
Az európai uniós tagság olyan be-
ruházások megvalósítását teszi lehe-
tõvé Magyarországon, amelyek jelen-
tõsen javítják hazánk versenyképes-
ségét. Az elkövetkezõ idõszak leg-
fontosabb feladatai között a foglal-
koztatás bõvítése és az infrastruktu-
rális feltételek javítása mellett az ok-
tatás fejlesztése szerepel. Errõl Kolber
István (fotónkon), a Miniszterelnöki Hi-
vatal fejlesztéspolitikai államtitkára
beszélt lapunknak adott interjújában. 

– Milyen eredményt hozott Magyar-
országon a területfejlesztésben a
2004–2006 közötti idõszak?

– Mint korábban ezért a témáért fe-
lelõs miniszter úgy vélem, hogy sike-
res volt az elsõ Nemzeti Fejlesztési Terv
végrehajtása, ami számokkal is alátá-
masztható. Összesen 107 milliárd fo-
rint állt rendelkezésünkre, amire teljes
egészében meg tudtuk kötni a szerzõ-
déseket. Ez alapján, az áthúzódó be-
ruházásokat is figyelembe véve, joggal
remélhetjük, hogy a pénzügyi keretet
az utolsó fillérig fel tudjuk használni,
ami komoly eredménynek számít. Az
országban több mint 600 fejlesztés tör-
tént: iskolák és óvodák újultak meg, uta-
kat építettünk, turisztikai beruházáso-
kat hajtottunk végre, amelyek javítják
Magyarország vonzerejét. Számos fog-
lalkoztatási, képzési programot is elin-
dítottunk, a regionális projektek kere-
tében város-rehabilitációs munkák kez-
dõdtek el. Mindezek mellett több egyéb
ágazati fejlesztés is megvalósult. A
megszerzett tapasztalatok a következõ
idõszakban hasznosulnak, hiszen ezek-
re alapozva dolgozta ki valamennyi ré-
gió a saját operatív programját a
2007–2014 közötti idõszakra, megha-
tározva a továbblépés irányait.  

– Milyen lehetõséget kínál az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv? 

– A felzárkózás esélyét. Az ország
infrastruktúrájának a megújítását cé-
loztuk meg, több munkahelyet, jobb
versenyképességet. Ez utóbbi Európa
számára is komoly kihívást jelent, hi-

szen a globalizációval immár földré-
szek közöttivé szélesedett a vetélkedés.
Napjainkban az USA-ban évente 290
milliárd dollárt költenek kutatásra és
fejlesztésre, míg a mi kontinensünkön
170 milliárdot. Kínában és Indiában
évente egymillió mérnököt képeznek,
míg Európában és Amerikában össze-
sen 170 ezret. Ez olyan kihívás, amely-
re Magyarországnak is válaszolnia
kell. Nem véletlen, hogy az elkövet-
kezõ esztendõkre a foglalkoztatás bõ-
vítése mellett mi is a versenyképesség
javítását határoztuk meg elsõdleges fel-
adatként. A programban kiemelt helyen
szerepel a XXI. század iskolájának lét-
rehozása, amely a korszerû oktatás tár-
gyi feltételeinek megteremtését és tar-
talmi megújítását célozza. A kompe-
tenciaképzést helyezzük az elõtérbe,
olyan ismeretek elsajátítását, amivel a
fiataljaink nemzetközi összehasonlí-
tásban is megállják a helyüket. Emel-
lett természetesen jut pénz többek kö-
zött a települések infrastrukturális fej-
lesztésére, a történelmi emlékhelyek re-
konstrukciójára és a szociális ellátó-
rendszerek korszerûsítésére is. A le-
hetõségek nagyok, hiszen hét eszten-
dõ alatt nyolcezer milliárd forint a fel-
használható pénzügyi keret. Ez éven-
te háromszor akkora összeg, mint ami
2004–2006 között a rendelkezésünk-
re állt. Szerencs az elmúlt idõszakban
jól sáfárkodott a lehetõségekkel. Biz-
tos vagyok benne, hogy a város a jö-
võben is megtalálja majd azokat a pon-
tokat, amelyek akár a közlekedés fel-
tételeinek javítása, a környezetvédelem,
a munkahelyteremtés vagy az okta-
tásfejlesztés segítségével növeli a tele-
pülés és környéke versenyképességét. 

– A gazdasági élet szereplõi fogal-
mazzák meg, hogy a gazdaság részé-
re kiírt pályázatoknál elõnyben van-
nak a fejlettebb területek, hiszen a na-
gyobb vállalatok az ehhez szükséges
önerõt könnyebben tudják biztosíta-
ni és ez növeli a különbséget az or-
szágrészek között. 

– Van receptünk az elmaradott tér-
ségek, hátrányos társadalmi csoportok
felzárkóztatására. Ez azonban nem fo-
lyamatos támogatást jelent mintegy se-
gélyezésként, hanem a saját lábra ál-
lás elõsegítését. Ehhez azonban még-
iscsak arra van szükség, hogy a fejlet-
lenebb térségek az átmeneti idõszak-
ban több forrással rendelkezzenek. Ép-
pen ezért a regionális programok ke-
retében csakúgy, mint a gazdaság fej-
lesztését szolgáló pénzügyi alapoknál,
ezek a területek nagyobb összegû tá-
mogatáshoz juthatnak. Á. A.

