ellen
eddig nem érkezett. Ennek ellenére
figyelmeztették a szigorúan elvárt és
követendõ, utasokkal szembeni ma-
gatartásra.

A GYERMEKEK SZERETETE  
Hatgyermekes családból szárma-

zom, eddigi életem tele volt meg-
próbáltatásokkal. Tizenkét évesen
három hétre egyedül maradtam öt
 fiú testvéremmel, mert a szüleink
egyszerre kerültek kórházba. Onnan
magyarázta édesanyám, mit hogyan
kell tennem, és hogy nagyon vi-
gyázzak a testvéreimre. Én ezt így is
tettem. Reggeltõl estig mostam, fõz-
tem, vasaltam, boltba jártam, ahogy
ezt a felnõttek szokták. Vasárna-
ponként hozzájuk jártam a kórház-
ba látogatni. Az orvosok azt mond-
ták, hogy õk még ilyennel nem is ta-
lálkoztak. 

Ötvennégy éves koromig mindig
azt tettem, amit a szívem diktált. Egy
hajnalban azonban rosszullétre éb-
redtem, az orvos még aznap beutalt
a kórházba. Már másnap telefon-
csörgések sokasága és az érdeklõdõk
hada csapott le rám. Nem hagytak
idõt arra, hogy a bajomon gondol-
kozzak, ami jó hatással volt rám. Sze-
retnék köszönetet mondani elsõsor-
ban beteg, járókerettel közlekedõ
édesanyámnak, aki 16 napon ke-

resztül adott nekem az erejébõl, a kol-
léganõimnek, akik felváltva, idejüket,
fáradságot nem kímélve, tiszta szí-
vükbõl fogalmazták meg a jókíván-
ságaikat, fõnöknõmnek, aki minden
szükséges ügyben intézkedett és nem
utolsósorban gyerekeimnek, akik a
férjemmel együtt a nap 24 órájában
aggódtak értem! Külön ki szeretném
emelni Danyi László önkormányza-
ti képviselõt, aki ha probléma merült
fel, soha nem mondott nemet. 

Harminc éve vagyok dajka, ez idõ
alatt sem kitüntetést, sem dicséretet,
de még jó szót se kaptam. Valószí-
nû, hogy rossz idõben voltam rossz
helyen. Egyedül a fõnökasszonyom,
a családom és a kollégáim értékel-
tek úgy, ahogy a szívük diktálta! Ami-
kor hazajöttem, kézrõl kézre járt a
kilincs az ajtón, mert a kollégák, akik-
nek a szívükbõl egy kis csücsök ne-
kem is jutott, folyamatosan látogat-
tak. Ez adja az életem értelmét és azt,
hogy dolgoznom kell, mert õk vár-
nak.

Az elmúlt három évtizedben a gye-
rekek szeretete lett életem egyik leg-
nagyobb kincse. Ezért olyan vi-
szonzásban részesültem, amit soha
nem feledek el. Még a kórházban be-
toppant a szobámba egy anyuka, az-
zal, hogy már az egész intézményt
felkutatták utánam. Nem egyedül jött,
vele van valaki, aki már napok óta
nem hagy neki békét. Kimentem, és
a folyosón ott áll egy kisgyerek, aki
mikor meglátott, nem tudta, hogy sír-
jon-e, vagy nevessen. Én hasonlóan
éreztem. Kérdeztem: hát te? Erre így
válaszolt: Én Ági dadust jöttem meg-
látogatni. A többit nem részletezem,
de nincs ennél nagyobb kincs, ezért
érdemes élnem!

Név és cím a szerkesztõségben

Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartása mellett je-
lentetjük meg. Névtelen, címhiányos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóruma, a
közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postací-
münk: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefonszámunk: 47/561-180.

A POS TÁ JÁ BÓL
Ki ne ismerné a városban a köz-

tiszteletben álló Tóth Miklósné
mûvésztanárt, vagy néhai férjét, Tóth
Miklóst, akit Mica bácsi néven emle-
gettek egykori diákjai. Ezúttal azon-
ban gyermekük, a Sátoraljaújhelyben
élõ, és szintén a pedagóguspályát vá-
lasztó Szederné Tóth Zsuzsa (fotón-
kon) ismerteti meg az olvasókkal ed-
digi életét, pályafutását és visszaem-
lékezik gyermekkori szerencsi élmé-
nyeire. 

– Egészen 18 éves koro-
mig ennek a városnak a la-
kója voltam – kezdi be-
szélgetésünket Szederné
Tóth Zsuzsa. – Itt jártam
óvodába, iskolába, majd a
Bocskai István Gimnázi-
umban érettségiztem. Vé-
gül az egyetemi képzés mi-
att kerültem elõször Deb-
recenbe, majd Nyíregyhá-
zára. Jelenleg Sátoraljaúj-
helyen élek és dolgozom.

– Talán nem véletlen,
hogy pedagógus szülei után
Ön is ezt a pályát válasz-
totta. 

– A tehetséget örököltem tõlük, sze-
retettel neveltek, rendszerességre és ki-
tartásra tanítottak. Soha nem lehetek
ezért eléggé hálás nekik. Kiváló pél-
dával jártak elõttem és azt gondolom,
jól választottam, amikor magam is a
katedra mellett döntöttem. Az érettsé-
gi után elõször matematika–kémia
szakos tanár lettem, majd újabb dip-
lomát szereztem ének-zene szakon.
Harmadik felsõfokú oklevelem a kul-
turális menedzser kurzus sikeres telje-
sítésérõl szól. Szinte egész életemben
úgy éreztem, hogy folyamatosan ta-
nulnom kell. Az utóbbi hét évben le-
tettem a középfokú angol nyelvvizsgát,
és összesen hét továbbképzésen vet-
tem részt. Legújabb „szerelmem” a szá-
mítógép és az interaktív tábla. Jelen-
leg zenei és informatikai ismereteimet
bõvítem, tananyagokat készítek inter-
aktív táblára, mérõeszközöket szer-
kesztek tantárgyaimhoz, pályázatokat
írok tananyagfejlesztés, módszertani és
mérés-értékelés témákban. Ez irányú

érdeklõdésemnek is számos szakmai
elismerést köszönhetek. 

– Melyek ezek?
– Nos, a legtöbb elismerés az ének-

zenéhez kapcsolódik, legyen az ver-
seny vagy módszertani újítás. Az Éneklõ
Ifjúság országos versenyen tizenegy
arany mellé három ezüstdiploma, két
karnagyi díj, két külön dicséret egy-egy
mû elõadásáért, és mindehhez öt Év
Kórusa elismerés társul. Ugyancsak

büszke vagyok a tanítványaim által el-
ért sikerekre. Diákjaim öt alkalommal
vettek át különdíjat népdal-, illetve Szó-
zat-éneklõ versenyen. Ide tartozik még
a Kodály Zoltán Magyar Kórusverse-
nyen kapott második helyezése, illet-
ve a Nemzetközi Koncertkórus minõ -
sítés is. Nemzetközi versenyeken két
arany- és nyolc ezüstdiplomát ítélt ne-
künk az ötfõs, nemzetközi szaktekin-
télyekbõl álló zsûri Európa különbözõ
kórusversenyein. Átvehettem a magyar
zenekultúra érdekében végzett áldo-
zatos mûvészi munkáért járó emlék-
lapot, és helyet kaptam Maróti Gyula:
Kóruskultúránk és Európa címû köny-
vében is. E mellett regionális mate-
matikaversenyen is szép eredménye-
ket értek el tanítványaim: második és
negyedik helyen szerepeltek, és or-
szágos tizedikek lettek. Mérés-értéke-
lés, közismereti oktatás és szakmai ala-
pozás szakértõként, pályázati úton
nyertem ezzel kapcsolatos külföldi ta-
nulmányutat.

(Folytatás a 9. oldalon.)

SZERENCSRÕL SZÁRMAZOTT:
SZEDERNÉ TÓTH ZSUZSA

A pedagógus elõszeretettel használja az in-
teraktív táblát az oktatásban.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
RENDÕRÖKRE TÁMADTAK

TAKTASZADÁN 
Verekedéshez riasztott rendõröket

rugdostak meg március 4-én este Tak-
taszadán. Az egyenruhások ruháit is
megszaggató elkövetõkkel szemben
csoportosan elkövetett, hivatalos sze-
mély elleni erõszak bûntett megala-
pozott gyanúja miatt indult eljárás. 

Este fél tíz körül a Szerencsi Rend-
õrkapitányság ügyeletére érkezett be-
jelentés szerint Taktaszada egyik ut-
cáján többen kiabáltak és verekedtek.
A kiérkezõ kétfõs járõr az inzultus egyik
sértettjének a lakásán adatgyûjtésbe és
intézkedésbe kezdett, amikor kisvár-
tatva megjelentek a támadók. A rend-
õrök a lakásba illetéktelenül belépõ-
ket távozásra szólították fel, akik egy-
re agresszívebben léptek fel az egyen-
ruhásokkal szemben. A négyfõs társa-
ság az intézkedõ rendõröket trágár sza-
vak kíséretében rugdosni kezdte, a ka-
bátjukat rángatták, a láthatósági mel-
lényüket elszakították. Az erõsítést
kérõ járõrök egyike a bántalmazás kö-
vetkeztében nyolc napon belül gyó-
gyuló, könnyebb sérülést szenvedett.

A rendõrség csoportosan elkövetett,
hivatalos személy elleni erõszak bûn-
tett megalapozott gyanúja miatt a 34
éves taktaszadai férfival és három nõi
hozzátartozójával szemben eljárást
kezdeményezett a Miskolci Nyomozó
Ügyészségen.

A Büntetõ Törvénykönyv tavaly au-
gusztusban hatályba lépett szigorító
rendelkezései szerint két évtõl nyolc
évig terjedõ szabadságvesztéssel bün-
tetendõ, ha a hivatalos személy elle-
ni erõszakot csoportosan vagy fel-
fegyverkezve, intézkedést végrehajtó
rendõr vagy pénzügyõr sérelmére kö-
vetik el. Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében tavaly 31 alkalommal támad-
tak rendõrre.

BEREZELT A RÉZTOLVAJ 
Megrongáltak egy vasúti fényso-

rompót a Putnok és Pogonyi-puszta kö-
zötti vonalszakaszon, amely nagy-
mértékben veszélyeztette a közlekedés
biztonságát. 

A napokban az Ózdi Rendõrkapi-
tányság ügyeletére érkezett bejelentés
szerint tönkretették a Putnok és Pogo-
nyi-puszta közötti vasútszakaszon lévõ
fénysorompót. Az eszközbõl kitépték
az úgynevezett kerékérzékelõ kábelt,
ami így üzemképtelenné vált. 

Miközben a rendõrök forró nyomon
indultak az elkövetõk felderítésére,
addig a vasúti szakemberek meg-
kezdték a hiba elhárítását. Mindkét tö-
rekvés hamar eredményre vezetett. A
putnoki rendõrõrs járõrei a helyszín kö-
zelében egy gyalogost ellenõriztek, aki
a rendõrök láttán idegesen, gyanúsan
viselkedett. A férfinél megtalálták a fény-

sorompóból ellopott színesfémet. A
gyanúsított elismerte tettét, mint mond-
ta, azért rongálta meg az eszközt, hogy
értékesíthetõ fémhez juthasson. Csak-
hogy kudarccal járt, mert az értékét te-
kintve jelentéktelen mennyiségû kábelt
lopott el a tolvaj, az okozott kár azon-
ban jelentõs. 

A rendõrök a közlekedés biztonsá-
ga elleni bûncselekmény miatt indí-
tottak eljárást az elkövetõvel szemben. 

FALOPÁS
LÁNCTALPAS AUTÓVAL

A kazincbarcikai Balázs-völgyben
foglalták le a rendõrök azt a falopás-
hoz átalakított és használt autót, ami
cabrio létére hólánccal is fel volt sze-
relve. A Kazincbarcikai Rendõrkapi-
tányság azért indított eljárást, mert a
város közelében lévõ erdõs területek-
rõl nagyobb mennyiségû fát loptak el
ismeretlen tettesek. A nyomozás ered-
ményeként az úgynevezett Balázs-
völgyben két ház udvarán megtalálták
és lefoglalták a bûncselekményekbõl
származó faanyagot, valamint a lo-
páshoz használt két személygépkocsit.
Az egyik kocsit körfûrésszel cabrióvá
alakították és a terepviszonyok köny-
nyebb legyûrése érdekében hólánccal
is felszerelték.  Egy helyi férfit lopás mi-
att, egy másikat orgazdaság miatt hall-
gatott ki a rendõrség. 

HÁROM NAP ALATT
A RÁCS MÖGÖTT

Egy közelmúltban édesanyját kirab-
ló semjéni férfit a bíróság letöltendõ bör-
tönbüntetéssel sújtott. A nõ által a rend-
õrségen tett feljelentés és az ítélet kö-
zött mindössze három nap telt el.

Egy semjéni férfi február 17-én a dél-
elõtti órákban megjelent édesanyja la-
kásán, és bántalmazással arra kény-
szerítette az asszonyt, hogy alkoholra
adjon neki ezer forintot. Miután a pénzt
megkapta, azt hamarjában a közeli ital-
boltban el is költötte. Ezt követõen is-
mételten megjelent édesanyjánál és fe-
nyegetõzve újabb ezrest követelt, amit
szintén megkapott. A bántalmazott és
kirabolt nõ a fiától való félelmében
egyik hozzátartozójához költözött,
majd azok biztatására csak február 19-
én a délutáni órákban tett feljelentést.
A rendõrök elõállították a 33 éves fér-
fit, aki gyanúsítottkénti kihallgatása
során a bûncselekmény elkövetését be-
ismerte. A Sátoraljaújhelyi Rendõrka-
pitányság elrendelte a lator fiú ideig-
lenes távoltartását, egyben az ügyész-
ség felé elõterjesztéssel élt annak gyor-
sított eljárásban történõ bíróság elé ál-
lítására. A február 22-én megtartott tár-
gyaláson az anyját kirabló semjéni fér-
fit a bíróság jogerõsen 3 év 6 hónap
börtönbüntetésre ítélte, melynek vég-
rehajtását azonnal el is rendelte.

A tolvajok listával a kezükben  be -
tértek egy tokaji élelmiszerboltba,
majd a szükséges termékekkel fizetés
nélkül távoztak. Nem jutottak sokáig,
csak az áruház parkolójáig, ahol a
rendõrök elfogták õket.

Üzletszerûen elkövetett lopás miatt
folytat eljárást a Szerencsi Rendõrka-
pitányság négy kabai tolvajjal szemben.
Még február végén egy áruházlánc to-
kaji üzletébe tért be két-két férfi és nõ,
akik különbözõ termékeket loptak el,
azonban az áruház dolgozói rajta-
kapták és a rendõrök kiérkezéséig
visszatartották õket. A helyi nyomozók
a gyanúsítottak gépkocsiját is átvizs-
gálták, ahol nagyobb mennyiségû,
számla nélküli szeszes italra, kozme-
tikumokra, édességekre, ruhanemûk-
re bukkantak. Mint utóbb kiderült, az
árukat más üzletekbõl lopták el. A To-
kaji Rendõrõrsre elõállított elkövetõk
kezdetben sztoikus nyugalommal vi-
selték az eljárást, mivel úgy számítot-
ták, hogy „csak” szabálysértési eljárás
indul velük szemben. Mindig ügyeltek
ugyanis arra, hogy az általuk egy-egy
alkalommal ellopott termékek összér-
téke ne érje el a 20 ezer forintot. Az
adategyeztetések során azonban a
rendõrök megállapították az üzlet-
szerûséget, ami pedig már bûn cselek-
ményi kategóriába emeli a lopássoro-
zatot. A négyessel szemben korábban
már több szabálysértési eljárás indult

lopás miatt az ország több pontján. Ek-
kor az elkövetõk erõs tagadó üzem-
módra váltottak, és többek között ki-
jelentették, hogy nem ismerik egymást,

sõt az is „új” információ volt szá-
mukra, – úgy tettek, mintha a
rendõröktõl tudták volna meg –,
hogy mindannyian kabaiak. Tették
ezt annak ellenére, hogy egy au-
tóban utaztak. A négy gyanúsított
elõéletét megvizsgálva kiderült,
hogy munkahellyel egyikük sem
rendelkezik és életvitelszerûen ab-
ból élnek, hogy az országot járva
az útjukba esõ áruházakból lop-
tak. Ezt bizonyítják például azok
a náluk lévõ listák, amelyeken kü-
lönbözõ árucikkek voltak felso-
rolva. Az elkövetõket – legna-
gyobb meglepetésükre – bûnügyi

õrizetbe vette a rendõrség, és kezde-
ményezték elõzetes letartóztatásukat,
amit a bíróság két nõnél és egy férfi-
nál elrendelt.

Egy zsáknyi cigarettát lopott az egyik dubicsányi kisboltból az a férfi, akit feb-
ruár 21-én éjszaka fogtak el a vámosok. A mélységi ellenõrzõ csoport járõrei a
tolvajt megbilincselték, majd értesítették a rendõröket.

Dubicsány fõútján haladtak át a Vám- és Pénzügyõrség járõrei, amikor ép-
pen az autójuk mellett megszólalt az egyik élelmiszerbolt riasztója. Néhány má-
sodperccel késõbb egy kapucnis felsõt viselõ férfira figyeltek fel, aki egy teli zsák-
kal a hátán rohanni kezdett. A vámosok üldözõbe vették a menekülõt. Egy par-
kos területen érték utol a férfit, aki akkorra már a földön feküdt. Valószínûleg
elesett. Mellette hevert az a zsák is, amibõl különbözõ márkájú – magyar adó-
jeggyel ellátott – cigaretták és dohánytermékek peregtek ki. Mivel minden jel
arra mutatott, hogy a feltartóztatott férfi tört be a kisboltba, a vámosok megbi-
lincselték és értesítették a rendõröket. A néhány perc alatt kiérkezõ járõrök vé-
gül elõállították a tolvajt.

A MEGYE RENDÕREI
AZ ORSZÁG ÉLMEZÕNYÉBEN

ORSZÁGJÁRÓ LISTÁS TOLVAJOK

Jegyzékek is bizonyították a lopásokat. 

BETÖRÕT FOGTAK A VÁMOSOK

Háromnapos, egész Eu-
rópára kiterjedõ, össze-
hangolt közlekedésren-
dészeti ellenõrzést tartott
február 16–18-a között a
rendõrség.

Az akció során a me-
gyében több mint 1500
személyt ellenõriztek a
járõrök. A vizsgált gép-
jármûvezetõk többsége
használta az autók passzív
biztonsági eszközeit – ösz-
szegezte a tapasztalatokat a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõka-
pitányság, azonban 66 felnõtt és 10
gyermeknél nem volt bekapcsolva a
sokszor életet is mentõ biztonsági öv.
A nemzetközi TISPOL akcióban a

rendõrök 49 fõvel szemben közigaz-
gatási, 67 fõvel szemben szabálysér-
tési eljárást kezdeményeztek, és to-
vábbi 80 személlyel szemben csaknem
700 ezer forint helyszíni bírságot szab-
tak ki a háromnapos akcióban.

A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSÉRT

Az akcióban a rendõrök több mint ezeröt-
száz jármûvet ellenõriztek.

Az elmúlt évben több
mutató tekintetében az
országos átlagot megha-
ladó eredményt értek el a
rendõrök B.-A.-Z. megyé-
ben – hangzott el a feb-
ruár 25-én Miskolcon
megtartott sajtótájékoz-
tatón. 

A Borsod-Abaúj-Zemp -
lén Megyei Rend õr-fõ -
kapitányságon a hagyo-
mányos évértékelõ állo-
mánygyûlés elõtt megtar-
tott eseményen az orszá-
gos rendõr-fõkapitányság
bûnügyi igazgatója elis-
meréssel szólt a testület te-
vékenységérõl, ami szinte
minden tekintetben javuló tendenciát
mutat. Házi István vezérõrnagy szerint
nem véletlen, hogy 2009-ben a me-
gyei és települési önkormányzatok
egyhangúlag fogadták el a rendõrség
munkájáról készített beszámolókat,
ami a testület jó társadalmi támoga-
tottságára, eredményes mûködésére
utal. 

Mint elhangzott, megyei rendõr-
fõkapitányság a tavalyi évben is élen
járt az újításokban. Februárban a zéró

tolerancia elvének meghirdetésével az
országban elsõként indítottak komplex
cselekvési programot a lakosság biz-
tonságának erõsítésére. Sikeresek vol-
tak a közterületen bevethetõ állomány
létszámának növelésében, az objek-
tumok õrzését végzõ fegyveres biz-
tonsági õrök kiképzésében. Bõvítették
a kutyás rendõrök számát, az ebek biz-
tosítása érdekében vásárokat is tartot-
tak. A megyében 235 körzeti megbí-
zott teljesít szolgálatot, száz százalé-

kig kihasználva a lét-
számkeretet. A mege -
lõzési tevékenység ke-
retében kiadták a szép-
korúak bûnmegelõzési
naptárát.

Az elmúlt évben a
megye rendõrei kiemelt
figyelmet fordítottak a
közlekedési balesetek
megelõzésére. Rend-
szeresek voltak a közúti
ellenõrzések, az egyre
korszerûbb sebesség-
mérõ eszközök alkal-
mazása visszatartó ha-
tásúnak bizonyult a
gyorshajtók körében.
Mindezeknek is kö-
szönhetõen tavaly az

elõzõ évhez képest jelentõsen csökkent
a halálos kimenetelû közlekedési bal-
esetek száma és kevesebb volt a sze-
mélyi sérüléssel járó ütközés. Akik au-
tóval keltek útra, a korábbinál nagyobb
biztonsággal haza is tértek tavaly Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében.  

A sajtótájékoztató végén bejelentet-
ték: Vereckei Csaba megyei rendõr-
fõkapitány internetes naplót indított. A
blog a www.police.hu/borsod oldalon
érhetõ el.

A száraz idõben végzett tavaszi
avar- és gazégetések komoly károkat
okoznak az erdõkben. A felelõtlen-
ségbõl bekövetkezett káresetek meg-
elõzésének fontosságára hívja fel a fi-
gyelmet a szerencsi tûzoltóparancsnok.

Dócs Róbert õrnagy tájékoztatása
alapján a tûzvédelmi elõírások sze-
rint külterületen a kiskert- és telektu-
lajdonosok gazégetést kizárólag nap-
pal, szélcsendes idõben, megfelelõ ol-
tóeszközt készenlétbe állítva, fel-
ügyelettel végezhetnek. Távozás elõtt
gondoskodni kell a lángok eloltásá-

ról, a parázslásokat, izzásokat vízzel,
földtakarással vagy kézi szerszámok-
kal meg kell szüntetni. A környezet
védelme érdekében az erdõkben, il-
letve az azoktól számított kettõszáz
méteren belül az e célra kijelölt he-
lyek kivételével nem szabad tüzet
gyújtani, tilos égõ cigarettát vagy
gyufát eldobni. Az erdõgazdálkodó
köteles az erdõbe vezetõ utak, ösvé-
nyek, nyiladékok bejáratánál, az au-
tóspihenõknél, valamint a tûzrakó he-
lyeken – jól látható módon – az  erdõ -
ben történõ tûzrakásra, a nyílt láng
használatára, valamint a dohányzás

szabályaira és a tûzjelzés módjára vo-
natkozó figyelmeztetõ, tájékoztató
táblákat elhelyezni, illetve a meglevõk
állapotát felülvizsgálni. A felelõtlen
emberi magatartás jelentõs kárt okoz-
hat az anyagi javakban, és természeti
értékekben egyaránt.    

A parancsnok felhívja a figyelmet,
hogy akik a tûzvédelmi elõírásokat
nem tartják be, a tûz és egyéb kárel-
hárítás felszámolását nem segítik elõ,
azok ellen az illetékes hatóságnak kö-
telessége eljárni helyszíni, szabály-
sértési és/vagy tûzvédelmi bírság ki-
szabásával.

Kiválóra értékelték a megyében dolgozó rendõrök tel-
jesítményét. 

A GAZÉGETÉS SZABÁLYAI 
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Szédítõ iramban száguld körü -
löttünk az élet, meglepetést meg-
lepetésre halmoz a történelem, a
szélrózsa minden irányából társa-
dalmi és politikai eszmék áramla-
nak felénk. Történelmi idõszakot
élünk, így az egykori nagy idõk em-
léke, a magyar múlt hagyományai
most még elevenebben élnek a lel-
kekben. A negyvennyolcas szabad-
ságharc kezdetére városunkban
mindig a kegyelet és a hagyomá-
nyok tisztelete mellett emlékez-
tek.

1894-ben az ünneplésre rátele-
pedett a Turinból érkezõ szomorú
hírek nyomasztó hatása. Az emberek
a szabadság apostolának, Kossuth
Lajosnak a legnagyobb zsarnokkal,
a halállal folytatott vívódása felett
aggodalmaskodtak. A következõ
évtõl kezdve március 15-ének ün-
neplése szinte egybe esett a márci-
us 20-án elhunyt „Kossuth apánk”
halálának évfordulójával. Annak el-
lenére, hogy 1896 a millenniumi ké-
szülõdés jegyében telt el, az Ipar-
testület kezdeményezésére nem mu-
lasztották el a szabadságharc 48. év-
fordulóját megünnepelni. A refor-
mátus iskolában gyülekezõ iparosok
zászlójuk alatt, hazafias dalok ének-
lése mellett vonultak a Nagy Szál-
lodába. Simon József szavalatát és
Persenszky Károly elnök beszédét
követõ közvacsora után a tagok
olyan rendben, ahogyan odaérkez-
tek, visszavitték zászlójukat. Az öt-
venedik évfordulót az egy évvel ko-
rábban alakult Szerencsi Nemzeti
Szövetség felhívása elõzte meg,
mely a méltó ünneplésre szólított fel.
Paszlavszky Sándor szövetségi elnök
beszéde vezette be az emlékülést.
A Szerencsi Társaskör ünnepét a
Nagy Szállodában Erõs János vár-
megyei fõorvos úr, a társulat elnö-
ke nyitotta meg. A pohárköszönt-
õkkel tûzdelt 160 fõs vacsorát a reg-
gelig tartó mulatság zárta be. 

A huszadik század fordulójának
tavaszán megrázó eseményre ébredt
a város lakossága. A nyomda fel-
szerelése, papírraktára, gépezete, tíz
év befektetett munkája, a kész
nyomtatványok, többek között a
március 15-re készült nyomdai ter-
mékek is a tûz martalékai lettek. En-
nek ellenére azért a szabadságvív-
mányok évfordulóját a tanítók és a
dalárda vezetése mellett a postaté-
ren megünnepelték. A következõ év
március idusának délelõttjén a cu-
korgyár tanítója rendezett ünne-
pélyt növendékeivel. Este hét óra-
kor kezdõdött az iparosság és a da-
lárda közös rendezvénye, zeneszó
és fáklyafény mellett vonultak a
Fried-féle vendéglõbe. Endre Gyu-
la, a dalárda vezetõje fáradságos
munkájának köszönhetõen a dalár-
da mûsorszámai emelték az est
színvonalát. Rudi Gyula megkapó
beszéde és néhány iparos alkalmi
szavalatát követõen asztalhoz ült az
ünneplõ közönség. Iparosaink két
48-as honvédünket is vacsorával lát-
ták el és gyûjtést is rendeztek szá-
mukra. Összesen 48 koronát szed-
tek össze, mely összeget Kubasek
építész 34 koronával megtoldott. A
társaskör a Nagy Szállodában ün-
nepelt társasvacsorával, ahol a ven-
déglõs is kitett magáért. Igazi ma-
gyar vacsorával szolgált, minden
asztalkendõt nemzeti színû szalag-
gal kötött át.

1906-ban március 15-ét nem en-
gedték nyilvánosan megünnepelni.
Szerencs templomaiban hálaadó is-
tentiszteletet tartottak, de felhábo-

rodást keltett a városban, hogy az
izraelita templomban héber nyel-
ven, nem magyarul miséztek.
Együttesen a Nagy Szálloda dísz-
termében szándékoztak emlé-
kezni, valójában azonban ket-
tészakadt a város, a társaskör a sa-
ját helyiségében, az iparosok pe-
dig a Magyar Király vendéglõben
ünnepeltek. A következõ évben
már szabad volt a nyilvános meg-
emlékezés. A város zászlódíszt öl-
tött e napon. A polgári Olvasókör,
az Ipartestülettel karöltve, mind a
négy felekezeti templom isten-
tiszteletén sorban egymás után
részt vettek. A délutáni elõadást
az állami iskola nagytermébe
szervezték, majd a közönség fák-
lyás felvonulása a Magyar Király
vendéglõ termeibe, a társas va-
csorához vezetett. Egy teríték ára
1 korona 60 fillérbe került.

A hatvanadik évforduló regge-
lén mozsárágyú hirdette a nap tör-
ténelmi fontosságú jelentõségét.
A város elöljárósága felkérte a la-
kosokat, hogy e nap estéjén a la-
kások ablakait gyertyával világítsák
ki, ezzel is adózva szabadsághõse-
ink emléke elõtt. Az elmaradhatat-
lan istentiszteletek után, a délutáni

köszöntõre az állami iskola elõtti ha-
talmas térre gyülekezett a város la-
kossága, ahol a kerületi képviselõ,
Bernáth Béla tartott ünnepi beszé-

det. A fényárban úszó városban
hazafias dalokat énekelve indult
el a fáklyás menet. Este az Ipar-
testület a Magyar Király vendég -
lõben, a Polgári Olvasókör saját
helyiségében, a Társaskör pedig
a Nagy Szálloda termében ren-
dezte meg a maga bankettjét. Rá
egy évre kevés zajjal, de annál
több bensõ séggel és hazafias lel-
kesedéssel ünnepelte Szerencs
város a negyvennyolcas hõsöket.
A Nagy Szállodában Gortvay Ala-
dár, mint a társaskör elnöke tar-
tott megemlékezést, a polgári kör
helyiségében pedig Bányay János.
A két társaság együttérzésük do-
kumentálásaként küldöttség útján
üdvözölték egymást 

A világháború elsõ évének ta-
vaszán még gyanútlanul ünne-
pelték azt a napot, mely jelzõ -
pontja volt a szabad eszmék ter-
jesztésének, amely bezárta a moz-
dulatlanság, az elõjogok uralmá-
nak korszakát. Az állami iskola ta-
nítótestülete hazafias iskolai em-
lékezést tartott, melyre a szülõket

is meghívták. A különbözõ egyesü-
letek, szervezetek hangversennyel,
vagy mûkedvelõ elõadással egybe-
kötött mulatságokat rendeztek. A há-

borús években szerényen, hazafias
istentiszteletek keretében emlékez-
tek negyvennyolcra és saját halot-
taikra is.

A második világháborúban na-
gyobb hangsúlyt kaptak a leventék
által képviselt megemlékezések, de
nem maradtak el mögöttük a civil
szervezetek sem. A szerencsi Iparos
Olvasóköre 1942. március 15-e
délutánján az Ipartestület nagyter-
mében emlékezett az általános em-
beri jogok érvényre jutásának nap-
jára. Kovács Károly ipartestületi el-
nök bevezetõje és a Himnusz el-
hangzása után Nagy Sándor refor-
mátus segéd lelkipásztor mondott
ünnepi beszédet, melyet szavalatok,
a Szerencsi Dalárda énekei, tárogató
szóló követtek és a Szózat zárt be.
Lelkes ünnepély volt a MÁV Olva-
sókörben is Szegedy Gyuláné pon-
tos és körültekintõ rendezésében. Az
ünnepi beszédet Nyári József fõtiszt
mondta, hazafias színdarab, és sza-
valatok szerepeltek a mûsorban. A
zenét a vasutasok zenekara szol-
gáltatta Homza István vezényleté-
vel. A cukor- és csokoládégyár
együttes emlékezése a cukorgyári
kazánházban volt.

(Folytatás a 11. oldalon.)

(Folytatás a 7. oldalról.)
Diákjaimat országos projektvetél-

kedõre készítettem fel, két regionális
helyezéssel és országos negyedik
hellyel szerezve dicsõséget intézmé-
nyünknek, a Trefort Ágoston Szak-
képzõ Iskolának.

Legutóbb két jelentõs SMART in-
teraktív-táblás pályázatom is volt. Or-
szágos tizenharmadik lettem, majd a
Mûszaki Kiadó pályázatán országos
nyertes. Ez azért is fontos, mert a kö-
zépiskolai kategóriában hárman kap-
hattuk meg ezt a címet.

Az interaktív tábla olyan, mint egy
varázslat. Egy jól elkészített tan-
anyaggal a fegyelmezési problémák
megszûnnek, és ha jobban figyel a
diák, többet is fog tudni. Óráim 95 szá-
zalékában így tanítok. A legfrissebb si-
kerem a Magyar Dokumentumfilm
Rendezõk Egyesülete által hirdetett
„Pedagógusok”pályázat országos má-
sodik helyezése. 

– Mire a legbüszkébb életében?
– Mindenre, ami része az életem-

nek: a családomra és az eredménye-
imre. Büszke vagyok arra is például,
hogy a kórusommal többször éne-
keltünk Szerencsen. Ezek közül a leg-
kiemelkedõbb volt 1994 tavasza, ami-
kor a Rákóczi Zsigmond emlékére ren-
dezett ünnepségsorozaton a reformá-
tus templomban egy olyan mû õsbe-
mutatója hangzott el, amit Máté Já-
nos nekem és a kórusomnak ajánlott.
A címe: „Rákóczi Zsigmond éneke”.

– Ha már szülõvárosánál tartunk, mi-
lyen gyermekkori emlékei vannak
Szerencsrõl?

– Emlékszem, hogy nagyon szeret-
tem zongorázni, amire már óvodás ko-
romtól Kolozsvári Magduska néni ta-
nított. Tehát elmondhatom, hogy
elõbb tudtam kottát olvasni, mint
betût. Persze elõfordult, hogy inkább
bújócskázni mentem volna a zongo-
raóra helyett. Szerettem a várkertet.
Ott, majd késõbb a régi gimnázium
épülete mellett jó volt korcsolyázni a
hideg téli napokon. Általános iskolás
koromban a Rákóczi úton laktunk. Ez
egy hosszú udvarú, több lakásos épü-
let volt, kapuja az „alsó” utcára nyílt,
itt tanultam meg biciklizni. Innen

nyílt egy meredek lejtõ is, ahol lehe-
tett szánkózni. Az udvarunkban volt
egy óriási gesztenyefa, amit szintén na-
gyon szerettem. Emlékeimben élnek
a hegyen, a fenyvesben tett kirándu-
lások és az, hogy minden este friss te-
jet ihattam, mert nagyapámék tehe-
net tartottak. Nekem a kis boci meg-
simogatása is nagy élmény volt. Sze-
rettem a keresztanyám mellett a pa-
pírboltban nézelõdni. A családi kará-
csonyok a kántálásokkal együtt a leg-
szebb emlékeim közé tartoznak. A csa-
ládban sokat nevettünk. Ebben az  idõ -
ben járhattam elõször külföldön:
Ausztria, Olaszország, Románia és
Bulgária. Ez akkor igen nagy dolog-
nak számított! Jártam rajzolni, ének-
karra, és sok szakkörre. Az iskolában
volt klubdélután, jelmezbál és õrsi fog-
lalkozás. A gimnázium szintén jó ala-
pokat adott. Szép diákéveim voltak és
akkor még teljes volt a család. Édes-
apám halálakor még alig múltam ti-
zennyolc…

– Voltak-e kedvenc tanárai, játszó-
társai, akikre szívesen emlékszik?

– Természetesen. Kezdjük rögtön a
szüleimmel. Tõlük tanultam az ének-
zenét, a rajzot és a földrajzot. Aztán
az alsó tagozatos koromból emlék-
szem Gaszperné Zsuzsika nénire. A
legjobb barátnõm, Hegedûs Márti
anyukája, Hegedûs Imréné pedig a
magyart szerettette meg velem. Gim-
náziumban Magyar János volt az osz-
tályfõnököm, aki matematikát tanított,
Balogh Istvánné a magyart oktatta, La-
pis Lászlóné pedig a kémia szeretetét
táplálta belém. Szegedi Pál mint
orosz– angol szakos tanár él emléke-
imben. Tiszta lányosztályba jártam. Az
itteni osztálytársaim között Sagáth
Marcsi lett a legkedvesebb barátnõm.
Sok régi ismerõssel az interneten tart-
juk a kapcsolatot. És ki ne emlékez-
ne Juhász bácsira, aki kis fagylaltos ko-
csijából árulta a finomságot, egy gom-
bóc 50 fillér volt. De szívemnek ked-
ves a régi köves fõutca is.

– Végül elkerült a településrõl.
– Igen, de kicsit még ma is Szeren-

csen élek, hiszen gyakran járok haza.
Olvasom a Szerencsi Híreket, figye-
lem a fejlõdést. Valójában elsõ mun-

kahelyem miatt hagytam el a várost.
Igazából nem akartam tanár lenni, de
a sors így hozta, és ma már nagyon
örülök ennek. Az elsõ munkahelyem
Monokon volt, ahol két közösségnek
is osztályfõnöke voltam. Két szaktan-
termet is készítettem, sok-sok falitáb-
lával. Nem elõre gyártott összefoglaló
ábrák voltak ezek, hanem saját kezûleg,
tussal megírt és megrajzolt összegzé-
sek. Ügyesen rajzoltam, írtam a betût,
hiszen ezt is örököltem. Mindhárom
szakomat tanítottam.