A városnapi ünnepségsorozat elõ-
rendezvényeként április 19-én a Rá-
kóczi-várnál lévõ testvérvárosok park-
jában Nagy Zsigmond nyárádszere-
dai- és Bíró László szerencsi jegyzõ
leplezték le városunk erdélyi part-
nertelepülésének márványtábláját. 

Április 20-án reggel a Bocskai gim-
názium udvarán az önkormányzat, a
testvérvárosok és az oktatási intéz-
mény képviselõi helyeztek el koszo-
rút a Bocskai-kapunál. Újabb szo-
borral gazdagodott a közelmúltban a
középiskola. A kardot markoló turul
Ekker Róbert alkotása, amelyet a vá-
ros napja alkalmából avattak fel. Az
ünneplõk innen fúvószenekar felve-
zetésével vonultak a Kossuth térre,
ahol Bocskai István bronzszobránál
elhelyezték a megemlékezés virá-
gait. Az egykori országgyûlés hely-
színén, a református templomban
Gál András igazgató beszédében ki-
emelte, hogy nemzetünk egyetlen
gyõzedelmesen befejezett szabad-
ságharcának vezére a magyar törté-
nelem halhatatlan alakjainak a sorá-
ba emelkedett. Az akkori nehéz idõ-
ben mindig hazája érdekeit helyezte
elõtérbe, ami sok személyes konflik-

tussal járt. Emberi nagyságának bi-
zonyítéka, hogy az õt ért méltányta-
lanságokkal nem törõdve kész volt éle-
tét is kockára tenni a szétszakított ma-
gyarság szabadságáért, igazáért, val-
lási meggyõzõdéséért. A gimnázium
névadójának akaratereje, kitartása,
állhatatossága példa lehet napjaink ne-
hézségeinek a leküzdésére. 

Börzsönyi József református espe-
res felidézte, hogy Bocskai István ál-
dozatos munkásságának jelentõs ré-
sze Szerencshez kötõdik. 1605. már-
cius 20-tól április 29-ig tartózkodott
a fejedelem a településen, innen irá-
nyítva a szabadságharc eseményeit.
Ennek számos írásos emléke van, hi-
szen innen küldött levelet többek kö-

zött a török császárhoz, a lengyel és
a svéd királyokhoz, a tatár kánhoz, a
moldvai és havasalföldi vajdákhoz, az
erdélyi urakhoz és nemességhez, a
szász székekhez. A fejedelem euró-
pai jelentõségû küzdelmet folytatott,
amelynek a kiindulópontja éppen
Szerencs lehetett. Innen juttatták el a
kontinens nemzeteihez a kiáltványt,
hogy megértsék: joga van a magyar-
ságnak a szabadságához, hitéhez,
igaz, sértetlen életéhez. 

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

(Folytatás az 5. oldalon.)

Az idei esztendõ kitüntetettjei.
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Az elmúlt évek hagyományait
követve az idén is megemléke-
zett Szerencs április 20-án az
1605-ös fejedelemválasztó or-
szággyûlésrõl. 

EMLÉKEZÉS SZERENCS VÁROS NAPJÁN

A szerencsi Munkás Szent József
templomban május 1-jén megren-
dezett szentmise kezdetén Ilauszki
Endre köszöntötte Seregély Istvánt.
Az egyházközség világi elnöke kie-
melte, hogy több mint ötven fiatal
gyûlt össze ezen a délelõttön, hogy
a nyugdíjba vonuló egri érsek segít-
ségével fölvegyék a bérmálás szent-
ségét. Novák Béla a csobaji, valamint
a két szerencsi általános iskola bér-
málkozói nevében üdvözölte a ma-

gas rangú egy-
házi személyt,
kérve: hívja le
a fiatalokra a
szentlélek ere-
jét. – Azért fo-
gunk imád-
kozni, hogy a
ma bérmálko-
zók nálunk
szerencsésebb
életet építse-
nek – fogal-
mazott az
idén 75. élet-
évét betöltõ
Seregély Ist-
ván, akivel a
szentmise után az altemplomban ta-
lálkozott a város polgármestere. Ró-
navölgyi Endréné aranygyûrût és
emléklapot adott át az egyházi ve-

zetõnek nyugállományba vonulása
alkalmából.

A szertartást a nyugdíjba vonuló Seregély István egri ér-
sek végezte.

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/
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A katolikus egyház tanítása
szerint a bérmálás szentsége ál-
tal válnak a megkereszteltek a
hitközösség nagykorú tagjaivá,
akiknek kötelességük, hogy
Krisztus tanúi legyenek szóban
és tettben. Különleges ünnep ez
a hívõk körében.

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



Helyi önkormányzati képviselõket
és a polgármesteri hivatal dolgozóit
invitálta látogatásra április 26-án a
Szerencs Térségi Hulladékgazdál-
kodási Közszolgáltató Kft. (SZHK) a
cég helyi központjába. A vendégek
megismerkedtek a társaság hatéves
tevékenységével, valamint a hulla-
dékudvar mûködésével.

Hercsik István ügyvezetõ igazgató
ismertette, hogy a hulladékgazdál-
kodással foglalkozó társaságot 2001-
ben alapították Szerencs, Bekecs,
Legyesbénye és Mezõzombor ön-
kormányzatai. A társaság szervezeti
felépítésében és mûködésében gya-
korlatilag megegyezik a térségbeli hul-
ladékgazdálkodási rendszer másik
üzemeltetõjével, a ZHK Kft.-vel, ezért
a cégek fejlesztése – a közös straté-
giára és a tulajdonos körre tekintet-
tel – együtt történik. Az SZHK alapí-
tásának az évében elkészült és áta-
dásra került a bodrogkeresztúri kül-
területen lévõ hulladékkezelõ köz-
pont, amelynek késõbb bõvítették a
kapacitását, fejlesztették az infrast-
ruktúráját, majd tavaly átadták az or-
szág elsõ, építési-bontási hulladékot
feldolgozó üzemét. Az eltelt idõ-
szakban 186 millió forintos fejlesz-
téssel szélesedett a szolgáltatások
feltételrendszere: az elavult gyûjtõ-
kocsikat környezetkímélõre cserélték,

a lakosságot, a vállalkozásokat és az
intézményeket új edényzettel látták
el. 2005 augusztusában szigetek épí-
tésével és fogadókonténerek kihe-
lyezésével vette kezdetét a városban
a szelektív hulladékgyûjtés. Az elmúlt
év márciusában Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében elsõként Szerencsen
adták át a hulladékudvart, amely a
háztartásokban keletkezett, elkülö-
nítetten gyûjtött elektronikai eszkö-
zök, lom, szárazelem és akkumulá-
tor, papír, üveg és zöldnyesedék át-
meneti elhelyezésére szolgál. Az
ügyvezetõ igazgató büszke arra, hogy
a társaság tevékenysége elfogadottá
vált a térségben, az önkormányza-
tokkal példamutató, konstruktív kap-
csolat alakult ki. Ennek eredménye-
ként a cég ügyvezetését bízták meg
a zempléni és abaúji helyhatóságok
a térség komplex hulladékgazdálko-
dási rendszerének elõkészítésével és
koordinálásával, amelynek elõtanul-
mánya már elkészült.

Az ügyvezetõ a jövõ céljai között
említette a hatékony és gazdaságosan
üzemelõ logisztikai rendszer kiépíté-
sét három, építési-bontási hulladékot
fogadó terminállal is rendelkezõ át-
rakóállomás építésével. Az eszköz-
fejlesztés között a begyûjtõ, szállító
és kiszolgáló géppark cseréje és bõ-
vítése szerepel. Várhatóan gyarapszik
majd a lakossági szelektív gyûjtést

szolgáló szigetek száma, bõvül a
bodrogkeresztúri lerakó kapacitása és
megvalósulhat a depóniagáz-kezelés.
A komplex hulladékgazdálkodási
rendszer részeként épülhet biogáz- és
plasztikdízel üzem és megvalósulhat
többek között a szerencsi – az egy-
kori bányában bezárt – szeméttelep
rekultivációja.   S. L.
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MÁJUS ELSEJEI KÖZÖS ÜNNEP 
Olykor hûvös szélben, de leginkább

kellemes napsütésben telt az idei má-
jus elseje. A szerencsi és ondi majá-
lisokon több százan voltak kíván-
csiak az ünnepi programokra. 

Az eseménysorozat a szerencsi Kos-
suth téri életfánál kezdõdött, ahol Bí-
ró István, az emlékmû alapítója kö-
szöntötte a jelenlévõket. Az önkor-
mányzati képviselõ kiemelte: ezen a
napon nem csak az új életet hozó má-
just köszöntik az emberek, hanem em-
lékeznek az Európai Unió megalaku-
lásának 50. évfordulójára és arra a há-
rom évvel ezelõtti május elsejére is,
amikor hazánk csatlakozott a közös-
séghez. Miután az ünneplõk egy-egy
szál virágot helyeztek el az életfa tö-
vénél, a város két helyszínén már ja-
vában tartott a vidám forgatag. 

Az ondi sportpályán a kellemetlen
északi szél ellenére is nagy volt a ké-
szülõdés. A szervezõk finom gulyás-
sal várták az érkezõ vendégeket, mi-
közben gyermekek és felnõttek közös
futballmérkõzésekkel múlatták az
idõt. 

A színpadon bemutatkoztak a Csil-
lagfény Gyermeksziget óvodásai, csak-
úgy, mint a Bolyai iskola ondi tago-
zatának diákjai. Felléptek a szerencsi
mazsorettek, volt harcmûvészeti be-
mutató, majd a körzet önkormányza-
ti képviselõje, Danyi László üdvözöl-
te az ondiakat és a település jelenlé-
võ polgármesterét. Rónavölgyi Endré-
né köszöntõjében hangsúlyozta, hogy

az itteniek számára is fontos, hogy min-
den esztendõben legyenek olyan al-
kalmak, amikor fiatalok és idõsek né-
hány kellemes órát tölthetnek együtt,
szórakozással, sportolással, hosszú
beszélgetésekkel. Mint elhangzott, az
ondi programok – legyen az falunap,
vagy éppen a május elseje – a körzet
képviselõjének áldozatos munkája
nélkül nem valósulhatnának meg.

Újvári Marika magyarnóta-csokorral
kedveskedett a helybélieknek, majd a
késõ esti órákig a Classic zenekar szó-
rakoztatta a mulatni vágyókat.