Nyolc év múlva kerültem Sárospa-
takra, a református gimnáziumba. Ak-
koriban az elsõ iskolámból feltûnõen
sokan jelentkeztek ebbe az intéz-
ménybe. Imádtam a kórust, amit az
énekkarosaimmal egyszerûen Kórus-
nak neveztünk. Igen, így nagybetûvel!
Velük jártam be Európát és eljutottunk
az Amerikai Egyesült Államokba is.
Hazai és nemzetközi versenyek elis-
mert díjazottjai voltunk. Valahogy
úgy éreztem, soha nem voltam fon-
tos ennek az iskolának. Minden ok-
levelünket ócska, kiselejtezett képke-
retbe rakva a diákjaimmal együtt he-
lyeztük el az énekteremben. A meg-
szerzett 31díjunk két sorban sorako-
zott a falon. Ez volt az az idõszak, ami-
kor csökkentették az énekórák számát
is. Sajnos, a többi tantárgyamat nem
taníthattam, hiába kértem. Új mun-
kahelyet kerestem, ami után több
évig képtelen voltam visszahallgatni
közös felvételeinket. Ma is tanítok éne-
ket, van énekkarom, de bevallom: ne-
kem ez a Kórus volt az életem! Ti-
zenhat év után költöztem Sárospa-
takról Sátoraljaújhelybe. Itt lakom, és
a Trefort Ágoston Szakképzõ Iskolá-
ban tanítom minden szakomat. Ren-
geteg hátrányos helyzetû, nehezen
motiválható, és tanulási nehézségek-
kel küzdõ diákot ismertem meg. Fo-
lyamatosan osztályfõnök vagyok. Itt is
sikereket érek el diákjaimmal, mód-
szertani munkáimmal és pályázata-
immal egyaránt. Évente több országos
díjjal büszkélkedhetünk.

– Említette, hogy munkája mellett
fontos a család.

– Nagy a rokonság, de most a
szûkebb családra gondolok: anyukám,

a fiam és én. Mindennapos telefonok,
kéthetente találkozások. A fiam Haj-
dúszoboszlón él, édesanyám Szeren-
csen, én pedig itt Sátoraljaújhelyen.
Mi újság? Hogy vagy? Mi történt? És
mindenki elmondja a napját. Szere-
tem a családomat. Anyukám négy-
szeres Európa- és Pro Urbe-díjas
mûvésztanár, aki több mint 30 egyé-
ni és majdnem 100 csoportos kiállí-
táson szerepelt festményeivel. Ter-
mészetesen Szerencsen is volt több ki-
állítása, a közintézményekben és a
mûvészetkedvelõ családokban is meg-
találhatók a munkái. Lakásomban és
a fiamnál is rengeteg gyönyörû kép dí-
szíti a falakat. Büszke vagyok rá és ter-
mészetesen a fiamra! Õ ugyancsak
többdiplomás mérnök. Szintén örö-
költe a mûvészetek iránti vonzalmat:
tanult zenét és ügyesen szobrászko-
dott. Építõmérnökként, vezetõ be-
osztásban dolgozik, és nagyon szere-
ti a munkáját. Legutóbbi szakdolgo-
zatát az itt bevezetett újításaiból írta.
Minden hónapban együtt jövünk
anyukámhoz. Még nem alapított csa-
ládot, de annyit elárulhatok, hogy na-
gyon helyes a barátnõje. Egy szó, mint
száz, büszke gyermek és anyuka va-
gyok! 

– Hogyan látja mai szemmel egy-
kori szülõvárosát? 

– Szerencs fiatalos lendülettel  fej -
lõdik. A külsõ igazán városias lett, sok
régi-új épületet találok. Örülök a szép
parkosításnak. Az üzemek mellett jár-
va szomorú vagyok, hiszen gyer-
mekként a csokoládé- és a cukor-
gyárban is voltam látogatóként. Min-
den régi képeslapon szerepeltek. Ez
olyan, mint egy közeli hozzátartozó
elvesztése. 

Ahogy pedig válaszolok ezekre a
kérdésekre, egyre több régi ismerõs,
emlék jut az eszembe. A megszépült
intézményekre, épületekre én is büsz-
ke vagyok. Amelyik már nincs, azt
megpróbálom felidézni. Szoktam ol-
vasni a Szerencsi Híreket, rendszere-
sen „körülnézek” a város honlapján.
Tudom, milyen kulturális események
vannak a településen, tudom, hol
vannak a boltok. Itthon vagyok! 

M. Z.

HAZAFIAS ÜNNEPSÉGEK MÁRCIUS IDUSÁN

SZERENCSRÕL SZÁRMAZOTT: SZEDERNÉ TÓTH ZSUZSA

A negyvenes évek közepéig az or -
szágzászló elôtt ünnepelték Szeren -
csen a március 15-ét. (A Zempléni
Múzeum fotótárából.)
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Kardos István

ÕRÜLET
Kopogásod feléleszt,
mint egy mûtárgyat a múzeum
legsötétebb zugában 
leporol.

Talán még lehetek valaki,
valakinek.

Ha mozdulok fáj,
és fáj az is, ahogy nézed mozdulatlanságomat
még nem tudni, mi lesz abból a gyurmából,
amit ketten formázunk.
egy angyal?
vagy csak egy kéz
ami kettévágja a most készülõ egészet

Még nem alszom
de már nem vagyok ébren.

Nyári Margó

ANYAFÖLD
Magyar Hon, tirke-tarka rét,
vidám jólelkû itt a nép.
Szabad a nappal, szabad az éjszaka,
Gyönyörû égbolt színes csillaga.

Az Anyaföld a nyugalom gyönyöré,
kék színével az ég borul fölé,
mint jó Édesanya takarva öleli,
ragyognak csillagok ezer szemei.

A föld sosem pihen, terem boldogan,
több ezer élet nesztelen fogan.
Oh Anyaföld, termékeny Anyaföld,
Termésed mennyi gyomrot tölt.

Egy-egy darabod holdnak hívatik,
finomságokkal táplálja gyermekit.
És ahol dombhát domborul,
Gyönyörû élõkép látszik jámborul.

Hajnalra minden szebb a mezõn,
Hûs fuvallat, harmat élinkíti õt…
Az Anyaföld a nyugalom völgye.
Becsüljük, szeressük mindörökre

Szontágh Emil

MINDENNÉL
ELSÕBB..!

Legnagyobb kártevõ
Földünkön az ember
Vakbuzgó rámenõ;
Felesleget termel

Mindentõl elsõbb lett
A pusztító fegyver
Egészség mentõje
A tudomány „nem kell”

Kullog a tudomány 
a betegség után;
Mit mond majd unokánk
Hol marad a tudás

Gyorsan múló évek
A semmibe hullnak
Megszûnik az élet
Lezárjuk a múltat

Jönnek-e utánunk
Újabb kincskeresõk
Lesznek-e urbánus
Földi hitelezõk

Marad-e hírmondó
E maroknyi Földön
Lesz-e az otthonból
Új haza; vagy „börtön”

Leskó Imre

„NYITNI KÉK”
Küszöb elõtt áll a tavasz,
Átlépi-e ki tudja?
Mert oly kifürkészhetetlen
A természet nagy útja.

Dalos madár teret foglal, 
Hímek dala messze száll,
Megérzi a kikeletet
Süni, vakond és madár.

Fenyõrõl, száraz kóróról
Alá hullott már a dér,
Rövidesen, szégyenkezve,
Eltakarodik a tél.

A holnapi fuvallatnak 
Az íze is más lesz már,
Fellélegezve érzed meg,
Bolydulni kész a határ.

Gyors patakok, csermelyecskék
Tiszta vize fut, csobog,
Fiatalnak, idõseknek 
Szíve hangosan dobog.

Sötét verem hûvös mélyén
Csírázik a „pityóka”
Tervezgetõ gazda vérét
Pezsdíti az itóka.

A napokban, még a havon:
Lezajlott a macskanász,
Kóbor kutya utcán tüzel,
Reá is vár a nagy Ász.

Ennyi erotika láttán 
„kutyabajom támadott”
Párnélküli gyakorlatra
Mégsem vagyok kárhozott.

Nem keresem, a vers mit akarhat üzenni;
Hallgatom csak a ritmust, hogy ver benne a szív –
Vajon van-e neki?
Csillan-e napfény törtarany szavakon,
És dallama nárdusolaj-e fülembe?

Szólamait színezi-e kíséret,
És mi a hangszerelés:
Fõnévre csak a fõnév, és az igére mindig ige?
Rím-e a ragrím?… Zönge a tompa?
S mondd, hol az alt, ha mekeg csak fennen az e?

Rejti-e szókép, mind, ami lélek,
Vagy csak úgy, egyenest, kiabálja feléd;
S rezdül-e húr a szívedbe’,
Bárha nem érted is azt, amiért?

És van-e lelke annak a képnek;
Nem csak üres metafora? –
Lázálmok víziós víziója,
S nincs, amit állít, és nem sírnak benne miértek.

Fészekben, levelek közt megbúvó
Lel rád csak, s észrevételenül;
Ám ha te is keresed, megnémul, fut, menekül –
És ott marad csupaszon a közhely-mond’nivaló.

Mert balga a költõ is, aki véli: gondolata milyen új.
Százmilliószor írták már azt mind le elõtte –
Hogy lehetne akár egy verssor is csak övé?

Mégis… Több a hogyan, az akárhány százmilliónál
– Gén kell hozzá, ez biz’ igaz, a szívnek szemsugarából –,
S megszólalhat úgy ugyanaz, ahogyan soha még.

És már – látod? – nem ugyanaz. Most már a tiéd.

Nem akarok hát verssel semmit üzenni.
Szívdobogásom írom csak bele én,
Ritmusa majd maga mondja el: ahogyan;
S te megérzed, szárnyal-e szó tefeléd.

Schlosserné Báthory Piroska: Nyitva maradt

A  H. A. T. HÍ RE
� 2010. február 20-án a tiszalúci mûvelõdési házban is bemutattuk az Aranyló búzasze-
mek antológiánkat, és képzõmûvészeti kiállítást szerveztünk. A kiállításon a H.A.T. tagjai
közül Majorvári Szabó Sándor, Domahidi Klára és Leskó Imre vett részt festményeivel, il-
letve utóbbi fotóival. Mûsort a helyi általános iskola drámatagozatos tanulói adtak.

Jeney András

ARS POETICA



Az összes között a leghosszabb tú-
ránk részeként egy Mátraverebélyen
töltött éjszaka után megcéloztuk leg-
közelebbi ellenõrzõpontunkat, az
ágasvári turistaházat. Útba esett a
vasúti megálló, ahol a megérkezésünk
és az indulásunk négyzeteibe kértünk
pecsétet. A dátumbélyegzõn 1991. jú-
lius 31. olvasható.

Ez túrafüzetemet még inkább erek-
lyévé teszi, mert mint késõbb kide-
rült, azóta az épület romokban hever
és jegyet sem lehet váltani. Akkor még
a szépen rendben tartott létesít-
ményben és a körülötte lévõ parko-
sított területben gyönyörködhettünk.
Rövid, a hegy lábánál kanyargó sík
terep után kezdõdött a lihegtetõ. Mi-
elõtt a turistaházat elérnénk, egy kék
háromszögjelzés kitérésre csábít.
Errõl a túraatlaszt helyszínelõ, az ak-
kor a kartográfiai vállalatnál dolgo-
zó Heincz László a következõket
írta: „A sziklás, fenyõcsoporttal éke-
sített, meredek oldalú, nyugat és dél
felõl lapos tetejûnek látszó vulkáni
kúpról, a Mátra-bérc e nyugati vég-
pontjáról, nagyszerû körpanoráma
nyílik – fõként a Zagyva völgyére és
a cserháti Tepke-Purga gerincre. A
vállról néhány lépés még a 789 mé-
teres csúcs, keleti oldalán jelentékte-
len vármaradvány sejthetõ.” Az idé-
zet további része egy kis bulvárnak
is tekinthetõ. „A tatárjárás után épült
vár – a krónika szerint – Jobus Se-
cundus pécsi püspök védelmére volt

bízva, a várõrség parancsnoka Kom-
polthy Dávid, akinek szép szõke fe-
lesége a püspök nõvére volt. A vé-
delem megerõsítésére 300 horvát vi-
téz érkezett Ágasvárra. Vezérük, ami-
kor kettesben maradt a szép Kom-
polthynéval, egy önfeledt pillanatban
félredobta a lovagiasság szabályait a
ház asszonyával szemben, aki sikol-
tozva menekült el a magáról megfe-
ledkezett lovag elõl. Erre a szolgája
berohant úrnõje segítségére és egy
tõrrel leszúrta a szemtelen zsoldost.
A védõ nélkül maradt várból a püs-
pök Bécsbe, Kompolthy pedig Orosz-
lánvárba vonult vissza. Ágasvárat az
ellenség kifosztotta, lerombolta. Az
1265-ben született Ágasvári okmány
Castrum Agas-ként emlegeti, melyben
a szorgalmuknak fáradságos munká-
jával helyreállított várat IV. Béla fia,
V. István a királyné lovászmesterének
ajándékozza. Késõbb a Tari családhoz
került, akik elhanyagolták, szerepét a
hasznosi vár vette át. A XV. századra
romossá vált és a szomszédos test-
vérvárral, az Óvárral együtt megszûnt
a jelentõsége. Az erõsség pusztulását
egy monda is magyarázza, ami sze-
rint a vár urának tündérszép leányát
egy cseh vitéz elrabolta, a lány ön-
gyilkos lett, az apja pedig az elfogott
vitézzel együtt felrobbantotta a várat.
A történet emlékeztet a trójai háború-
ra, ahol szintén egy szép nõre való vá-
gyakozás okozta a veszedelmet.

A Szamár-kõ sziklatömbje mellett
való elhaladás után a kiegészítõ jel-

zés visszavezet a kéktúra útvonalára.
Amikor a turistaház közelébe értünk,
füstszagot éreztünk. Kicsit meglepõd-
tünk, mert az jutott az eszünkbe, hogy
ég az erdõ. A füstszag egyre erõsödött,
míg végül megláttuk, hogy a ház kö-
zelében sátorozók nyílt tûz mellett
ebédkészítéssel foglalkoztak. A szo-
kásos bélyegzés, az elvesztett folyadék
pótlása, némi pihenõ és folytattuk
utunkat Mátraszentistván felé.

Szádváry Gyula
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Megújultak a szociális ellátást
biztosító helyi intézmények
Taktaharkányban, amelyeknek
február 26-án az idõsek klub-
jában tartották az avató ün-
nepségét. 

Az alkalomra szép számmal
érkeztek a település nyugdíjas
lakói az átalakított és akadály-
mentesített épületbe. A ké-
nyelmes bútorokkal berendezett
helyiségek ideális körülménye-
ket biztosítanak a közösségi
élethez. 

Az ünnepi eseményen Varga
László polgármester köszönt-
õjében kiemelte, hogy a takta-
harkányi önkormányzat fontos fel-
adatának tekinti a szépkorúakról
való gondoskodást. Ennek keretében
történt meg 25 millió forint európai

uniós támogatás felhasználásával az
 idõ sek klubjának, a házi gondozást
és a szociális étkeztetést biztosító
épületeknek a felújítása és akadály-

mentesítése, ezzel is biztosítva a gon-
dozottak kényelmet. 

– A legfontosabb elvünk az volt,
hogy lakosaink helyben részesül-
hessenek a szociális alapellátásban.
A közeli városokban és települése-
ken minden megtalálható, ugyanak-
kor számos, máshol nehezen elérhetõ
szolgáltatást is kínálunk, beleértve a
két nyugdíjasklub által szervezett
utazásokat, kulturális és sportprog-
ramokat – ismertette Szász Elekné,
a Szépkorúak Klubjának vezetõje. A
projekt szakmai vezetését ellátó Kris-
tófné Tóth Emese kiemelte: céljuk,
hogy mindenki megtalálja a saját
egyéni életkörülményeinek és igé-
nyeinek legjobban megfelelõ kör-
nyezetet és ellátást.

„Nagyon ráfért már az idõsek klub-
jára a felújítás – nyilatkozta Gyurán
Istvánné, aki így folytatta: több mint
két évtizede dolgozom az önkor-
mányzatnál, azóta ez a legjelent-
õsebb fejlesztés ezen a területen. A
beruházás keretében a családsegítõ
és gyermekjóléti szolgálatnak helyet
biztosító ingatlanon is jelentõs fej-
lesztés történt, többek között kõbur-
kolatú fedett teraszt építettek.

A fagy és a hó miatt másfél hó-
napig szünetelt a csapadékvíz-el-
vezetõ rendszer felújítása Beke-
csen. Az elmúlt év õszén elindított
beruházás készültsége mára meg-
haladja a 25 százalékot.

Ennek alapján a tervezett 2010.
júliusi határidõre elkészülhet a be-
ruházással a kivitelezõ. Az elmúlt
idõszak legnagyobb szabású fej-
lesztése valósul meg a községi csa-
padékvíz-elvezetõ rendszer teljes
felújításával a településen. A beru-
házáshoz az Észak-magyarországi
Operatív Program keretében csak-
nem 380 millió forint pályázati tá-
mogatást nyert az önkormányzat. A
község teljes, közel huszonkét ki-
lométer hosszúságú vízelvezetõ
rendszerét érintõ program a téli le-
állás után a jobb idõ beköszöntével
tovább folytatódik. Bekecs polgár-
mestere a beruházás idõszakára tü-
relmet kér a lakosságtól. 

– Az elmúlt hónapokban a föld-
munkával járó kellemetlenségek sok
bosszúságot okoztak a községben
élõknek – emelte ki Béki József. –
Tudom, hogy nem öröm, amikor sár-
ban kell járniuk, vagy amikor az au-
tókkal nem tudnak a megszokott
módon ki- és beállni a portákra. A
kivitelezési munkák sajnos ezzel jár-

nak. Azonban hangsúlyozom, hogy
átmeneti idõszakról van szó. Sze-
rencsére a nehezebb szakaszok már
elkészültek, így az elkövetkezõ  idõ -
szakban felgyorsul a munka. Elõ -
fordul majd, hogy egy-egy terület-
re visszatérnek majd a munkások és
a már kész mederoldalakra továb-
bi betonlapokat raknak.  

A polgármester ismertette, hogy a
beruházás során közel tizenhét ki-
lométer hosszúságú árokszakasz
kap szilárd burkolatot. Emellett több
mint négyezer méter hosszban épül-
nek kapubejárók. Az önkormányzat
döntése alapján minden porta elé
olyan nagyságú hidat építenek visz-
sza, mint amilyen ott a kivitelezés
megkezdése elõtt volt. Errõl megfe-
lelõ felmérés történt fotódokumen-
tációval. Ahol nem volt híd, ott egy
három méter szélességû bejárót lé-
tesítenek. A földmunkák, az elbon-
tott bejárók, a sár ezekben a na-
pokban még megkeserítik a beke-
csiek életét azokban az utcákban,
ahol éppen dolgoznak a kivite-
lezõk. Néhány hónap múlva azon-
ban befejezõdik a beruházás és a fel-
újított, kiburkolt árkok a korábbinál
könnyebben vezetik majd el a csa-
padékvizet a településrõl, növelve
a lakosság és a község vagyonbiz-
tonságát.