A szerencsi Rákóczi út forgalom elõl
lezárt szakaszának mindkét oldalán
árusok sátrai várták a vendégeket.
Messzire érzõdött a sült kolbász illa-
ta, és akinek kedve volt, néhány korty
tokajit is kóstolhatott. A polgármeste-
ri hivatal mellett felépített szabadtéri
színpadon a szerencsi óvodások kö-

szöntötték elsõként a
közönséget. A kora dél-
utáni órában már sokan
kíváncsiak voltak a leg-
kisebbek szereplésére.
Ezt követõen igazi
program-kavalkád vár-
ta a szórakozni vágyó-
kat. Volt ének, zene és
tánc, sorra mutatkoztak
be a helyi oktatási in-
tézmények diákjai.
Nagy sikert aratott a
délutáni mesejáték,
melyben Süsü, a sár-
kány kalandjait figyel-

hették kicsik és nagyok. 
Az esti sztárparádét a város fõutcá-

ján egyre nagyobb tömeg várta, aki-
ket Rónavölgyi Endréné köszöntött. 
– Mi, szerencsiek szeretünk ünnepel-
ni, együtt lenni, beszélgetni, amire re-
mek alkalom ez a szép tavaszi délu-
tán – fogalmazott a polgármester, aki-
nek szavait követõen Szabó György or-
szággyûlési képviselõ kívánt jó szóra-
kozást a jelenlévõknek.

Az est neves fellépõinek sorát a Me-
gasztár címû tehetségkutató verseny-
bõl ismertté vált Póka Angéla mûsora
nyitotta meg, majd színpadra érkezett
Auth Csilla is. A késõi órákban még egy
utolsó rock and roll partival Kertész At-
tila is megmozgatta a közönséget,
majd Bon Bon együttes elõadása zár-
ta az idei szerencsi majálist.   M. Z.

ISMERKEDÉS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS RENDSZERÉVEL

BÕVÜLÕ TERMELÉS A SZERENCSI GYÁRBAN
Európai összehasonlí-

tásban is színvonalas a
termelés a Nestlé Hun-
gária Kft. Szerencs/Di-
ósgyõr gyárában, aminek
köszönhetõen az üzem-
nek a cégcsoporton belül
stabilizálódott a pozíció-
ja. Ma már nemcsak kö-
zép-európai országokba,
hanem az egész konti-
nensre szállítanak az itt elõállított
kávéból és kakaóporból, mindez
pedig a kapacitások bõvülését ered-
ményezte – válaszolta a Szerencsi
Híreknek Jean-Christophe Meis (fo-
tónkon) gyárigazgató.  

– Milyen célokat fogalmaztak meg
az elmúlt évre és hogyan sikerült eze-
ket teljesíteniük? 

– Több kulcsfontosságú célt is ki-
tûztünk az elmúlt évre. Ezek egyike
az új vállalatirányítási rendszerre
(SAP) való zökkentõmentes áttérés
volt, amelyhez a dolgozóinknak
gyorsan és kellõ alapossággal kellett
elsajátítani a szükséges ismereteket.
Büszke vagyok arra, hogy az összes
európai Nestlé üzem közül a Sze-
rencs/Diósgyõr gyárban volt a legsi-
keresebb az átállás. Jelentõs ered-
ményt értünk el a termékeink minõ-
ségének tökéletesítésében is, aminek
köszönhetõen tavaly negyven szá-
zalékkal kevesebb fogyasztói rekla-
máció érkezett hozzánk. Ez elsõ-
sorban annak köszönhetõ, hogy nagy
figyelmet fordítunk a munkatársak tu-
dásának fejlesztésére, csakúgy, mint

a költséghatékonyság ja-
vítására, amit maximális
ellenõrzés alatt tartunk.
Két esztendõvel ezelõtt
75 százalékkal sikerült
mérsékelnünk a munka-
idõ-kieséssel járó bale-
setek számát. Az elmúlt
évre további 20 százalé-
kos csökkentést irányoz-
tunk elõ, amit a vezetõk

ilyen irányú elkötelezettsége ellené-
re sem sikerült maradéktalanul tel-
jesíteni. Ebbõl következnek a további
lépések ezen a területen, melyek re-
ményeink szerint segíteni fognak a
helyzet javításában.

– Mi jelentette a legnagyobb kihí-
vást 2006-ban a helyi menedzs-
mentnek és az alkalmazottaknak? 

– A 2004-es és 2005-ös eszten-
dõkben történt átalakulás után a leg-
nagyobb kihívás az volt a munka-
vállalóinknak, hogy bebizonyítsák: a
gyár képes megbízhatóan és kellõ ha-
tékonysággal mûködni. A közel-
múltban megvalósított jelentõs, átla-
gosan évente 13 százalékos terme-
lésnövekedés azt mutatja, hogy a dol-
gozóink eredményes csapatmunká-
val képesek voltak tökéletesíteni a
gyártást, amivel nemzetközileg is el-
ismertséget szereztek az üzemnek. 

– Hogyan alakult a szerencsi gyár
pozíciója a hazai és az európai pia-
con? 

– Az elmúlt év végére megerõsö-
dött a helyzetünk a cégcsoporton be-
lül, most már mi látjuk el a kontinenst
kávéval és kakaóporral, és nincs

korlátozás a kelet-európai országok
felé sem. Ez hatással volt a mûkö-
désünkre: a rugalmasság fontos fel-
tétele az új piaci kihívásoknak való
megfelelésnek, amihez megfelelõ
igényfelmérésnek és tervezésnek, fo-
lyamatosan csúcsminõségû árunak és
ütemes kiszállításoknak kell társul-
niuk. Mindezek eredményes teljesí-
tését bizonyítja, hogy termékeink
nyolcvan százalékát exportra ké-
szítjük.

– Miként alakult a foglalkoztatás
az elmúlt évben? 

– A tavalyi esztendõ kedvezett az
üzleti fejlõdésünknek, ezért lehetõ-
ségünk nyílt alkalmazottak felvéte-
lére, a dolgozói tréningek támoga-
tására. Emellett a munkakörülmé-
nyeket is javítottuk. Az egyéni telje-
sítményeket egyedileg elemeztük és
egy erre a célra kialakított értékelõ
rendszer alapján elsõ ízben történt
meg, hogy a munkavállalóink év vé-
gi jutalomként közel egyhavi fizeté-
sük összegét kapták meg.

– Lesznek-e jelentõsebb változá-
sok a közeli jövõben a szerencsi gyár-
ban? 

– Komolyabb átalakítást nem ter-
vezünk. Speciális tréningek segítsé-
gével folytatjuk az egyéni készségek
és a munkahelyi viselkedéskultúra fej-
lesztését. A megnövekedett piaci
igények teljesítéséhez kisebb beru-
házásokra szükség lesz, és a mun-
kahelyi körülményeken is javítani fo-
gunk. Elsõ lépésként új étkezõ kia-
lakításával, késõbb az öltözõhelyiség
felújításával.      S. L.

FEJLÕDÉSI PÁLYÁN 
A NESTLÉ MAGYARORSZÁGON 

Az elmúlt esztendõ
kiváló eredményeket
hozott a Nestlé Hun-
gária Kft.-nek: a költ-
ségmenedzsmentnek
köszönhetõen tovább
javult a vállalat ered-
ményessége, folyta-
tódtak a beruházások,
növekedett a cég pia-
ci részesedése – hang-
zott el április 25-én Bu-
dapesten, a cég 2006.
évi pénzügyi adatait
ismertetõ sajtótájé-
koztatón. 

Aldo Siegrist ügyvezetõ igazgató
szólt arról, hogy a Nestlé Magyaror-
szágon 2006-ban is a legfontosabb ter-
mékkategóriákra koncentrált és folytatta
az elõzõ években megalapozott sike-
res mûködést. A Nestlé Hungária Kft.
2006-ban 86 milliárd forint konszoli-
dált nettó árbevételt ért el, mely 5%
növekedést mutat 2005-höz képest. 

Az üzleti tevékenység eredménye 
3 milliárd forint volt, míg az export 38,2
milliárd forintot teljesített. Magyaror-
szág legnagyobb élelmiszeripari vál-
lalata jelentõs összeget fektetett termékei
és gyárai fejlesztésébe, valamint további
lépéseket tett táplálkozási, egészség- és
wellnessvállalati imázsának megerõ-
sítésére. 

A szerencsi kakaó-, kávégyártó- és
töltõüzem nemcsak Magyarországot,
hanem Nyugat-Európát, a balti államok
és a délszláv országok piacait is ellát-
ja termékeivel. 2006-ban a gyár kü-
lönbözõ beruházások eredményekép-
pen a termelést közel 10%-kal (több
mint 2000 tonnával) növelte. A keres-
let és szélesedõ piac kielégítésére a
Nestlé új, magasabb teljesítményû gé-
pek beszerzését tervezi 2007-ben,
amelytõl a kapacitás 30%-os növeke-
dését várja. A vállalatcsoport egyetlen

európai, üreges csokoládéfigurát gyár-
tó egységében, Diósgyõrben 2007-
ben elindult a termelés optimalizálá-
sa. A tervezési folyamatok stabilizálá-
sától, a költséghatékonyabb gyártástól
az üzem várhatóan jó ívû növekedési
pályára áll – hangsúlyozta Aldo Sieg-
rist, aki bejelentette: a Nestlé hazai tár-
sadalmi szerepvállalásának egyik pél-
dája, hogy a közeljövõben száz meg-
változott munkaképességû embernek
biztosítanak foglalkoztatást a diósgyõ-
ri gyárban.

Az ügyvezetõ igazgató szólt arról is,
hogy az elmúlt évben a Nestlé árukí-
nálata számtalan új termékkel bõvült,
azonban megszüntették a „torok ké-
ményseprõjének”, a Negrónak a gyár-
tását, ami nem illeszkedett a cég stra-
tégiai céljai közé.

A Nestlé 2007-ben további fejlesz-
téseket tervez: minimum 4,5%-os nö-
vekedéssel számol az értékesítés terü-
letén, valamint növelni kívánja a leg-
fontosabb termékkategóriák (kávé,
konyhai termékek és édességek) ver-
senyképességét is. A vállalat továbbra
is folyamatosan fejleszti öt magyaror-
szági – közöttük a szerencsi – gyártó-
egységét és folytatja termékei megújí-
tását.   Sárkány László

Aldo Siegrist imponáló eredményeket ismertetett. 

A képviselôknek Hercsik István (jobbról a második) ismerteti a tá-
rolás szigorú szabályait.

Az ovigála visszatérõ eseménye a szerencsi ren-
dezvénynek. 