Megjelent a Szerencsi Kistérségi Ki-
tekintõ újság elsõ száma. A Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás idõszaki
kiadványában az együttmûködõ hegy -
aljai, a taktaközi, és a Harangod vi-
déki települések elmúlt öt esztende-
jérõl tájékozódhatnak az olvasók. A
többségében polgármesterek által ké-
szített, fényképekkel illusztrált beszá-
molók számba veszik a kistérségi tár-
sulás fél évtizedes mûködésének ered-
ményeit, a városban és községekben
megvalósult beruházásokat, fejleszté-
seket. A kiadvány beszámol a térségi
Leader programról, a Helyi Vidékfej-
lesztési Iroda és a Magyar Nemzeti Vi-
déki Hálózat mûködésérõl. A helyis-
mereti totó kitöltõi között ajándéktár-
gyakat sorsolnak ki, míg a kistérségi
rendezvénynaptár a társulást alkotó ti-
zennyolc település idei kulturális ese-
ményeibõl válogat. A társulás az idõ -

szaki kiadványt ingyenesen juttatja el
a szerencsi kistérség lakóihoz.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bíróság február 11-én hozott ítéle-
tében elutasította a Magyar Villamos
Mûvek Zrt. keresetét a Sima–2 szi-
vattyús energiatározó elvi vízjogi en-

gedélykérelmének ügyében, és meg-
állapította, hogy a környezetvédel-
mi hatóság jogszerûen járt el, ami-
kor elsõ- és másodfokú határozatá-
ban megtagadta az engedély kia-
dását. Az ítélet ellen a továbbiak-
ban fellebbezésnek helye nincs – tá-
jékoztatta lapunkat Takács András.
Az Abaújaranyos Faluszépítõ Egye-
sület elnöke levelében ismerteti,
hogy a 2006-2007-ben három gaz-
dasági társaság (SZET Kft.; SZINERG
640 Kft.; MVM Zrt.) is elindítot-
ta a dél-zempléni Aranyos-völgy
térségében – amely a Tokaji törté-
nelmi borvidék világörökségi hely-
szín része – egy szivattyús energia-
tározó közel azonos területre szó-
ló engedélyezési eljárását, amelyet
a környezetvédelmi hatóságok min-
den esetben elsõ és másodfokon is
elutasítottak. A beruházók közül a
hatósági elutasításokat a SZINERG
640 Kft. és az MVM Zrt. is megtá-
madta a megyei bíróságon. A jelen
ítélettel lezárt peren kívül két má-
sik is folyamatban van, a fenti két
cég környezetvédelmi engedélyké-
relmének ügyében – tájékoztatott az
Abaújaranyos Faluszépítõ Egyesület
elnöke. 

Taktaharkány 

MÉLTÓ GONDOSKODÁS AZ IDÕSEKRÕL 

A felújított és kényelmes bútorokkal berendezett idõsotthon a nyugdíjasok
közösségi életének színhelye.   

ÁROKÁSÁS BEKECSEN

Huszonkét kilométer hosszúságban újulnak meg az árkok. 

KISTÉRSÉGI KITEKINTÕ

NEM ÉPÜL A SZIVATTYÚS
ENERGIATÁROZÓ

(Folytatás a 9. oldalról.)
Az országzászló elõtt lezajlott le-

venteünnepélyen Szabó Gábor pol-
gári iskolai tanár gondolatokban
gazdag lendületes beszédét köve-
tõen a leventék hazafias költemé-
nyeket szavaltak. Olykor neves
egyéniségek is megtisztelték jelen-
létükkel e jeles napot. 1943-ban vi-
téz Törs Tibor, a képviselõház alel-
nöke érkezett Szerencsre, és a járási
ipartestület ünnepélyén mondott
beszédet. Kerületünk képviselõje
lelkesítõ mondatokkal szólt a kö-
zönséghez: „A Rákócziak és Kossuth
Lajos földjén végigszáguldott a ma-
gyar történelem, a honfoglalástól a
legújabb korig, ezért itt fokozottan
kell éreznünk március 15-nek je-
lentõségét.” A nagy hatást kiváltó be-

széd után Bednárcsik Mancika,
Stelcz Rózsika és Rezsdovics Ferenc
szavalata és a Szerencsi dalárda éne-
ke után Stelcz Gyula zárta be az ün-
nepséget.

„A márciusi eszméket, a maradást
nem ismerõ idõ folyton érleli, ma
egyik, holnap másik érik meg. Nem
múló lobbanások voltak, hanem
ma is élõ valóságok, amelyek nap-
jainkban is szervesen hozzátartoz-
nak a magyarság szelleméhez. A Ti-
zenkét pont a magyar szabadság
aranybullája, melynek több pontja
ma is segítségért kiált. Az utat Ber-
zsenyi Dániel szavai jelölték ki: Éb-
reszd fel alvó nemzeti lelkedet,
mert nem sokaság, hanem lélek és
szabad nép tesz csuda dolgokat.”

O. Z. M.

HAZAFIAS ÜNNEPSÉGEK
MÁRCIUS IDUSÁN

Kéktúra XXXV.

ÁGASVÁR
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KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:

minden hónap elsõ szerdáján, leg-
közelebb április 7-én 8–12 óráig.

Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ: min-
den páros hét szerdáján 8–16 óráig,
legközelebb március 24-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb már-
cius 17-én.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

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

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra: min-
den hónap elsõ hétfõjén – legköze-
lebb március 12-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság ál-
dozatvédelmi referense minden hó-
nap elsõ hétfõjén, legközelebb már-
cius 12-én 9–12 óráig tart fogadóna-
pot. 

Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtökön
8–15.30 óráig.

SZERENCSI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Március 15–21.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–16 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap
8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Március 22–28.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–19 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17

óráig, szombaton 8–12 óráig. Sze-
rencs (ügyeletes): hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

kóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Cent-
rum gyógyszertár: Szerencs, Rákó czi
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. 
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-

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

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig, pén-
tek: 10–12 óráig. Kedden és csütör-
tökön az ügyfélfogadás szünetel. Sír-
nyitással és hamvasztással, valamint
a gyógyszer-engedélyezéssel kap-
csolatos ügyintézés: hétfõ–csütörtök
7.30–16 óráig és pénteken 7.30–
13.30 óráig. Családvédelmi szolgá-
lat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–
13 óráig, péntek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház),

hétfõ, szerda és csütörtök 8–15 óra
Miskolc: Kazinczy út 19. Hétfõ 8–

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

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Rákóczi út 94. 
Tel.: Fekete Diána 20/802-0391. Ki-

rály Judit 20/484-1013.
Nyitva tartás: hétfõtõl szombatig

12–20 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

Tél végén, tavasz kez-
detén szervezetünk vita-
minraktárai már kiürül-

hetnek, sõt gyakran hiány is kialakul-
hat. A vitaminok testünk kifogástalan
mûködéséhez szükséges szerves ve-
gyületek. Nélkülözhetetlenek a sejtek,
szövetek növekedéséhez, a betegsé-
gekkel szembeni ellenálló képesség
megõrzéséhez. Önmagukban  ener -
giaforrást nem jelentenek, de számos
anyagcsere-folyamat nélkülözhetet-
len alkotói. 

Az A-, a D-, az  E- és a K-vitaminok
felszívódása a táplálkozásunk során el-
fogyasztott zsírtartalomtól is függ. Az
A-vitamin szemünk, valamint a nyál-
kahártya mûködéséhez ad segítséget és
védelmet. Megtalálható a tejben, tej-
termékekben, húsokban, a halmájban
és a tojás sárgájában. A D-vitamin a
csontképzõdésben, a sejtek növeke-
désében és az idegrendszer mûködé-
sében játszik fontos szerepet. Megta-
lálható a halakban, a tejben és tejter-
mékekben, a tojásban és egyes mar-
garinokban is. Az E-vitaminnak a szív
és érrendszer védelmében van jelen -
tõsége, de a terhesség alatt a magzat-
védelemben is kifejti hatását. Az ola-
jos magvak, a hüvelyesek, a növényi
olajok és a búzacsíra tartalmaznak  be -
lõle jelentõsebb mennyiséget. A K-vi-
tamin a csontképzõdésben és a véral-
vadásban tölt be jelentõs szerepet.
Fõként a zöld növények – paraj, brok-
koli, káposzta, fejes saláta –, valamint
a tejtermékek és a máj tartalmazzák.
A zsírban oldódó vitaminokból csak
megfelelõ mennyiséget fogyasszunk,
mert a túladagolás veszélye állhat
fenn. 

A vízben oldódó vitaminok közül a
legjelentõsebb a B-vitamincsoport és
a C-vitamin. Felszívódás után fejtik ki

hatásukat, de amennyiben a szüksé-
gesnél több jut belõlük a szervezetbe,
a vizelettel kiürülnek. A B-vitaminnak
szerepe van a szénhidrátok lebontá-
sában és az idegrendszer mûködésé-
ben. Fõként a teljes kiõrlésû gabona-
félék, az élesztõ, az olajos magvak és
belsõségek tartalmazzák. A B2-vitamin
a szénhidrát-, a fehérje- és zsíranyag-
cserében vesz részt, de más egyéb mel-
lett, egyes ásványi anyagok hasznosu-
lásáért is felelõs. Fõként a tej és tejter-
mékekben, a tojásban, húsban, halban,
májban, gabonafélékben, hüvelyesek-
ben és az élesztõben található meg. A
B6-vitamin az enzimek mûködésében,

a fehérje- és zsíranyagcserében, az ideg-
rendszeri és hormonmûködésben, va-
lamint a vérképzésben játszik szerepet.
A belsõségek, hal, hús és tejtermékek,
a tojás, élesztõ, a teljes kiõrlésû gabo-
nafélék, zöldségek, száraz hüvelyesek
és az olajos magvak tartalmazzák. A
B12-vitamin a szénhidrát-anyagcsere, az
idegrendszer mûködésének biztosítá-
sa, valamint a vörösvértest-képzés fon-
tos alkotóeleme. Elsõsorban a hús, hal,
tojás és a belsõségek tartalmazzák. A
C-vitamin az egyik legismertebb és leg-
többször emlegetett a vízben oldódó
vitaminok csoportjában. Antioxidáns
hatású, valamint az immunrendszer
mûködésében, a szöveti regeneráció-
ban és a sejtvédelemben fejti ki a ha-

tását. Szerepet játszik még a sebgyó-
gyulásban, a hormonképzõ désben, de
segíti a vas, a réz és a cink felszívó-
dását is. Leginkább a citrusfélékben, a
kiviben, a feketeribizliben, csipkebo-
gyóban, szamócában, málnában és
eperben fordul elõ. Megtalálható még
a zöldpaprikában, zöldpetrezselyem-
ben, a káposztafélékben, kelbimbóban
és a brokkoliban. 

Szervezetünk vitaminszükségletét a
kiegyensúlyozott, helyes táplálkozással,
a megfelelõ mennyiségû zöldség, gyü-
mölcs, tejtermék és hús fogyasztásával
biztosíthatjuk. A fizikai aktivitás meg-
növekedésekor, bizonyos állapotok és
betegségek, mûtétek alkalmával megnõ
a szervezet vitaminszükséglete. Ilyen-
kor szükség lehet bizonyos vitaminké-
szítmények alkalmazására, de fontos,
hogy a zsírban oldódó vitaminok meny-
nyiségét ne növeljük meg túlzottan. Ta-
vasszal már megjelenõ zöldségfélék, sa-
láta, retek fogyasztásával hozzájárul-
hatunk a kiürült vitaminraktárak feltöl-
téséhez, a szervezetünk erõnlétének, az
immunrendszerének erõsítéséhez.

Váradi Ferencné

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páros hét péntekjén (leg-

közelebb március 12-én és április 2-
án) a szerencsi rendelõintézetben Vá-
radi Ferencné segítséget nyújt a sze-
mélyre szabott diéta kiválasztásában,
lehetõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés be-
utaló nélkül is igénybe vehetõ, társa-
dalombiztosítási igazolványra azonban
szükség van, és a várakozás elkerülé-
se érdekében célszerû  idõ pontot
egyeztetni.

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

VÉRADÁS
MÁRCIUS

16. (kedd): Legyesbénye
18. (csütörtök): Abaújszántó

23. (kedd): Monok
30. (kedd): Megyaszó,

Újcsanálos

PÉN TEK DÉL UTÁ NI OR VO SI ÜGYE LET
Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától

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

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

Március 12.: III. körzet (Sütõ Szilveszter), tel.: 47/362-638.
Március 19.: II. körzet (Móré László), tel.: 47/362-225.
Március 26.: IV. körzet (Spak László), tel.: 47/361-203.

Egészségünkért 

A VITAMINOK SZEREPE ÉS JELENTÔSÉGE

Sajtótájékoztatóval egybekötött
 elõ adást tartott március 4-én Mis-
kolcon a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara
(BOKIK) és a Vállalkozók Országos
Szövetsége a jelenleg legkedvezõbb-
nek számító Széchenyi Kártya hitel-
programról. Közismert a kis- és kö-
zépvállalkozások tõkeszegénysége,
éppen ezért országos szinten is nép-
szerû a vállalkozók körében a ka-
mattámogatással mûködõ, KA-VOSZ
Zrt. által közvetített konstrukció.

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
marában Budapesten a közelmúltban
megrendezett gazdasági évnyitón el-
hangzott a bejelentés, hogy a megvá-
lasztandó kormány koncepciójában a
mikro-, kis- és középvállalkozások szá-
mára biztosítják a Széchenyi Kártyát,
amelyet a lehetõ legnagyobb támoga-
tásban fogják részesíteni. 

A BOKIK székházában március 4-én
megtartott, a kártya elõnyeit bemutató
rendezvényen Ódor Ferenc, a B.-A.-Z.
Megyei Közgyûlés elnöke szólt arról,
hogy nagy segítséget jelent a KA-VOSZ
által mûködtetett program, hiszen a
gazdaságnak forrásra van szüksége, s
a kis-, és középvállalkozások csak úgy
mûködnek tovább, ha ezt biztosítják szá-
mukra. Ennek a programnak a támoga-
tása szerepel a Fidesz és a megyei ön-
kormányzat programjában is, hiszen a
26 százalékos munkanélküliséggel
küzdõ térségben nélkülözhetetlen a
munkahelyteremtés. Bihall Tamás, a
BOKIK elnöke B.-A.-Z. megye gazda-
ságfejlesztési stratégiájáról szólva el-
mondta, hogy partnerekre van szükség
a kamara által kidolgozott elképzelések
megvalósításához, amelyek egy élhetõ

és fejleszthetõ gazdasági környezet ki-
alakítását célozzák. Jelenleg ugyanis ha-
zánkban az egy fõre jutó GDP itt a leg-
kisebb és egy leszakadó régió képét mu-
tatja, ugyanakkor a beruházási teljesít-
mény is igen alacsony.

Fontos az innovatív ágazatok fejlesz-
tése, ezek közé tartozik a vegyipar, a gép-
ipar, az idegenforgalom, a turisztika.
Mindehhez a humán feltételeket is biz-
tosítani kell, ezért a kamara a szakkép-
zés átalakítása mellett a mérnökképzés
fejlesztését támogatja, annak érdekében,
hogy minõségi szakemberek kerüljenek
ki az egyetemrõl. El kell érni, hogy ja-
vuljon a vagyon- és életbiztonság, amely
eredményezheti, hogy csökken majd a
térségbõl az elvándorlás. Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében 12 000 kártyát
igényeltek, országos viszonylatban pe-
dig 125 000 Széchenyi Kártyát adtak
át, 726 milliárd forint hitelt helyeztek ki.
Ez a szám Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében 54 milliárd forint 12 ezer vál-
lalkozó számára.

Ádám Imre, a FUVOSZ megyei szer-
vezetének elnöke arról beszélt, hogy ki-
zárólag a Széchenyi Kártya kínált men-
tõövet a kis- és középvállalkozások

számára. Ma Magyarországon egy-egy
gazdálkodó legalább 12 százalékos ka-
matszinten jut hitelhez, ez egy szlovák
vállalkozó esetében 3,8 százalék és Len-
gyelországban is csupán hat százalékos
szinten van. A Széchenyi Kártya segít-
ségével mintegy kétmilliárdos állami tá-
mogatás mellett több mint 130 milliárd
forint forrás jutott a gazdaságba.

Martini Ferenc, a KA-VOSZ Zrt. pénz-
ügyi vezetõje hangsúlyozta, hogy a
2008-ban kipattant gazdasági válság ide-
jén ismét ráirányult a figyelem a Szé-
chenyi Kártyára. Ha ez a program nem
mûködött volna, akkor még több mun-
kahely szûnik meg és még több vállal-
kozás megy tönkre. Valamennyi bank
partner volt a nyolc éve mûködõ Szé-
chenyi Kártya hitelprogram kihelyezé-
sében. A hozzászólók között Ablonczy
Attila, az Ablonczy Kft. cégtulajdonosa
rendkívül sikeresnek tartotta a kártya-
programot és folyamatosan élt ezzel a
lehetõséggel, ám szerinte nagyobb ka-
mattámogatás lenne szükséges. Tircsi Ti-
bor, az Emelõgép Kft. vezetõje hétmil-
liós hitelkerettel biztosítja cégének
mûködését. 

M. V. Zs.

TÖRETLENÜL SIKERES SZÉCHENYI KÁRTYA

EGYSZÁZALÉKOS ESÉLY
A CIVIL SZERVEZETEKNEK

Az év elején a magánszemélyek rendelkezhetnek személyi  jövedelem -
adójuk 1 + 1 százalékának felhasználásáról. Az alábbiakban az elõzõ
lapszámunkban még nem szerepelt civil szervezetek adatainak ismerte-
tésével szeretnénk elõsegíteni olvasóink döntését. 

* Bocskai István Szerencsi Amatõr Csillagászati Egyesület. Adószám:
19331887-1-05

* Hajnali Kulturális Egyesület. Adószám: 19333274-1-05
* Szerencsi Testvérvárosi Egyesület. Adószám: 18420094-1-05
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AUTÓFELSZERELÉS: 
� LED izzók � Kipufogódobok és végek
� Dísztárcsák � Méretpontos üléshuzatok

� Távirányítós kürt � Nanopados telefontartó

AUTÓALKATRÉSZ:
Raktárról vagy akár pár órán belül beszerezzük.