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



KISS ATTILA-EMLÉKTÚRA. A sze-
rencsi Sziget Alapítvány a fiatalon el-
hunyt Kiss Attila gimnáziumi igaz-
gatóhelyettes emlékére, valamint a
sportjellegû természetjárás népsze-
rûsítése érdekében – immáron har-
madik alkalommal – emléktúrát szer-
vez a Szerencsi-dombvidéken,
amelyre a civil szervezet szeretettel
vár minden érdeklõdõt. A résztvevõk
május 12-én, szombaton 8 órakor
vágnak neki a mintegy 18 kilométe-
res távnak a Rákóczi-várból és az Ár-
pád-hegy – Hidegvölgy – Monok –
Zápor-tározó – Ingvár – Nagyrépás
– Megyaszó (megyaszói református
temetõ – pincék köze) útvonalat tel-
jesítik. A visszautazás különjárati
autóbusszal történik. A csoport Mo-
nokig jelzett turistaúton, utána jel-
zetlen területen halad. A túrán min-
denki saját felelõsségére vesz rész.
Az út során frissítõvel szolgálnak a
szervezõk Monokon, majd a célban.
Akik idõ elõtt elfáradnak, azokat Kos-
suth szülõfalujából átszállítják Me-
gyaszóra. A javasolt felszerelések kö-
zé tartozik a bejáratott túrabakancs
(túracipõ,) tartalék zokni, esõkö-
peny, víz kulacsban, egészségügyi
csomag, sapka a nap ellen, napolaj.

CSEMBALÓKONCERT SALÁNKI
HÉDIVEL. Salánki Hédi csembaló- és

zongoramûvész ad koncertet május
12-én 16 órától a Rákóczi-várban.
Az Amerikai Egyesült Államokban
élõ, szerencsi  származású elõadó je-
lenleg a Nyugat-floridai Egyetem
professzora. Karrierje során számos
koncertet és mesterkurzust tartott
többek között Japánban, Kínában, Ka-
nadában, az USA-ban és természe-
tesen Magyarországon. Salánki Hé-
di szombati szerencsi koncertjére a
belépés díjtalan.

ÁLLÁSAJÁNLATOK. A szerencsi
munkaügyi kirendeltség kínálatából
(tel.: 47/361-909): ács (Szerencs), kõ-
mûves (Szerencs), cukrász (Szerencs),
pultos, felszolgáló (Szerencs), eladó
(Szerencs), fémfestõ (Szerencs), csõ-
szerelõ lakatos (Szerencs), víz-, gáz-
és olajvezeték-szerelõ (Szerencs),
felszolgáló (Erdõbénye), erõgépke-
zelõ (Taktaszada), ács-állványozó
(Prügy), géplakatos (Tállya), asztalos,
kádár (Tállya), erdõmûvelõ (betaní-
tott munkás, Tállya), asztalos (pá-
lyakezdõ, Tokaj), festõ (Tokaj).

ISMÉT OLIMPIAI ÖTPRÓBA. A
2008-as pekingi ötkarikás játékok
tiszteletére ismét elindult az Olim-
piai ötpróba elnevezésû országos tö-
megsport-akció. A kikapcsolódni vá-
gyók gyalogtúrán, futásban, kerék-
pározásban, triatlonban (duatlon-
ban) és úszásban mérhetik fel álló-
képességüket. 

A programba a Taktaközi Kulturális
és Szabadidõsport Egyesület is be-
kapcsolódott. 

A következõ próba az országúti ke-
rékpározás lesz május 12-én Szir-
mabesenyõn és környékén, vízszin-
tes terepen, rendõri biztosítással. A
résztvevõk 3 táv közül választhatnak:
20, 36 vagy 72 kilométert kell lete-
kerni 1,5, 3, illetve 6 óra alatt. A je-
lentkezõket autóbusz viszi a hely-
színre, a kerékpárokat teherautón
szállítják. Indulás reggel fél 8-kor a
gimnázium parkolójából. Hazaér-

kezés este 6 óra körül. A duatlon (ke-
rékpározás és futás) június 9-én,
szintén szombaton lesz Miskolc-
Szirma környékén. Az utazás és ke-
rékpárszállítás ugyanúgy történik
majd, mint a mostani kerékpártúrán.
Jelentkezés Klausz Zoltánnál a
47/361-086 vagy 20/982-1149 tele-
fonszámokon.

MÁJUSI ÜZEMANYAGÁRAK. Az
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hiva-
tal közleménye szerint, ha a ma-
gánszemély az üzemanyagköltséget
május 1–31. között az alábbi árakon
számolja el, arról nem szükséges
számlát beszereznie. ESZ 95 motor-
benzin: 267 Ft/l. ESZ 98 motorben-
zin: 279 Ft/l. Gázolaj: 252 Ft/l.Ke-
verék: 287 Ft/l 

LEJÁRNAK A RÉGI KÖZGYÓGY-
IGAZOLVÁNYOK. A jogszabály-
változás értelmében a 2006. július
1-jét megelõzõen kiállított régi típu-
sú, papír alapú, vonalkóddal ellátott
igazolványok legkésõbb 2007. június
30-ig érvényesek. 2007. július 1-jé-
tõl már csak az új típusú, kártya for-
mátumú okmányok használhatók. 

A közgyógyellátásra való jogo-
sultság megállapítása iránti kére-
lemmel az érintettek mielõbb for-
duljanak a polgármesteri hivatal-
hoz, mert az eljárás az eddigiekhez
képest hosszabb idõt vesz igénybe.
Ehhez az ügyfélszolgálaton besze-
rezhetõ kitöltött formanyomtatvány-
ra és az elõírt igazolásokra van szük-
ség.

TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGO-
ZÓKNAK. A város egészségügyi dol-
gozóinak szerveztek kreditpont-gyûj-
tõ, szakmai elõadást április 18-án a
szerencsi rendelõintézetben. 

A program elsõ részében Tarr Tün-
de fõorvos beszélt a leggyakoribb bõr-
gyógyászati megbetegedésekrõl, azok
kezelésérõl. A bõrgyógyász a tava-
szi idõ beköszöntével aktuális témára,
a napégés veszélyeire is felhívta a je-
lenlévõk figyelmét. 

Bartha Tamás mentõtiszt a sür-
gõsségi elsõsegélynyújtás legfonto-
sabb tudnivalóiról tartott elõadást,
amelynek keretében a hallgatóság
megismerkedhetett többek között az
újraélesztés legújabb alapelveivel, a
félautomata defibrillátor használa-
tával.
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KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.

�47/362-208.
Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

MIT JELENT ÖN SZÁMÁRA 
A VÁROSNAPON ÁTVETT KITÜNTETÉS? 

Szabó György: 
– Aki hosszabb ideig dolgozik a közéletben,
elõbb-utóbb megszokja, hogy idõnként vala-
milyen kitüntetésben részesül. A legnagyobb
elismerést azonban az jelenti, amikor a vá-
lasztókat képviselõ önkormányzat ítél oda dí-
jat azért, mert úgy véli: lehet rá számítani, so-
kat tett a közösség gyarapodása érdekében.
Ezt üzeni számomra a díszpolgári cím, ami
arra kötelez, hogy a jövõben is minden erõm-
mel dolgozzak a térségért, benne Szerencsért. 

Bobkó Géza:
– Nagyon meghatódtam, amikor a Pro Urbe
Szerencs díjat átvettem. Egy ember életében
ritkán adódik ilyen alkalom. Attól a közösségtõl
kaptam kitüntetést orvosként és állampolgár-
ként végzett tevékenységemért, ahol immár hu-
szonöt esztendeje élek. Ebben a családomnak
és a munkatársaimnak is jelentõs az érdeme.
Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt negyed-
században tevékeny résztvevõje lehettem a te-
lepülés gyarapításának, a helyi egészségügy
fejlesztésének. Egykoron mindössze öt doktor

dolgozott a településen, ahol napjainkban már kiépült háziorvosi rend-
szer és húsz szakorvosból álló rendelõintézet áll a betegek szolgálatá-
ban. 

Nyitrai Tibor:
– Nagy meglepetés és megtiszteltetés volt, hogy
átvehettem a város napján az elismerést. Bár-
mennyire is hihetetlen, de nem tudtam róla.
1971-ben költöztünk Szerencsre, azóta dol-
gozom a közéletben. Azokat az eredménye-
ket, melyeket elértünk, senki nem tagadhat-
ja, és ebben talán nekem is van egy kis ré-
szem. Tizenkét évig voltam önkormányzati
képviselõ, ebbõl két ciklust alpolgármester-
ként dolgoztam két polgármester mellett. Úgy
gondolom, az elismerést nem csak én, hanem
a város is kapta. Annak a csapatnak is szól, akikkel együtt dolgoztam,
beleértve az önkormányzatot, azt a szervezetet, amely engem támoga-
tott, és nem utolsósorban a családomnak. 

Belovecz István:
– Be kell vallanom, nagy meglepetéssel és
örömmel fogadtuk az iparkamara díját. Az ed-
dig elvégzett munkánkat jutalmazták az elis-
meréssel. A vállalkozásunk 1995-tõl mûködik.
A céget Varga Józseffel együtt alapítottuk. Ak-
kor négy alkalmazottal kezdtük a munkát, ma
már 26-an dolgozunk. Hogy miért éppen ránk
esett a választás, nem tudhatom, hiszen a vá-
rosban több, jól mûködõ vállalat is tevé-
kenykedik. Talán figyelembe vették azt, hogy
mûködésünk alatt minden elõírásnak igyek-

szünk megfelelni, a fizetési kötelezettségeinknek idejében eleget teszünk
és talán az is, hogy társaságunk kis létszámról és forgalomból nõtte ki
magát arra a szintre, hogy ma már 12 jármûvünk összesen három me-
gyébe szállítja a hústermékeket.

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Tóth Miklósné (fotónkon) a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából ja-
nuár 18-tól február 12-ig, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Képzõ- és
Iparmûvészeti Egyesület tagjaként
mutatkozott be a miskolci Karacs
Teréz Középiskolai Leánykollégi-
umban, ahol két alkotását tekint-
hette meg a nagyközönség. 

Ugyancsak az említett szervezet

keretében nyílt tárlat a Miskolci
Rendészeti Szakközépiskolában,
ahol a mûvésztanár ugyancsak két
alkotásával szerepelt. Májusban
Tóth Miklósnét Komáromba is vár-
ják, ahol országos kiállítást ren-
deznek erõdök, történelmi városok,
helyek (tájak), emlékhelyek, vár-
védõk, történelmi személyiségek té-
makörben. A kiváló pedagógus be-

nevezett alkotásai: 1. A szerencsi
vár: „Én nem mehetek el innen…”
mottóval, 2. A szerencsi reformá-
tus templom: „Ahol Bocskait Ma-
gyarország fejedelmévé választot-
ták.”