� Fékpofák, fékbetétek és féktárcsák
� Futómû-alkatrészek

� Szíjak, szûrök, szimeringek, kerékcsapágyak
� Motorolaj: Castrol, GM, Mobil-1, Valvoline

� Gyári alkatrészek: VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, 
Peugeot, Citroën, Ford

ÚJDONSÁG: 
� Motorkerékpár-alkatrészek

� Fékbetétek, olajszûrök, levegõszûrõ
� Láncok, lánckerék � Motorolajok

Bereczk Autósbolt

Cím: Szerencs, Széchenyi u. 18. Tel.: 47/362-701.
E-mail: bereczk.jo.auto@t-online.hu, 

info@autoalkatresz.eu
Web: www.autoalkatresz.eu

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

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

Kedvezményes 
vetõmagvásár

METSZÔOLLÓK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
LEMOSÓ PERMETSZEREK, 

TALAJFERTÔTLENÍTÔK ÉS TAVASZI MÛTRÁGYÁK

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

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

Nyugdíjasoknak, 
munkanélkülieknek 5% engedmény! 

Kerekek, láncok, kômûvesszerszámok

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

Zsalukõ 20-as 238 Ft/db
Zsalukõ 25-ös 250 Ft/db
Zsalukõ 30-as 288 Ft/db
Zsalukõ 40-es 363 Ft/db
Béléstest EB 60/19 250 Ft/db

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

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
MAGYAR UTCA 54.: Zsadányi ingatlan. SÜRGÕSEN ELADÓ a
37-es fõközlekedési úttól a harmadik, 493 m2 telkes, kétla-
kásos, ‘89-ben épült, majd bõvített ingatlan. Az emeletes ház
3 szoba, amerikai konyha, nappali, kamra, 2 fürdõszoba,
WC, lépcsõház, közlekedõhelyiséges, összkomfortos (113 m2).
Külön bejáratú garázs (szerelõaknával), kazánház. A lakás
szoba, konyha, kamra, fürdõszobás, komfortos, kandalló
fûtésû (50 m2). Kereskedelmi szálláshelyként mûködik. Be-
fektetõk, összeköltözõ, többgenerációs családok vagy a kör-
nyékrõl Szerencsre költözni szándékozók figyelmébe is
ajánljuk, miután megfelelõség esetén beszámítanak szeren-
csi, vagy Szerencs környéki, legalább, 2 szobás, akár kom-
fort nélküli ingatlant is. Irányár: 13 900 000 Ft. Tel.:
20/455-3989.

RÁKÓCZI UTCA 108.: a fõutcáról nyíló, 3 lakásos közös ud-
varban, 2 szoba, konyha, fürdõszobás, komfortos, gázkon-
vektoros fûtésû, felújítandó társasházi lakás (53 m2). A szoba
parkettás. Az udvarra személygépkocsival be lehet állni.
Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 4 900 000 Ft. Tel.: 20/477-
6812.

RÁKÓCZI U. 118. III. em. 10. ajtószám: 14 egységes, rende-
zett társasházban, felújítandó, nappali, szoba, konyha,
kamra, elõszoba fürdõszoba, WC helyiséges, összkomfortos,
gázfûtésû, lakás (55 m2) beépített szekrénnyel, konyhával,
gáztûzhellyel. Külön, zárt parkoló. Azonnal beköltözhetõ. 
Irány ár: 7 000 000 Ft. Tel.: 20/967-7908.

LANDLER J. U. 38.: kertvárosban, jó lakókörnyezetben, a ‘70-
es években igényesen megépített, jól karbantartott, nappali,
3 szoba, veranda, konyha, kamra, fürdõszoba helyiséges,
komfortos családi ház. Külön bejáratú szobák, redõnyök. Tel-
jesen alápincézett, garázs és tárolók. Hangulatos, dús nö-
vényzetû kert a zempléni hegyek panorámájával. Azonnal
beköltözhetõ. Irányár: 14 500 000 Ft. Tel.: 20/980-6350.

KOSSUTH TÉR 2. : KERESKEDÕK, BEFEKTETÕK FIGYELMÉBE! Jó
forgalmú helyen, a felújított Eperjesi vegyesiparcikk és  für -
dõszoba-felszerelés üzlet piac felé esõ, 60 m2 területû része
30 nap alatti leválasztásával (önálló közüzemi csatlakozá-
sok, egyedi központi fûtés, melegvízellátás) kialakítandó ÜZ-
LETHELYISÉG, raktár, kézmosó és WC helyiségekkel. 2
nagyméterû kirakat. Irányár: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/669-
5258, munkahely: 47/362-702.

VERES PÉTER UTCA 1.: Eperjesi ingatlan 1110 m2 saroktel-
ken, emeletén: különbejáratú 3,5 szoba, fürdõszoba, elõtér,
2 loggia, földszintjén: nappali-étkezõ, konyha, kamra, elõ -
szoba, fürdõszoba, terasz, szuterénjában: 2 kocsibeállású ga-
rázs, kazánház, közlekedõ, borospince és elõtér helyiséges
(130 m2), összkomfortos, dupla fûtési rendszerû, tehermen-
tes, panorámás családi ház. Exkluzív belsõ kialakítás, redõ -
nyök, reluxák. Parkosított kert. Az ingatlan KERESKEDELMI
SZÁLLÁSHELY, PANZIÓ VAGY VENDÉGLÁTÁS CÉLJÁRA is kivá-
lóan alkalmas (a horgásztóhoz közel). BEFEKTETÕK VAGY
ÖSSZEKÖLTÖZÕ, TÖBBGENERÁCIÓS CSALÁDOK FIGYELMÉBE
IS AJÁNLJUK! Megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi, 3
szoba, nappalis, összkomfortos, belvároshoz közeli ingatlant.
Irányár: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/669-5258, munkahely:
47/362-702.

BUDAPEST, XIV. KERÜLET (ZUGLÓ): a Keleti pályaudvartól 9
buszmegállóra, jó közlekedési lehetõséggel (régi földalatti-
végállomás, villamos néhány percnyire), 3 emeletes, 10 la-
kásos téglaépítésû társasházban 22 m2, szoba, konyha
helyiséges, felújítandó alagsori, gázkonvektoros társasházi
lakás közvetlenül a tulajdonostól. A folyosón új WC került ki-
alakításra. A társasháztól 8-10 m2 folyósórész megvásárol-
ható bõvítés céljából. Azonnal beköltözhetõ. Egyedülállók
vagy diákok részére ideális. Megfelelõség esetén érték -
egyeztetéssel szerencsi társasházi lakásra is cserélhetõ. Irány -
ár: 6 500 000 Ft. Tel.: 20/4348-390.

LEGYESBÉNYE, MONOKI UTCA 7., Tóth Imréné: a hegyoldal-
ban 781 m2 telken, 2006. évben részbeni belsõ felújítású,
3,5 szoba, fürdõszoba, WC, konyha, spájz, elõszoba, folyosó
helyiségekbõl álló, összkomfortos családi ház (126 m2), ga-
rázs, zöldségtároló pince. Szõnyegpadlós szobák, redõnyök.
Konyhakert, gyümölcsfák, díszkert, pázsit. Buszmegálló két
percnyire. Megfelelõség esetén beszámítanak elsõsorban Bu-
dapest IX. kerületi vagy budapesti, legalább 2 szobás, ösz-
komfortos lakást. Irányár: 12 500 000 Ft. Tel.:
30/239-4571.

BÉRELHETÔ INGATLAN
BUDAPEST,VII. KERÜLET: fõbérlõ nélküli, három diák által
használt, Városligethez közeli lakásba, egy fõ fiú szobatár-
sat keresnek. A lakás bútorozott, mindennel felszerelt (tv,
hûtõ, mikro, mosógép, porszívó, konyhai eszközök, ágy-
nemû, stb.). Csak egyhavi kaució szükséges! Tel.: 20/529-
2827.

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

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU
RENDKÍVÜLI AKCIÓ

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

Sertéscomb 980 Ft/kg
Sertéslapocka 790 Ft/kg
Sertéskaraj (hosszú) 960 Ft/kg
Sertéskaraj (rövid) 1060 Ft/kg
Sertéstarja 790 Ft/kg
Sertésoldalas 750 Ft/kg
Sertésdagadó 790 Ft/kg
Sertéscsülök (hátsó) 650 Ft/kg
Sertéscsülökhús 750 Ft/kg
70%-os kolbászhús 680 Ft/kg
Sertés elsõ, hátsó láb 190 Ft/kg
Sertésfej 140 Ft/kg
Sertés fehér csont 60 Ft/kg
Sertés húsos csont 300 Ft/kg
Hasaalja- és tokaszalonna 550 Ft/kg
Zsírszalonna 290 Ft/kg

Csirkemell filé 1180 Ft/kg
Csirkecomb 620 Ft/kg
Csirkeszárny 490 Ft/kg
Egész csirke 620 Ft/kg
Csirkemáj 580 Ft/kg 
Csirkemell (csontos) 970 Ft/kg
Csirke farhát 195 Ft/kg 

Bogdányi lángolt kolbász 970 Ft/kg
Bogdányi parasztkolbász 970 Ft/kg
Ló szárazkolbász 1480 Ft/kg
Füstölt oldalas 1000 Ft/kg
Füstölt csülök 960 Ft/kg
Füstölt bordaporc  880 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült) vödrös 
és poharas kiszerelésben 440 Ft/kg

MMaanniikkûûrr,,   ppeeddiikkûûrr,,   
mmûûkköörröömmééppíí ttééss!!

Zselés és porcelánépítés: 3000 Ft
Zselés és porcelántöltés: 2000 Ft

Manikûr és lakkozás: 800 Ft

Érdeklõdni: 20/523-6996

(a Spar mellett) 

� MZ, Simson, Jawa alkatrészek 
� Nyugati motor- és robogóalkatrészek

� Bukócsõ, háttámla, táskatartó 
� Csomagtartó gyártása, egyedi elképzelés alapján
� Kiegészítôk � Védôfelszerelések � Kenôanyagok

� Használt motorok � Robogók

www.poccroffmotor.mlap.hu � 06-70/941-5212



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

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. 

Eng.sz.: R-1787/1998

ÉSZAK-OLASZORSZÁGI KIRÁNDULÁS
szerencsi indulással 

május 20–24. 43 500 Ft/fô

Megjelentek a nyári
katalógusok:

Görögország autóbusszal
4 fôs apartmanban 2010. V. 15–22. 29 900 Ft/fô

VÁLTSA BE ÜDÜLÉSI CSEKKJÉT NÁLUNK.

Valutaváltás kedvezô árfolyamon.

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

Tájékoztatjuk kedves jelenlegi és jövõbeli pácienseinket, hogy a 

tokaji PÁLINKÁS FOGORVOSI PRAXIS
újra teljes és pontos programmal indul,

Dr. PÁLINKÁS ANDRÁS és Dr. PÁLINKÁS ÖRS 
közremûködésével, ÁLTALÁNOS FOGÁSZATBAN

(foghúzás, fogtömés és fogpótlás) és FOGSZABÁLYOZÁSBAN!
Mindez gyerekeknél, felnõtteknél és nyugdíjasoknál!

A munkák rövid határidõvel és elérhetõ árakon készülnek!

Célunk a legmagasabb szakmai minõség!

Kapcsolatfelvétel és bejelentkezés személyesen 
és a következõ telefonszámokon : 

Dr. Pálinkás András: 30/9457-992   Dr. Pálinkás Örs: 30/375-5456
� Fog- és szájbetegségek szakorvosa � Általános fogorvos
� Konzerváló fogászat szakorvosa � Fogszabályozó rezidens orvos
� Fogpótlástan szakorvosa
� Fogszabályozó szakorvos

Rendelõ címe: 3910 TOKAJ, Bethlen Gábor u. 24. 
Tel.: 47/352-514. 

RENDELÉSI IDÕ: 
KEDD: 17–20 óráig (késõbb bõvül)

CSÜTÖRTÖK: 17–20 óráig (késõbb bõvül)
PÉNTEK: 17–20 óráig (késõbb bõvül) 
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Redõny-
ablak-ajtó

Csökkentse fûtési 
költségét kiváló minõségû 

mûanyag REDÕNY-
ABLAK-AJTÓ cseréjével!

Gipszkartonozás, 
hõszigetelés, festés

Rövid határidõ, beépítési
és helyreállítási garancia

Tel.: +3670/219-5681.
Ritex Bt. � www.ablak-

beepito.hupont.hu



A Magyar Országgyûlés december
14-én elfogadta az egyszerûsített
foglalkoztatásról szóló törvényt,
amely április 1-jétõl lép hatályba.
Március 31-ig tehát még élnek az AM-
könyvek, és a munkaszerzõdést az ed-
dig megszokott módon lehet meg-
kötni, a közterheket pedig a közte-
herjegyek beragasztásával lehet le-
róni. 

Április 1-jétõl az alkalmi munka-
vállalói könyvek és a közteherjegyek
megszûnnek (ugyanakkor a kisköny-
veket meg kell õrizni, mert azok
késõbb is igazolják a ledolgozott  idõ -
ket), helyette egyszerûsített munka-
szerzõdést kell kötni, illetve elektro-
nikusan kell bejelenteni a foglalkoz-
tatást a munkáltatónak az APEH felé,
a munkavégzés megkezdését  meg elõ -
zõen. A munkaszerzõdést a törvény
mellékletében szereplõ nyomtatvány
kitöltésével akkor kell írásban meg-
kötni, ha a foglalkoztatás egybefüggõ
idõtartama az 5 napot eléri, egyébként
elegendõ a szóbeli megállapodás és
az elektronikus bejelentés, illetve a je-
lenléti ív vezetése.

Ha a munkaszerzõdést nem kell
írásba foglalni, a munkáltató a törvény
mellékletében szereplõ jelenléti ívet
köteles vezetni, amelyet a munka-
vállaló a munkavégzés megkezdése-
kor és befejezésekor aláír, annak egy
példányát a munkavégzés befejezé-
sekor a munkavállalónak át kell adni,
a második példányt a tárgyévet követõ
ötödik év végéig meg kell õrizni. A
magánszemély háztartásában végzett
munka esetén jelenléti ívet nem kell
kitölteni.

A fenti szabályok szerinti egysze -
rû sített foglalkoztatást a következõ ese-
tekben lehet alkalmazni:

–  ha a munka alkalmi jellegû,  vagy -
is legfeljebb 5 egymást követõ nap-
tári napig, egy naptári hónapon be-
lül összesen legfeljebb 15 naptári na-
pig, és egy naptári éven belül legfel-
jebb 90 naptári napig tart azonos fe-
lek között. (Annak viszont nincs aka-
dálya, hogy a munkavállaló több kü-
lönbözõ munkáltatónál egész évben
alkalmi munkát végezzen ezen  idõ -
korlátok között).

– ha a munka idényjellegû, kizáró-
lag a következõ ágazatokban: mezõ -

gazdaság (növénytermesztés, erdõ -
gazdálkodás, állattenyésztés, halá-
szat) és idegenforgalom. A mezõgaz-
dasági idénymunka – kivéve a nö-
vénytermesztési idénymunkát – nem
haladhatja meg a 31 napot. A nö-
vénytermesztési és idegenforgalmi
idénymunka esetén a munkaszerzõdés
az idény hosszára (pl. síszezon, ba-
latoni nyári szezon) köthetõ.

Az egyéb ágazatokban is lehetsé-
ges idénymunka, de arra csak akkor
lehet ezt a törvényt alkalmazni, ha a
munka megfelel az alkalmi munka kri-
tériumainak, egyébként a Munka Tör-
vénykönyve (1992. évi XXII. törvény,
Mt.) általános szabályai szerint lehet
szerzõdni. A Munka Törvénykönyve
szabályait kell alkalmazni továbbá a
mezõgazdasági – kivéve a növény-
termesztési – idénymunkára, ha an-
nak egybefüggõ idõtartama a 31 na-
pot meghaladja. 

– Ha a munkát természetes személy
háztartásában végzik, függetlenül at-
tól, hogy a munkaszerzõdést határo-
zott vagy határozatlan idõre kötik.
Ilyen esetben csak akkor lehet az egy-
szerûsített foglalkoztatásról szóló tör-
vény szabályai szerint eljárni, ha a
munka kizárólag a munkáltató ter-
mészetes személy, és a háztartásában
vele együtt élõ személyek, továbbá kö-

zeli hozzátartozói mindennapi életé -
hez szükséges feltételek biztosítására
irányul. Ide tartozik tehát pl. a taka-
rítók alkalomszerû munkája, a ház-
vezetõnõ határozatlan idejû munka-
viszonya, a babysitter alkalmazása,
nem tartozik ide viszont, ha pl. a ma-
gánszemély munkáltató háza felújí-
tására alkalmaz munkavállalókat. Ha
a magánszemély munkáltató a szán-
tóföldjét kívánja mással megmûvel-
tetni, azt mezõgazdasági idénymun-
ka keretében teheti meg.

– a kiemelkedõen közhasznú szer-
vezetek által létesített munkaviszony
(határozott vagy határozatlan idejû).

Változás következik be 2010. ápri-
lis 1-jétõl az egyszerûsített foglalkoz-
tatáshoz kapcsolódó közteher-mérté-
ket, illetve annak lerovását illetõen.
Megszûnik az a rendszer, amely az
alkalmi munkavállaláshoz automati-
kusan az általános köztehernél ala-
csonyabb kedvezményes közterhet
kapcsolt. A munkabér összege pedig
csak a felek megállapodásától függ
(természetesen a minimálbérnél ekkor
sem lehet alacsonyabb). Bizonyos ki-
vételekkel az általános adó- és társa-
dalombiztosítási szabályok szerinti
adók és járulékok kapcsolódnak az
egyszerûsített munkaszerzõdéssel tör-
ténõ foglalkoztatáshoz.

Több tízezer alkalmi munkás fog-
lalkoztatása, több ezer napszámos-
nak keresetet adó mezõgazdasági
üzem, gazdaság kerülhet veszélybe
április 1-jétõl. Ugyanis betarthatat-
lan az ekkortól hatályba lépõ, az egy-
szerûsített foglalkoztatásról szóló
törvény – hívja fel a figyelmet a Ma-
gyar Agrárkamara és a FruitVeB, Ma-
gyar Zöldség- Gyümölcs Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács.

Csaknem két év egyeztetés után ta-
valy év végén fogadta el az ország-
gyûlés az egyszerûsített foglalkoz-
tatásról szóló jogszabályt. Ennek
egy része vonatkozik a növényter-
melésre, ahol a mezõgazdaságban
a legtöbb – évente megközelítõen
százezer fõ – alkalmi munkást fog-
lalkoztatnak. A törvény elõkészíté-
se során azonban, úgy tûnik, hiába
folyt több hónapon keresztül egyez-
tetés a kormány, az egyes miniszté-
riumok és a szakmai szervezetek kö-
zött, mert a paragrafusokban nem,
vagy csak kis részben vették figye-
lembe azokat a felvetéseket, melye-
ket például a Magyar Agrárkamara,
a FruitVeB, illetve más szakmai szer-
vezetek képviseltek. Emiatt fordul-
hatott az elõ, hogy áprilistól, a tör-
vény tervezett hatályba lépésétõl
számottevõen megnehezül, illetve a
növénytermesztés esetében ellehe-
tetlenülhet az alkalmi munkaválla-
lók foglalkoztatása. A jogalkotók
alapvetõen azért készítettek e kér-
désrõl új törvényt, mert a régebbi,
az alkalmi munkavállalói könyvrõl
szóló jogszabály is sok konfliktussal
volt terhelt. A Magyar Agrárkamara
és a FruitVeB szerint a törvény hi-
bái a most készülõ kormányrende-
letre is rányomja bélyegét. Többsé-
gében azért, mert a kormány és a mi-
nisztériumok nem vették figyelem-
be a szakmai szervezetek ajánlása-
it. Az egyik legnagyobb problémát
az jelenti, hogy az eddigieknél is bo-
nyolultabb lett az alkalmi munká sok
foglalkoztatásával kapcsolatos ad-
minisztráció. Életszerûtlen és kivi-
telezhetetlen, hogy egy emberrõl
legalább 25-30 adatot kell a munka
megkezdése elõtt foglalkoztatási
szerzõdésben rögzíteni, majd azo-
kat a munkakezdés elõtt elektroni-
kus formában a hatóságoknak be is
kell jelenteni. A növénytermesztés-
ben az alkalmi dolgozókat olyan
munkacsúcsok idején foglalkoztat-

ják, mint például a hibridkukorica cí-
merezése, vagy a kertészeteknél a
gyümölcsszedés, metszés, amikor
esetenként akár több száz alkalmi
munkás foglalkoztatása szükséges.
Ekkora mennyiségû adminisztrációt
lehetetlen elvégezni reggel munka-
kezdésig, tekintve, hogy nagy a fluk-
tuáció, napról napra változnak a nap-
számosok. Egy másik példa a hi-
bákra: a jogszabály elõírja – holott
ennek eltörlését még a törvény el-
fogadása elõtt minden fórumon ja-
vasolta a szakma –, hogy agrárüze-
menként egy évben maximum 10
ezer munkaórában foglalkoztathat-
nak alkalmi munkásokat. Holott pél-
dául egy hektár hibridkukorica ké-
zimunkaigénye – a gépesítés itt le-
hetetlen – eléri az 1500 órát. Azaz
egy nagyüzem ennek alapján éven-
te alig hat hektár mûvelésére vehet-
ne fel alkalmi munkást, szemben a
ténnyel, hogy akár több száz hek-
tárnyi a vetõmagtermesztésre fel-
használt területe. De a munkaidõ -
korlát elõírása a gyümölcsösben is
óriási gondot jelent, hiszen ott 1000-
1500 az egy hektárra szükséges ké-
zimunkaerõ igény. Itt maximum 10
hektáros gyümölcsöst lehet a törvény
szerint alkalmi munkásokkal mûvel-
tetni. A szakmai szervezetek szerint
a jogszabály egyáltalán nem segíti a
munkaügyi elõírások betartását. Be-
látható, hogy 2010. április elsejétõl
a szigorodó és ésszerûtlen elõírások
miatt a termelõk kiszolgáltatottsága
fokozódik, a munkaügyi ellenõrzé-
sekkor több százezer forintos bün-
tetés kifizetése mellett a gazdaságok
az elõírások megszegése miatt el-
veszíthetik nemzeti és uniós támo-
gatáshoz való jogosultságukat.

Az agrárszakma a leghatározottabb
mértékben elutasítja, és elfogadha-
tatlannak tartja a jelenleg is kiélezett
helyzet fokozását azért is, mert mind-
ez a szakma válságának további el-
mélyülését eredményezheti. Emiatt
ráadásul több tízezer ember alkalmi
foglalkoztatása kerül veszélybe,
amellett, hogy a feketegazdaság to-
vább növekedhet.

Minderre a Magyar Agrárkamara
és a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyü-
mölcs Szakmaközi Szervezet és Ter-
méktanács hívta fel a figyelmet és kér-
ték a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztériumot, hogy a szak-
ma egyetértése nélkül a rendelet ne
kerülhessen kihirdetésre.
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VESZÉLYBEN A NAPSZÁM AZ ALKALMI MUNKAVÁLLALÁS 
ÚJ SZABÁLYAI

� MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
akár egy nap alatt

� TESZTAUTÓK 
óriási kedvezménnyel

� Használt autók széles
választékban akár 
20% kedvezménnyel

� MOZGÁSKORLÁTOZOTTI
UTALVÁNYOK
beszámítása

� Szervizelés, 
karambolos javítás, 
biztosítós ügyintézés

MOST VÁSÁROLJON
SZERENCSEN!

MEGÉRI!
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INGATLAN
– Szerencsen kétszobás, II. emeleti, 52 m2-es, gáz-
konvektoros lakás eladó vagy kiadó, júniusi beköltö-
zéssel. Irányár: 7,9 M Ft. Érd.: 47/350-040, vagy
20/437-7120. (5-6)
– 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. (5-6)
– Szerencsen a Móra F. utca 17. szám alatti kétszo-
bás (fõzõfülke + ebédlõ, fürdõszoba) családi ház
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 20/558-9145 vagy
a helyszínen. (56)
– Szerencsen építési telek, és az Ondi úton 110 m2-es
családi ház sürgõsen eladó. Érd.: 20/487-1906. (5-6)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház
(vállalkozásra is alkalmas) eladó. Képek:
www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 47/363-282, vagy
70/655-7576, vagy 20/491-4918. (5-6)
– 56 m2-es lakás csendes környezetben eladó. Ga-
rázs, kis konyhakert van. Ár megegyezés szerint!
Érd.: 47/364-635, vagy Szerencs, Kilián tér 7/6, Sza-
badosné. (5-6)
– Szerencsen a Gyár út 3. szám alatti társasházban
földszinti, felújított, egyszobás, 40 m2-es, összkom-
fortos lakás eladó. Irányár: 6,5 M Ft. Érd.: 20/984-
5546. (5-6)
– Szerencsen a Szabadság utcában háromszobás,
gázfûtéses társasházi lakás eladó. Érd.: 30/460-
9838, vagy 20/969-2856. (5-6)
– Háromszobás, összkomfortos, felújított családi ház
eladó. Érd.: 70/779-5241, vagy Szerencs, Pozsonyi út
52. szám alatt. (5-6)
– Szerencsen háromszobás, összkomfortos, gázos,
garázsos, téglaépítésû társasházi lakás eladó. Érd.:
70/324-4728. (5-6)
– Abaújkéren 2 db, hagyatékból származó beépítetlen
ingatlan (8660 és 1550 m2-esek), és egy 852 m2-es
portán lévõ lakóház eladó. Érd.: 70/434-0503. (5-6)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

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  ese -
tén alkalmanként 500 Ft, amennyi -
ben a fotót munkatársunk készíti el,
akkor 700 Ft. Ezért az összegért
egyszer jelentetjük meg hirdetését,
ami az internetes honlapunkra is
ilyen formában felkerül. 

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. március 19-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

március 26., április 16.

500 forint

�

�

– Szerencsen a Jókai út 24. szám alatt családi ház
sürgõsen eladó. Érd.: 70/650-7505. (5)
– Szerencsen az Alkotmány utcában kertes családi
ház 15 millió forintért, vagy a fele tulajdonrész 5,8
millió forintért eladó. Érd.: 20/439-4884. (5)
– Badacsonytól 40, Sárvártól 25, Sümegtõl 15 km-
re, nyaralónak is kiválóan alkalmas két és fél szobás
parasztház 2233 m2 telken eladó. I.ár: 2,9 M Ft. Te-
lefon: 20/563-3852, Szerencsen.

KIADÓ
– Szerencsen a Dobó Kata u. 2. szám alatt lévõ tele-
pen 84 m2-es mûhely 2010. márciustól kiadó. Érd.:
30/289-8026-os telefonon, vagy személyesen meg-
tekinthetõ. (5)

MEZÕGAZDASÁG
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (5-6)
– Szerencs-Ondon borospince, mûanyag ballonok, és
60 literes szõlõprés eladó. Érd.: 47/363-610. (5)

VEGYES
– 2 fotel, franciaágy, szekrénysor, többfunkciós ba-
bakocsi, akkus quad autó, 1000 literes mûanyag tar-
tály olcsón eladó. Érd.: 20/468-0815. (5-6)
– Bontott cserépkályha és lovas gumiskocsi eladó.
Érd.: 70/779-5241. (5-6)
– Alig használt Siesta gázkályha palackkal együtt
eladó. Érd.: 47/361-425. (5-6)
– Pamut géprongy eladó. Érd.: 30/555-0287. (5)

VÁLLAL
– Családos anya vállal 5-6 órás munkaidõben taka-
rítást, vasalást, bevásárlást, ház körüli teendõket,
vagy éppen amire Önnek nincs ideje. Érd.: 20/205-
9760 (délelõtt) (5)

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.

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

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, elektromostargonca-akkutelepek

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

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. használt eszközeinek
értékesítésére árverést tart

2010. március 25-én 10 órakor.
Értékesítésre kerül:

Megnevezés Típus Db. Bruttó irányár 
ezer Ft/db

Mg. erõgép MTZ-80 5 650-1000

Mg. erõgép New Holland G-240 1 9375

Gabonakombájn + adapterek Claas Lexion 430 4 15 625

Terepjáró Toyota Hilux 1 1250

Hûtõ tehergépkocsi IVECO 100E18 1 4375

Darus tehergépkocsi ZIL D 130 G 1 500

Szippantó pótkocsi DETK-5 1 438

Mezõgazdasági pótkocsi KP-5 1 125

Közúti ponyvás pótkocsi AGROFIX 1 1250

Cukorrépa vetõgép RAU 1 438

6 soros kukoricaadapter OROS 1 375

5-fejes ágyeke KVERNELAND BC-9 1 1000

Rendkezelõ KUHN GRS 1 63

Burgonyaültetõ gép 2XSA 1 125

Szállítószalag T-391 1 313

Építõipari kisdömper WNB-1312 BUMAR 1 100

Plató 2,45 x 6,05; 7,50 m IVECO 2 313-375

11 kW-os dízelmotor IFA 2VD 8/8 SVL 1 625

Az irányárak a 25% áfát tartalmazzák!
Az árverés helye: Szerencsi Mg. Zrt. Szállítási Üzem

Szerencs-Malomtanya, 47/362-511.
Licitálási díj: 50 000 Ft

További információ: www.szermgrt.hu

Szerencs központi részén, kulturált környezetben
2,5 szobás, karbantartott kis családi ház gázcirkó
fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár: Ár: 9,9 M
Ft. Érd.: 70/618-1054. (13)

Szerencsen a Tókus dûlõben 1748 m2-es földte-
rület, melybõl 1000 m2 szõlõ (furmint, hársle-
velû), valamint a fényképen látható, rajta lévõ
házzal (villany bevezetve) eladó. Érd.: 20/580-
2445.

TAVASZI 
RUHA VÁSÁR

Március 13.

PIAC
Angol használt-
ruha-kereskedés

Kisvásártér út 17.

1500 Ft/kg
Nyitás: 6 óra

IGNIKER KFT.



Vízszintes: 
1. Az idézet elsõ része. 12. Diny-

nyén rést vág. 13. A fej támasztéka.
14. Cink, kálium. 15. A közelebbit.
16. Ital. 18. Félig ural! 19. A U2 front-
embere. 20. Angol cucc (GEAR)! 22.
Zalai község. 24. Bõrkikészítõ. 25.
Nitrogén, kén. 26. Kezeiben fog. 28.
Osztrák tartomány. 30. Színig dobál.
33. Labdát helyez. 36. Mogyoró jel -
zõje lehet. 37. …Muri, Móricz mûve.
39. Alacsonyabbra tesz. 41. Nigériai–
brit énekesnõ. 44. Elején enged! 45.
Városi sportegyesület. 46. Hazai fo-
cicsapat. 48. „Talált” gyermek. 49.

Vázban van! 50. Erdélyi Anna. 51. A
közelebbit. 53. Fizikában a gravitá-
ció és az út jelei. 54. Ész. 56. Kivá-
lasztószerv. 58. Húsétel. 61. Nyers-,
kelt-, rétes- is van ilyen. 63. Rangjelzõ.
64. Az USA egyik állama. Fõvárosa:
Salem. 66. Német cél (ZIEL). 67. Ke-
vert tag!

Függõleges:
1. Az idézet második része. 2. Sü-

teményfajta. 3. Ügyirat. 4. Germáni-
um. 5. Nem mozdul. 6. Személyem.
7. Rés. 8. Angol fül (EAR). 9. Taní-
tóképzõ röviden. 10. Bús. 11. A tá-

volabbinál. 17. Álom-
ból felver. 19. Perben
dönt. 21. Részvénytár-
saság. 23. Geometriá-
ban a jele: „d”. 24. Tíz
százaléka. 27. Asztáci-
um. 28. Telesport. 29.
Púpos állat. 31. Vesszõ
közepe! 32. Az idézet
harmadik, befejezõ ré-
sze. 34. Vásárol. 35. A
föld felé. 38. Sok. 40.
Lada …, autómárka.
42. Nõi énekhang. 43.
Megfoszt. 47. Kéte! 50.
Hajít. 52. Kiejtett „Z”!
54. Félig egri! 55. Ener-
giatároló. 56. Kiejtett
mássalhangzó. 57. Kö-
szönés szava. 59. A pa-
tás állat. 60. … Friday’s,
amerikai étteremlánco-
lat. 61. T.N.O. 62. Ének-
hang. 65. Rendben!

Sz. A.

A február 26-ai ke-
resztrejtvény helyes
megfejtése: A szerelem
lényege, hogy udvari-
atlanná tesz más iránt.

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül Vecser Sándorné, Szerencs, Bar-
tók B. u. 34. szám alatti olvasónk, va-
lamint a megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 20/261-5303-as te-
lefonszám tulajdonosa nyert. A nyer-
tesek a nyereményeket a Szerencsi

Hírek szerkesztõségében (Szerencs,
Népház) március 16–19. között ve-
hetik át. A március 12-ei keresztrejt-
vény megfejtésének beküldési határ-
ideje: március 19. Megfejtésüket
SMS-ben is elküldhetik a 20/940-
2066 számra.

„CELEBEK”

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

Két he ten te megjelenô köz éle ti lap
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Szerkesztôségi tit kár: Szegedi Adrienn

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

Pos ta cím: 3901 Sze rencs. Pf.: 85

Te le fon: 47/561-180, te le fax: 47/361-527

Skype: szerencsihirek

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén

Sze dés, tör de lés:

MIKOM Nonprofit Kft.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Ké szült:

a  Né met Nyom dá ban

3527 Mis kolc, Ba ross Gá bor út 17.

Áru sít ja:

Észak hír Zrt.

3527 Mis kolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bár mely hírlapkézbesítô

pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítôknél.

A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni,

írá so kat új ra kö zöl ni 
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A MIS KOL CI
NEM ZE TI SZÍN HÁZ MÛ SO RA

A HAZAI KÖNNYÛZENE
KRÉMJE NYÍREGYHÁZÁN

Egyetlen napon és helyen lép fel
a közönség elõtt április 2-án a
Mystery Gang, a Quimby és a Tank-
csapda.

A legnagyobb és legjobb hazai
koncertbandák a Bujtosi Szabadidõ
Csarnokba várják a közönséget.

Mindenesetre érdekesnek ígérke-
zik a koncert, hiszen a zenekarok
egyenként is képesek teltházas ren-
dezvényre, azonban a három kü-
lönbözõ mûfaj képviselõi egyetlen éj-
szaka alatt akarják meghódítani Nyír-
egyháza közönségét. 

A Mystery Gang autentikus rock
and roll zenéje hallatán az ‘50-es
évek garage, jungle és rockabilly
sztárjai jutnak eszünkbe, mint pél-
dául Carl Perkins, Johnny Cash, Ed-
die Cochran vagy Buddy Holly. Mu-
zsikájukra mindenki táncra perdül,
így garantált a jó hangulat ezen az
estén. 

A Quimby idejét sem tudja, mikor
járt utoljára Nyíregyházán, így min-
den bizonnyal nagyon várják már a
rajongók a banda április 2-ai sze-
replését. A csapat egyébként újra
fénykorát éli, napjainkra már-már
ikonikus alternatív-popsztárokká vál-
tak. A közelmúltban jelent meg Lár-
magyûjtögetõ néven egy CD-bõl és

DVD-bõl álló új Quimby-kiadvány,
amelyen három vadonatúj szám is
hallható. A Quimby-dalok napjaink
legszélesebb stílus-kavalkádjából
építkeznek, elõadva pedig a leg-
hangulatosabb színpadkép párosul
hozzájuk.

A tavaly húszéves jubileumát ün-
neplõ Tankcsapdát szintén régóta
várják a szabolcsi megyeszékhe-
lyen. A banda utoljára a Bujtosi Sza-
badidõ Csarnokban adott teltházas
koncertet, így minden bizonnyal
szép emlékkel térnek vissza. A kon-
cert különlegessége lesz továbbá,
hogy a jól ismert nagy slágerek mel-
lett az idõközben aranylemezzé vált
„Minden jót” címû új album lemez-
bemutató turnéjának elsõ nagysza-
bású nyitóállomása lesz ez az ese-
mény.

OLÁH IBOLYA:
„EL MEREM MONDANI”

Az énekesnõ így nyilatkozott leg -
újabb albumáról: „Ez a lemez áll a
legközelebb a szívemhez az eddigi-
ek közül. A dalok mindegyike a gon-
dolataimat tükrözi, a szövegek meg-
írásában én is részt vettem. Végre
olyan lemezt alkothattam, ahol min-
den egyes szám rólam szól, olyanok
ezek a dalok, mintha a saját gyere-
keim lennének. Kicsit olyan érzés,
mintha lemeztelenednék a világ
elõtt, hiszen aki meghallgatja ezt a
lemezt, az megismerheti, hogy mi-
lyen is vagyok valójában. Ezért gon-
doltuk úgy, hogy a legjobban egy mû-

vészi fotósorozat tudná kifejezni az
album hangulatvilágát, ahol meg-
mutatom magam a világnak – kívülrõl
és belülrõl egyaránt.” (Forrás:
www.sonimusic.hu)

CSÚCSOKAT DÖNT
A VILÁGZENE ÚJ SZTÁRJA!

Szirtes Edina „Mókust” a világze-
ne-kedvelõk számára nem kell be-
mutatni. Sokoldalú muzsikus: amel-
lett, hogy sokféle stílusban ottho-
nosan mozog, sikerült megõriznie sa-
ját egyéni hangzásvilágát úgy ének-
hangjában, mint hegedûjátékában.
Több kiállításhoz, színházi darabhoz
készített egyéni hangvételû kompo-
zíciókat. Neves magyar könnyûze-
nei elõadók lemezein és mûsoraiban
szerepelt, de emellett folyamatosan
koncertezik saját zenekaraival is
Európa-szerte. Elsõ, Tesséklássék
címû lemezén, amely 2009-ben je-
lent meg a Sony Music gondozásá-
ban, saját szerzeményein keresztül
mutatja be világát, természetesen
nem cáfolva meg a világzenei vo-
nulatot.

Szirtes Edina „Mókus”, a szakma
és egyre szélesebb rajongói tábora
körében is rendkívül népszerû, amely
köszönhetõ zenei képzettségén kívül
magával ragadó egyéniségének is.
(Forrás: www.sonimusic.hu)

ZÁMBÓ KRISZTIÁN:
AZ ALMA, MEG A FÁJA…
A fiatal tehetség régen elhatároz-

ta, hogy megpróbálkozik az éneke-
si pályával, de Jimmy kilenc évvel
ezelõtti tragikus halála, valamint a
család körül keletkezett óriási mé-
diafelhajtás miatt úgy érezte, várnia

kell. Sokan és sokféleképpen húztak
hasznot Jimmy halálából, õ azonban
nem akarta, hogy ezek közé sorol-
ják. Zámbó Krisztián azt szerette vol-
na, hogy saját maga lehessen, és sa-
ját dalaival keltse fel maga iránt a kö-
zönség érdeklõdését.

Krisztián egy évi gondos munká-
val elkészítette bemutatkozó albu-
mát, amelynek címe „Szerelem an-
gyala”. A munkában olyan kiváló
szerzõk, hangszerelõk segítették,
mint Vígh Arnold, Sunny vagy Bár-
sony Bálint. Az album nagyobbik ré-
sze a SilverHill Stúdióban készült Bu-
dapesten Vígh Arnold irányításá-
val, a többi Amerikában, Los Ange-
lesben. 

Elkészült egy igazi modern pop al-
bum, ami alapvetõen mi másról
szólna, mint a szerelemrõl. A szere-
lemrõl, amely jó vagy rossz idõkben
ugyanúgy átjárja az ember szívét,
amitõl jól vagy éppenséggel rosszul
érzi magát. (forrás: www.warner-
music.hu)

JÁTÉK
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: AC/DC. A helyes választ be-
küldõk közül Szendrei Lajosné, Sze-
rencs, Lipták út 21. szám alatti ol-
vasónk, valamint a megfejtést SMS-
ben beküldõ 70/235-5918-as tele-
fonszám tulajdonosa nyert. Nyere-
ményüket március 16–19. között,
munkaidõben vehetik át a szerkesz-
tõségben. Játékunk következõ kér-
dése: Melyik három zenekar ad kon-
certet április 2-án a nyíregyházi Buj-
tosi Szabadidõ Csarnokban? A vála-
szokat postai borítékban vagy leve-
lezõlapon juttassák el szerkesz -
tõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.

NAGYSZÍNHÁZ

MÁRCIUS
12. (péntek) 19 óra: SZERELEM (Bemutató bérlet)
13. (szombat) 22 óra: ARTURO ANNECCHINO HANGVERSENYE
16. (kedd) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
17. (szerda) 18 óra: SZERELEM (Ferenci ifj. bérlet)
18. (csütörtök) 18 óra: SZERELEM (Herman ifj. bérlet)
19. (péntek) 19 óra: SZERELEM (Földes ifj. bérlet)
20. (szombat) 19 óra: A MOSOLY ORSZÁGA (Katona bérlet)
21. (vasárnap) 15 óra: A MOSOLY ORSZÁGA (Bérletszünet)
23. (kedd) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
24. (szerda) 17 óra: SZERELEM (Latabár ifj. bérlet)
25. (csütörtök) 18 óra: A MOSOLY ORSZÁGA (Schiller ifj. bérlet)
26. (péntek) 17 óra: SZERELEM (Laborfalvi ifj. bérlet)

SZABADIDÔ 2010. MÁRCIUS 12. 17

REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

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

KE RESZT REJT VÉNY
2010. március 12.
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HOROSZKÓP
március 12.  – március 26.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Többször elõfordult már, hogy

jó szándékú segítsége épp ellen-
kezõ hatást váltott ki, esetleg
irigykedést vagy ellenállást, Ön
ennek ellenére nem veszíti el a

hitét és továbbra is bármikor kész segíteni.
Tudja, hogy az ellenállás oka csupán annyi,
hogy az illetõ fél meglépni egy következõ lépést
és ameddig csak lehet, halogatja a megváltoz-
tathatatlant. Mivel Ön is végigment ezeken a fá-
zisokon, pontosan tudja, hogy ilyenkor mivel
lehet bátorítani a másikat, mi adhat neki erõt.
Arra azonban figyeljen oda, hogy partnere tem-
pójában haladjanak és ne Ön diktálja a tempót.
Hagyjon elegendõ idõt arra, hogy megérjen a
másikban a döntés és legyen ereje a következ-
mények elviseléséhez is!

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Egy új kapcsolat kibontako-

zása kapcsán vagy egy párkap-
csolati probléma megoldása
során kirajzolódik Önben az a
minta, ami alapján kapcsolatait

alakítja. Ebben az idõszakban meglátja, mi min-
dent mérlegel annak eldöntéséhez, hogy a má-
sikban milyen lehetõségek rejlenek, leginkább a
biztonságot illetõen. Ez persze nem csak anyagi
biztonságot jelent, bár ez sem utolsó szempont
az Ön számára. Önnek fontos tudnia, hogy a
másik valóban képes megosztani Önnel mind-
azt, amit megélnek együtt. Nem lehet benne
„fél szívvel” a kapcsolatban, az érzésekben, a
beszélgetésekben. Éreznie kell, hogy szinte bir-
tokolja a másikat, hogy összeolvadnak, amiért
cserébe Ön is mindent képes odaadni.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Egyszerre több csatornán ke-

resztül képes érzékelni az Önt
érõ hatásokat és ezek sokféle-
sége gyakran megnehezíti, hogy
döntést tudjon hozni. Az Ikrek

képes egyszerre igaznak érezni, hogy eszével
nemet mondana egy kapcsolatra, miközben szí-
vével igent. Ebben a periódusban több ilyen szi-
tuáció is adódik, és mások ezt könnyen
döntésképtelenségnek bélyegzik, pedig egysze-
rûen csak képes megosztani önmagát. Tudnia
kell, hogy nincs rossz döntés! Csak tapasztalat-
szerzés létezik! Ha egy idõ után esetleg úgy
érzi, a választása nem teszi boldoggá, akkor
szert tett egy értékes tapasztalatra. Ne aggódjon
amiatt, hogy lemarad bármirõl is. A legfonto-
sabbról, a folyamatos tanulásról nem tud lema-
radni.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Õrizze meg józanságát, elõ-

ször gondolkodjon, és csak az-
után szólaljon meg erõit
koncentrálva. Most leginkább re-
alizmusára és tetterejére van

szükség, ez nem az álmodozás vagy a pihenés
idõszaka. Mutassa meg, mi rejlik Önben!
Ügyeljen rá, hogy senki ne tudja Önre húzni a
vizes lepedõt. Ha ilyen helyzet alakulna ki,
mondjon kategorikusan nemet vagy tegyen úgy,
mintha nem tudná, mirõl is van szó. Ennek a
periódusnak a végére már szabadon élvezheti
sikerét, optimizmusa bizo nyos sággá válik, tudja
jól, hogy valami több vár Önre. Szerelmi élet-
ében nem számíthat lényegi változásra, átala-
kulásra, de itt is okozhat jó néhány kellemes
meglepetést partnerének.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Sikerül felderítenie és megér-

tenie egy mély belsõ mûködését,
amely hosszú évek óta megaka-
dályozza, hogy teljességgel bol-
dog legyen. Elõfordulhat, hogy

felismeri belsõ mozgatórugóit, de érzi, hogy
egyedül nem képes feloldani ezeket a mélyen
rögzült mintákat. Ebben az esetben forduljon
bátran szakemberhez. Sok olyan módszer léte-
zik, amelyek egyrészt önismeretünket fejlesztik,
másrészt megismertetnek rejtett vagy nem tu-
datosított rögzült viselkedéseinkkel. Ez az idõ-
szak leginkább párkapcsolatában hozhat nagy
változást, hiszen ez az a terület, ahol leginkább
koncentrálódnak mindazok a félelmek, ame-
lyeket kivetítünk környezetünkre.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Semmiképp ne keveredjen

kétes ügyekbe ebben a periódus-
ban! Kerüljön minden olyan hely-
zetet, amikor nem lehet õszinte,
vagy ahol kimondottan hazudnia

kell. Bármilyen apróságnak tûnik is egy ilyen
helyzet, súlyos félreértések adódhatnak belõle,
amelyeket talán soha nem tud helyrehozni.
Ját sszon most nyílt kártyákkal, vállalja a vélemé-
nyét és annak következményeit. Ne áltassa magát
azzal, hogy csupán átmenetileg volt kénytelen
másképp beállítani a valóságot! Szabadidejében
keresse a lehetõséget a szépre, a harmonikusra, a
kiegyensúlyozottra. Amikor csak engedi az idõ,
legyen minél többet a szabad levegõn, hogy át-
járja az éledõ természet õsereje.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Lassan, kitartóan és erõtelje-

sen kezelje a dolgokat. Ebben az
idõszakban nem használ a siet-
ség, sõt tönkretehetik az alapokat
és bezárhat Ön elõtt olyan ajtó-

kat, amelyek nemrégiben megnyíltak. Szárnyal
a fantáziája és állhatatosságának köszönhetõen
tervei nagy részét meg tudja valósítani. Olyan,
mintha hétmérföldes csizmát húzott volna.
Ezekben a hetekben úgy érezheti, mintha annyit
haladt volna dolgai rendezésében, mint az el-
múlt másfél-két évben. Hirtelen minden a
 helyé re kerül, eloszlanak kétségei és pontosan
tudja, mit akar tenni, merrefelé szeretne to-
vábbhaladni életében. Megérzi a nyugodt cse-
lekvésben rejlõ hatalmas és feltartóztathatatlan
változtató erõt.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Ezek a hetek most leginkább a

kompromisszumokról szól a
Skorpiók számára. Újra kell ta-
nulnia, mit is jelent megoldást ta-

lálni egy olyan problémára, ami sokakat érint.
Bár mindent elkövet azért, hogy saját érdekeit
érvényesítse, mégsem sikerül megúsznia és
Önnek is engednie kell. Ha ezt nem tudja elfo-
gadni és hangot is ad csalódottságának, köny-
nyen kivívhatja a többiek ellenkezését, sõt a
vártnál nagyobb indulatokat válthat ki belõlük,
ha két mérleggel mér. Fontos, hogy mindenki
érezze, ez egy közösen megtalált megoldás,
amelyhez mindenki hozzájárult valamivel.
Talán még egyfajta szövetség-érzés is kialakul-
hat az érintettekben, ami nagyban megkönnyíti
a további együttmûködést.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Õrizze meg rugalmasságát, és

bármekkora nyomás nehezedik
is Önre, ne álljon ellen kemé-
nyen. Idõvel megjön a megol-

dás. Térjen ki a nyílt összeütközések elõl,
legyen kompromisszumkész. Ebben az idõ-
szakban már azt fogja tapasztalni, hogy egyre
több szerencsés véletlen enyhíti a helyzetét.
Ezeket a segítségeket azonnal meg kell ragad-
nia. Ér zé kenységét használja arra, hogy észre-
vegye, mely területeken léphet túl a korábbi
tabukon. Mivel nem az motiválja, hogy még in-
tenzívebb hatásokra tegyen szert, hanem egy-
szerûen csak a lehetõ legközelebb szeretne
kerülni partneréhez, minden támogatást meg
fog kapni. 

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Lassan véget ér a korábbi

hetek lassító, gátló hatása. El kell
kezdenie megvalósítania terveit
és valóra váltani álmait. Feléb-
redt Önben egy mély életigenlés

és öröm utáni vágy. Szinte vadászik a lehetõsé-
gekre, amit jól is tesz, mert semmi sem fog az
ölébe pottyanni, tenni kell érte, de minden lé-
pése busásan megtérül. A most megélt örömök
valóban tartósan boldoggá és elégedetté teszik
majd. Az esetleges intrikák nem érintik feleany-
nyira sem, mint máskor, könnyen túllép rajtuk
és nem vesztegeti ellenségeskedésre az idejét,
energiáját. Ennek az idõszaknak a végére már
jó, ha odafigyel, hogy ne váljon túlságosan ego-
isztikussá és ne kényszerítse rá akaratát má-
sokra.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Most nagyon sokan megtalál-

ják, akik valamilyen érzelmi krí-
zissel küzdenek. Szükségük van
az Ön érzékeny objektivitására,
még ha ez elsõ hallásra ellent-

mondásosnak hangzik is. Megvan ugyanis az a
képessége, hogy pontosan megérti a másik ér-
zéseit, de nem azonosul velük. Egyszerûen csak
érzékeli és megfoghatóvá teszi, hogy mi ez a
helyzet vagy mi okozza a másikban a konflik-
tust. Ez a hasznos tehetsége csak saját szerelmi
kapcsolataiban jelenthet problémát, partnere
ugyanis úgy érezheti, hogy ha nem ragadják
magukkal érzései, akkor azok nem is elég mé-
lyek. Talán még saját maga is elbizonytalano-
dik idõnként, hogy ez a kívülállás inkább áldás
vagy átok-e.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Minden elõfeltétel adott

ahhoz, hogy teljes erõvel vágjon
neki útjának. Maradjon azonban
a realitás talaján és ne akarja el-
érni a lehetetlent. Ha meg is

tudná tenni, túl sok erejébe kerülne és olyan
eszközöket is alkalmaznia kellene, amelyekhez
jobb nem nyúlnia. Higgye el, ereje most bõven
elég lesz tervei megvalósításához. Használja ki
az idõszak elején érezhetõ „mindent vagy sem-
mit érzést”, szerelmi életét azonban ne tekintse
harcmezõnek. Figyeljen oda és táplálja magá-
ban a szeretet, a bizalom, az összetartozás ér-
zését. Ezek fogják kitölteni mindazt, amit most
létrehoz a kézzel fogható realitás világában.
Ezek nélkül csupán üres, élettelen tárgyak és ki-
hûlt kapcsolatok vennék körül.

Kilenc csapat részvételével ren-
deztek kispályás teremlabdarúgó
mérkõzéseket február 28-án Sze-
rencsen.

A Közép-európai Sport Alapítvány
által meghirdetett farsangi tornán
két csoportban mérkõztek meg egy-
mással a csapatok. A szerencsi fel-
nõtt gárda három gyõzelemmel és
egy vereséggel a második helyen vé-
gezve vívta ki a jogot az elõdöntõben
való szereplésre, itt azonban Takta-
kenéztõl 4–2 arányban alul maradt
a helyi együttes. Szerencs végül a har-
madik helyért játszott találkozón

5–1 arányban bizonyult jobbnak a
Zemplén-Bekecsnél, így a csapat
végül dobogós helyen végzett a far-
sangi teremlabdarúgó tornán. 

A csoportmérkõzések eredményei:
Szerencs I. – Felsõdobsza 3–0, Her-
nádnémeti – Zemplén-Bekecs 3–1,
Bodrogkisfalud – Monok 3–1, Sze-
rencs II. – Taktakenéz 0–1, Mezõ -
zombor – Szerencs I. 2–7, Felsõdob-
sza – Bodrogkisfalud 0–12, Zemplén-
Bekecs – Szerencs II. 2–0.  Monok –
Mezõzombor 2–6, Taktakenéz – Her-
nádnémeti 5–2, Szerencs I. – Bod-
rogkisfalud 0–5, Felsõdobsza –  Mezõ -
zombor 0–12, Hernádnémeti – Sze-

rencs II. 3–4,  Mezõ zombor – Bod-
rogkisfalud 2–4, Monok – Felsõdob-
sza 6–2, Zemplén-Bekecs – Taktake-
néz 3–3, Monok – Szerencs I. 0–5.

Elõdöntõk: Bodrogkisfalud – Zemp-
lén-Bekecs 9–2, Taktakenéz – Sze-
rencs I 4–2.

3. helyért: Zemplén-Bekecs – Sze-
rencs I. 1– 5.  

Döntõ: Bodrogkisfalud – Taktake-
néz 4–2.  

A sorrend : I. Bodrogkisfalud, II.
Taktakenéz, III. Szerencs I. A torna
gólkirálya 12 góllal Bodnár Kriszti-
án (Bodrogkisfalud), a legjobb kapus
Hegedûs István (Bodrogkisfalud) lett.

FARSANGI KUPA A SPORTCSARNOKBAN

Jótékonysági teremlabdarúgó
torna helyszíne volt február 27-
én a Kulcsár Anita Sportcsarnok.

A szerencsi Tóth Alex, a tállyai
általános iskola testnevelõ tanára-
ként a súlyos betegségben szen-
vedõ tanítványa megsegítésére
hívta életre a 13–14 éves korosz-
tályú csapatok részvételével meg-
tartott viadalt. A karitatív esemé-
nyen a Diósgyõr és a Bõcs klubcsa-
patok mellett a tállyai és a szerencsi
általános iskolások léptek pályára.
Szombaton összesen tizenkét
sportszerû találkozót láthatott a kö-
zönség, amelyek végén a piros-
fehérek szerezték meg a tornagyõ -
zelmet. A jótékonysági tornán a be-

lépõjegyekbõl és felajánlásokból
összesen 85 ezer forint gyûlt össze,

amit a beteg kisfiú gyógyításának költ-
ségeire fordítanak a szervezõk.

NEMES CÉLÉRT FOCIZTAK 

A tornán színvonalas mérkõzéseket láthatott a közönség. 

BIRKÓZÓEREDMÉNYEK
A február 20-án Gyöngyösen meg-

rendezett szabadfogású rangsorver-
seny az 59 kg-os súlycsoport 32 fõs
mezõnyében az idõsebb korosztály-
ban külön engedéllyel induló Golopi
József 9., Koncz Bence 14. lett.   

Az ugyanezen a napon Bökönyben
diák I–II-es korcsoportokban meghir-
detett viadalom 13 csapatból Szerencs
az 5. helyen végzett. Egyéni eredmé-
nyek: 1. hely: Golopi József, Sztan-
kovics Márta, 2. hely: Balázs Petra, 3.
hely: Stefán Ádám, 4. hely: Vinnai Pat-
rik, Balázsfalvi Norbert, Katona Máté,
5. hely: Tokár László, 6. hely: Golopi
Gergõ. 8. hely: Illésy Márton, Sztan-
kovics Attila, Stefán Erik. 

Kazincbarcikán február 28-án ren-
deztek diák- és gyermekversenyt, ahol
nyolc szakosztály 45 versenyzõje mér-
te össze a tudását. Szerencset 17 fia-
tal képviselte, akik összesítésben az el-
õkelõ 3. helyen végeztek. Egyéni ered-
mények: 1. hely: Balázs Ákos, Szo-
boszlai Dániel. 2. hely: Turcsányi Bo-
tond, Kalmár Máté, Kecskés Marcell.
3. hely: Katona Ádám. 4. hely: Nagy
Bence. 5. hely: Tóth Márton. 6. hely:
Nagy Márk, Géczi Márk, Földi Gergõ,
Sóvári Armand. 7. hely: Baumel Már-
ton, Balázs Petra. 8. hely: Stevlik Ta-
más, Szepesi Bennó.

TOVÁBB MENETELNEK
A KOSARASOK 

Tizenötödik gyõzelmét szerezte a
NB II Keleti csoportjában február 21-
én a város férfi kosárlabdacsapata.

Együttesünk a bajnoki idény tizenki-
lencedik mérkõzésén Békéscsabán
85–102 arányban bizonyult jobbnak
a házigazdáknál.  

Szerencs: Kovács S. (27/6), Szárnya
G. (17), Takács K. (16/3), Takács P. (16),
Birk L. (12/6), Endrész T. (10), János-
si T. (4), Kovács Á., Pallai Á., Marton
P. Edzõ: Gulyás László. Negyedek
eredményei: I. 13–31, II. 20–27, III. 25–
24, IV. 27–20. 

Gulyás László legénysége már az
elsõ félidõben huszonöt pontos elõny-
re tett szert, jó játékukkal gyakorlati-
lag eldöntötték a mérkõzést. A má-
sodik játékrészben a bírói részrehaj-
lás, a házigazdák sportszerûtlensége
és a jegyzõasztal csalása sem volt elég
a békésieknek a fordításhoz. A sze-
rencsiek közül a legtöbb ponttal (27)
Kovács Sándor járult hozzá a siker-
hez. 

* A Debreceni Medikusok otthoná-
ban vendégszerepelt február 28-án a
férfi kosárlabdacsapat. 

Szerencs: Endrész T. (24), Kovács S.
(22/3), Birki L. (15/6), Szárnya G. (10),
Kovács Á. (9), Takács P. 6/3, Jánossi
T. 4., Marton P., Pallai Á. Edzõ: Gu-
lyás László. A negyedek eredményei:
I. 25–12, II. 10–26, III. 21–36, IV. 24–
16. 

Az õszi vereségért visszavágásra
készülõ házigazdák az elsõ negyed-
ben 13 pontos elõnyre tettek szert. A
következõ két játékrészben azonban
szokott formájukat hozták Gulyás
László játékosai, akik az utolsó tíz perc-
ben gyengébb teljesítményük ellené-
re 80–90 arányban megnyerték a ta-
lálkozót. A szerencsiek közül a legtöbb

pontot, 24-et ez alkalommal Endrész
Tamás szerezte. 

*** 
Mezõberény együttesét fogadja ha-

zai környezetben, március 13-án a vá-
ros férfi kosárlabdacsapata. Az NB II-
es találkozó szombaton fél hattól  kezdõ -
dik a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

SAKKFIASKÓ A NÉPHÁZBAN 
Meglepetés-eredmény született a

szerencsi sakkcsapat legutóbbi talál-
kozóján. Együttesünk február 21-én ha-
zai környezetben Ózd gárdájától egy-
pontos vereséget szenvedett. 

Az észak-borsodi gárdával szemben
esélyesként ült asztalhoz a szerencsi
együttes. Míg a vendégek a megyei elsõ
osztályú sakk-csapatbajnokság sereg-
hajtói, addig a házigazdák a rangsor
elején szerepelnek. Az erõviszonyok
a helybéliek nagyarányú gyõzelmét ve-
títették elõre, azonban a találkozón fel-
borult a papírforma. Elsõsorban a sze-
rencsi fiatalok gyengébb teljesítmé-
nyének köszönhetõen az ózdiak vé-
gül 5,5–6,5 arányban diadalmaskod-
tak, ami könnyen a házigazdák do-
bogós helyezésének az elvesztésébe
kerülhet. A helyiek közül Ág Norbert,
Balogh Imre, ifjabb Balogh Imre és
Cseppely János gyõzött, döntetlenre
Balogh László, Újházi Dávid és Samók
Balázs mérkõzött. 

***
Sajószentpéter együttesét fogadja

március 14-én a Népházban a sze-
rencsi sakkcsapat. A megyei elsõ osz-
tályú találkozó vasárnap 10 órakor
kezdõdik.



KÁTYÚZÁS ÁPRILISBAN

A februári kemény tél és a hó rá-
nyomta bélyegét az útjainkra. A ko-
rábban betömött úthibák sok helyen
kiújultak. A sok csapadéknak és hi-
degnek köszönhetõen több aszfalt-
szõnyegen keletkeztek újabb és újabb
kátyúk. Már az elmúlt hetekben is sok
gondot okozott ez a közlekedésben
és valószínû, hogy tovább szaporod-
nak a balesetveszélyes gödrök.

A Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft.-nél jelenleg rendelkezésre álló tö-
mítõanyag mindössze 2-3 napra ol-
daná meg a problémát, így fölösleges
pénzkidobás a munkák elvégzése.
Ugyanakkor március 15-étõl már a
meleg aszfaltkeverõ üzemek is dol-
goznak. A tervek szerint április elsõ
napjaiban kezdi el a társaság a sze-
rencsi utcák javítását. A Rákóczi és Be-
kecsi utak kezelõje a Magyar Közút
Nonprofit Zrt., így ennek a cégnek a
feladata az úthibák eltüntetése.

A Nestlé bejáratával szemben és a
Magyar utcai keresztezõdés utáni ka-
nyarban két hatalmas lyuk tátong már
hetek óta, károkat okozva az autók fu-
tómûveiben. Az évenként visszatérõ
problémára megoldást kellene talál-
ni és intézkedésre volna szükség, míg
nem történik nagyobb baj. Tudjuk,
hogy a közútkezelõ feladata a hiba el-
hárítása, de talán érdemes lenne hi-
vatalosan eljárni a cég felé, hiszen a
balesetveszélyes helyzet felszámolá-
sa nem tûr további halasztást. 

ÁRADT A PATAK
Az elmúlt év végén sokan azt gon-

dolták, hogy csak riogatunk azzal a
gondolattal, mely szerint egy na-
gyobb esõzés, vagy a tavaszi hóolva-
dás gondot okozhat a Szerencs patak
mentén. Aggodalmunk – sok helyben
élõvel egyetértésben – nem volt alap-
talan, hiszen a meder annyira elga-
zosodott a tavalyi esztendõben, hogy
a lezúduló víz – ha nagy mennyiség-
ben érkezik – kénytelen más irányban
utat találni magának. Ekkor követke-
zik be az áradás, amely elöntheti a kör-
nyezõ szántóföldeket, utcákat, lakó-
házakat. Nos, az elmúlt hetek meg-
mutatták, hogy nem ok nélkül hívtuk
fel a figyelmet több alkalommal is a
Szerencsi Hírek hasábjain a Szerencs
patak medrének megtisztítására. 

Az ár levonult, a vízszint újra a régi,
de a kritikus napokban, amikor csu-
pán pár centiméteren múlott az ára-
dás, sokan aggódtak értékeik miatt, így
volt ez például a Fecskésen és Ondon.
Talán az idén több figyelem jut és el-
végzik a patakmeder tisztítását.

SZEMÉTKUPAC
A VÁROSKÖZPONTBAN

A téli hó eddig elfedte a szemetet,
de a csapadék olvadása után elõbuk-
kannak a hulladékkupacok. A Város-
gazda Kft. már dolgozik a közterüle-
teken, a közmunkások hozzáláttak a
takarításhoz. Ez lehet a példa az in-
gatlanok tulajdonosainak is, hogy for-

dítsanak több figyelmet saját környe-
zetük tisztán tartására. Igaz, nem az
évszakváltás miatt van erre szükség,
hiszen lapunkban korábban is szól-
tunk arról, az egykori úttörõház elõ-
 kertje szeméttel van terítve. A Petõfi-
emléktábla szomszédságában nemzeti
ünnepünk elõtt ugyan rendet raktak,
de a kis park tisztán tartásáról folya-
matosan gondoskodni kellene a vá-
rosközpontban.  

FIGYELEM,
VESZÉLYES ÚTTEST!

Régi probléma a város déli részén
fekvõ Igló utca rossz állapota. Talán
a fenti mondattal ellátott táblát kelle-
ne kihelyezni az út mindkét végére.
Az említett szakasz korábban a Mát-
ra Cukor Zrt. magánútja volt. Erre szál-
lították a jármûvek az alapanyagot a
Szerencsi Cukorgyárba. A cég minden
esztendõben elvégezte az aszfaltcsík
karbantartását. Mára teljesen tönkre-
ment a burkolat. Az önkormányzat
ülésén is többször elhangzott, hogy
egyszerû kátyúzás itt nem oldja meg
a problémát, a teljes szakasz aszfal-
tozására lenne szükség. Néhány mé-
terrel odébb, az Eperjes utcán át meg-
oldható a közlekedés, de az Igló út
rossz állapota miatt talán táblával
kellene jelezni a szakasz veszélyes-
ségét. 

A burkolat folyamatosan romlik és
ha az autós véletlenül erre téved, kel-
lemetlen meglepetés éri.

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS
„Elsõbbségadás kötelezõ” tábla ke-

rült ki a Kassa utca végére. Akik ru-
tinból közlekednek, azok észre sem
veszik a veszélyt jelzõ háromszöget.
Az egyik délután figyeltük meg, hogy
tíz autósból nyolc még lassítani is el-
felejtett a keresztezõdésben. Pedig a
Csalogány utcából érkezõké az elõny!
Tisztelt gépjármûvezetõk! Ezúton is fel-
hívjuk a figyelmüket a forgalmi rend
változására.
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
Sorozatunkban azo-

kat a beruházásokat
mutatjuk be, amelye-
ket az elkövetkezõ
 idõ szakban jelentõs
pályázati támogatás
felhasználásával való-
sít meg az önkormány -
zat Szerencsen. 

A csapadékvíz elve-
zetése régóta problé-
mát jelent a települé-
sen, ami a leghátrá-
nyosabb helyzetû kis-
térségnek elkülönített
pénzügyi alapra benyújtott sikeres
pályázat eredményeként valósulhat
meg.  

A 480 millió forintos összköltségû
beruházás keretében Szerencsen és
Ondon tíz kilométer hosszú árok-
rendszeren történik fejlesztés 431 mil-
lió forintot meghaladó pályázati tá-
mogatással. Szerencsen a beruházás

elsõsorban a fõ gyûjtõrendszereket
érinti. A hidegvölgyi árok esetében
a ravatalozó és a római katolikus te-
metõ környezetében, a Bakó, a Fel-
sõkert és a Radnóti utcákban várha-
tók a munkák. A nagyszabású re-
konstrukció érinti a Kassa, Nagyvá-
rad és Igló utcákat, valamit a Takta
patakba vezetõ, mintegy 2,6 kilo-

méter hosszúságú árok-
rendszert. Megújul a
Diósi ároknak a Bors
Kálmán, Bástya és Kis-
vásártér utcákat érintõ
szakasza. Kiépül a
Fenyves utcai vízelve-
zetõ rendszer, Ondon
pedig a fõutcai, mé-
lyebben fekvõ terüle-
tek védelmét biztosító
övárokrendszert építik
tovább.     

Napjainkban folya-
matban van a tervek át-
tekintése a munkák

részleteinek a kidolgozásához. Ez-
után kerül benyújtásra a második kö-
rös pályázat, amire 431 millió forintot
különítettek el a településnek erre a
célra a pénzügyi alapból. A kedvezõ
döntést követõen Szerencsen és On-
don várhatóan 2011-ben megvaló-
sulhat a felszíni csapadékvíz-elvezetõ
rendszer rekonstrukció ja, bõvítése.

Helyi vállalkozók részvételével
tartottak megbeszélést a Szerencs
Kártya bevezetésének lehetõségeirõl
március 4-én a polgármesteri hiva-
talban. A fórum résztvevõi támoga-
tásukról biztosították az érdeküket
is szolgáló kezdeményezést.

A találkozón Rónavölgyi Endréné
polgármester kiemelte, hogy a gaz-
dasági válság hatásai Szerencsen is
érzõdnek. Az önkormányzat a ne-
hézségek enyhítése érdekében hozott
döntést a kis- és középvállalkozók
építményadójának a csökkentésérõl
és tájékozódtak a Szerencs Kártya be-
vezetésének lehetõségeirõl. Barva
Attila aljegyzõ ismertette, hogy Ma-
gyarországon több városban mûkö-
dik a kedvezményekre jogosító kár-
tyarendszer. Szerencsen a tervek
szerint a személyre szóló plasztikla-
pok felmutatásával helyi kis- és kö-

zépvállalkozásoknál lehet majd ár-
engedménnyel vásárolni, illetve a
kártyatulajdonosok városi rendez-
vényekre, az önkormányzat intéz-
ményeibe – többek között a fürdõbe
és a tanuszodába – tudnak majd ked-
vezményes belépõt váltani. A meg-
beszélésen szóba került, hogy a Sze-
rencs Kártya bevezetési költségeinek
jelentõs részét az önkormányzat ma-
gára vállalja. A cél a helyi kis- és kö-

zépvállalkozások forgalmának nö-
velése, valamint a lokálpatriotizmus
erõsítése. A máshol eredményesen
mûködõ kezdeményezés akkor lesz
a városban sikeres, ha ahhoz minél
több, kedvezményt biztosító helyi
szolgáltató és kereskedõ csatlakozik.
A Szerencs Kártya bevezetésérõl a to-
vábbi egyeztetések után a tervek sze-
rint idén márciusban dönt a telepü-
lés önkormányzata.

Generációváltás történt a
városi sportegyesület birkózó-
szakosztályában. Az idén jubi-
láló közösség jelentõsen meg-
fiatalodott, miközben az ifjú te-
hetségek több versenyen öreg-
bítették a sportág helyi mûve-
lõi által kivívott jó hírnevet.

Immár tíz esztendeje annak,
hogy új fejezet nyílt a szeren-
csi birkózás történetében. Hosz-
szabb szünet után Illésy Lász-
ló irányításával ekkor kez dõdtek
el újra az edzések, amelyeknek
azóta is az általános iskola Rá-
kóczi épületének tornaterme a
helyszíne.  

Az eltelt évek alatt számos tehetség
bontakozott ki a helyi sportember keze
alatt, aki egyfajta küldetésnek tekinti az
utánpótlás nevelését, a gyerekekkel
való foglalkozást.

– Napjainkra azok a fiatalok, akikkel
2000-ben együtt kezdtük a munkát,
többségükben már elköszöntek a szak-
osztálytól – emelte ki Illésy László. – Egy
részük egyetemeken, fõiskolákon tanult
tovább, mások szakközépiskolai kép-
zésbe bekapcsolódva kerültek el Sze-
rencsrõl. Ugyanakkor örömmel tölt el,
hogy szeptembertõl korábban soha

nem látott létszámú látogatója van az
edzéseknek. Jelenleg több mint ötven
gyerekkel foglalkozom, akiknek az át-
lagéletkora tíz év körül alakul. Persze
az idõsebb korosztályt sem hanyago-
lom el, az elmúlt évben a legtehetsé-
gesebb birkózóink a diákolimpián or-
szágos második és ötödik helyezéseket
szereztek. Ez azért nagyon értékes,
mert egy minimális költséggel mûködõ
kis szakosztályként értük el a sikereket,
amit látva az országos szövetség is oda-
figyel a munkánkra. Napjainkban több
nagy múltú egyesületnél – közöttük a
Diósgyõrnél – komoly gondok vannak

az utánpótlással. Az edzõkollégák az is-
kolákba járnak toborozni, nem túl nagy
sikerrel. Alig tudnak összeszedni annyi
fiatalt, akikkel részt tudnak venni a csa-
patversenyekben. Irigyelnek azért, hogy
Szerencsen nem hirdetjük magunkat, ha-
nem a szülõk egymástól hallanak a le-
hetõségrõl, és maguk hozzák el a gye-
rekeket, ami a legnagyobb elismerés. A
kicsik jól érzik magukat a közösségben
és a játékos foglalkozásokon kedvezõ
élményeket szereznek. Az anyukák és
az apukák pedig hasznosabbnak tart-
ják, ha a gyerekük nem a számítógép
elõtt ül, inkább sportolással tölti az ide-
jét. Mindig elmondom: nem mindegy,
hogy a fiatalok milyen fizikai állapot-
ban lépnek be a felnõtt korba, amit csak
rendszeres mozgással lehet elérni.    

A szakosztály az elmúlt évben a ha-
gyományteremtés szándékával rendezte
meg az I. Bonbon Kupát, amelyen
négy megyei klubból közel száz ver-
senyzõ lépett szõnyegre. Az idén a  tíz -
éves jubileum jegyében újra meghirdetik
a birkózóversenyt és az országos szö-
vetség ígérete alapján az idén õsszel a
nemzetközi mezõnyt felvonultató Rá-
kóczi Kupa helyszíne Szerencs lesz, ahol
a helyi szakosztály serdülõkorú ver-
senyzõi is bemutatkoznak majd a ha-
zai közönség elõtt.

Szerencsi beruházások VIII.

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS A VÁROSBAN 

A Fenyves utcában is megoldódhat az évtizedes probléma. 

FÓRUM A SZERENCS KÁRTYÁRÓL

Az új kezdeményezés felkeltette a helyi vállalkozók érdeklõdését. 

SIKEREKKEL JUBILÁLÓ BIRKÓZÓK 

Illésy László több mint ötven gyereket
tanít birkózni az edzéseken. 
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A Szerencsi Hírek
következô száma 

2010. március 26-án 
jelenik meg. 

Lapzárta: március 19., 
10 óra.

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

POLITIKAI HIRDETÉS

Az AA-MED Kft. örömmel
értesíti régi és új kedves betegeit, hogy
szolgáltatásainak a körét bõvítette!

� Mammográfiás vizsgálatok (röntgen és ultrahang, komplex emlõvizsgálatok, emlõ- és axilla-UH, emlõváladék-
citológia, cysta punctio, biopsziák, stb.),

� CT-vizsgálat (hasi, gerinc, agykoponya, mellkas, nyak, stb.),
� Ultrahangvizsgálatok (hasi, pajzsmirigy, emlõ, lágyrész, carotis és color Doppler, stb.),
� Vesekõ – mûtét nélkül törhetõ (ESWL- lökéshullám kõkezelés),
� 4D BABA-MOZI, a kismamák kedvence! Folyamatos mozgókép - még a magzati életben!

Intézetünkben felkészült, sokoldalúan képzett szakembergárda várja Önt!

MAGÁNRENDELÉSEINK:

NEM KELL HETEKET VÁRNIA, SORON KÍVÜL FOGADJUK!

Érdeklõdés és bejelentkezés az alábbi telefonszámon:
06-30/ 277-00-12, valamint www.aa-med.hu

CÍMÜNK: LITHOTERÁPIÁS ÉS RADIOLÓGIAI INTÉZET
Miskolc, Semmelweis Kórház � Csabai kapu 9-11.

tavaszi
gyermekruha-

vásár
darabáron

Corsó Angol 
használtruha-kereskedés

Kossuth tér 4. (Földhivatal mellett)
Nyitva: 8-16.30 óráig

IGNIKER KFT.

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.
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