KIÁLLÍTÁSOKON A MÛVÉSZTANÁR 

Ebben az évben június
8–10. között rendezik
meg a Zempléni Euroré-
giós Gazdanapokat Sze-
rencsen. Az interregio-
nális mezõgazdasági, va-
lamint élelmiszeripari ki-
állítás és vásár elõkészü-
leteirõl május 4-én sajtó-
tájékoztatón számoltak
be a szervezõk. 

– Valójában egyszerre két rendez-
vénynek is otthona lesz a város – emel-
te ki Szabó János vásárigazgató. A há-
romnapos esemény a már hosszú
múltra visszatekintõ Hegyaljai Gaz-
danapok mellett Zempléni Expóként
kínál bemutatkozási lehetõséget el-
sõsorban a térségben mûködõ magyar
és szlovák kis- és középvállalkozá-
soknak. A kiállításnak és vásárnak to-
vábbra is a mezõgazdaság és az élel-
miszeripar áll a középpontjában, a ha-
zaiak mellett a Felvidékrõl, Erdélybõl

és a Kárpátaljáról, sõt az elõzetes
egyeztetések alapján Lengyelország-
ból is érkeznek majd bemutatkozók.
Az idén is ingyenesen látogathatja a
nagyközönség a gazdanapokat,
amelynek a sportcsarnok, valamint a
Rákóczi útnak a forgalom elõl lezárt
szakasza szolgál helyszínül. Róna-
völgyi Endréné ismertette, hogy ez
utóbbi helyen állítják majd fel a sza-
badtéri színpadot, mert a gazdanapok
kísérõrendezvényeként most is számos
színvonalas kulturális eseményt kí-
nálnak a nagyközönségnek. Szom-
baton folklórvarázs és meglepetés-

sztárvendég fellépése biz-
tosít majd szórakozási le-
hetõséget, a vasárnapot
pedig hagyományosan a
családoknak szervezik
számos gyerekprogram-
mal. Juhász István, a ren-
dezésben közremûködõ
Zempléni Regionális Vál-
lalkozásfejlesztési Köz-

pont ügyvezetõ igazgatója arra hívta
fel a figyelmet, hogy a gazdanapok
keretében szombaton délelõtt szak-
mai tanácskozás központi témája a vi-
dékfejlesztésre fordítható hazai társ-
finanszírozású európai uniós pályá-
zati lehetõségek lesznek. A szekció-
üléseken a tokaji bor és a gasztronó-
mia kapcsolatáról, valamint aktuális
állategészségügyi kérdésekrõl váltanak
majd szót a szakemberek. 

Az idei Hegyaljai Gazdanapokon
és Zempléni Expón száz hazai és kül-
földi kiállítóra számítanak a szerve-
zõk.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek: Farmosi Flóra, Siku Viktória, Dobos Dóra, Bonna Balázs,

Horváth Hajnalka, Bódi Levente, Tilk Titanella, Fülöp Bence Tamás. 
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötöttek: Szabó Rita – Matolcsi József, Rácz Erika – Lu-

kács Zoltán, Szontágh Veronika – Bene Viktor, Kovács Edit – Kadet
Andrej.

Elhunytak: Krisztián József István 80 éves, Daróczi Istvánné (Kovács
Gizella) 81 éves, Komjáthy Józsefné (Csillik Erzsébet) 86 éves. 

Magyar állampolgárságot szerzett: Oszák Marianna

Városunk hosszú évtizedek óta tevékenykedõ mûvésztanára ebben az
évben már két megyei kiállításon vett részt festményeivel. 

ZEMPLÉNI EURORÉGIÓS GAZDANAPOK
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AZ ORSZÁG LEGJOBBJAI SZERENCSEN
A Rákóczi iskola adott otthont áp-

rilis 27–28-án az országos életvitel-
és gyakorlati ismeretek versenynek.
A döntõre minden megyébõl há-
romfõs csapatok érkeztek. 

A megmérettetés elméleti és gya-
korlati fordulóból állt. Ez utóbbiban
a diákcsapatok megmutathatták, ho-
gyan tudnak salátát készíteni, és ét-
rend-piramist építeni. Késõbb a lak-
berendezési ismereteikrõl is számot
adtak. A számos ötletes, ügyes „al-
kotások” értékelésénél nem volt
könnyû dolga a zsûrinek. Pedig a bi-
zottságban a Technikatanárok Or-
szágos Egyesületének elnökségi tag-
jai kaptak helyet.

Sokat törtük a fejünket, hogyan te-
gyük a résztvevõk számára emléke-
zetessé, élménnyé szerencsi tartóz-
kodásukat. Így a késõ délutáni prog-
ramba belefért a Zempléni Múzeum,
a Rákóczi-vár és a református temp-
lom megtekintése, sõt még a csoko-
ládékészítés rejtelmeit is láthatták és

az édességbõl kóstolót is kaptak ki-
csik és felnõttek egyaránt.

Vacsora után drámásaink szóra-
koztatták vendégeinket. Az elõadás
és a játék olyan sikert aratott, hogy
senki nem akart hazamenni. Szom-
baton az elméleti forduló következett.

Feszült csend
volt a termekben,
a csapatok az
eredmény kihir-
detésére vártak: I.
Fábiánsebestyén,
II. Szeghalom, III.
Veszprém.

A vendéglátók
csak versenyen kí-
vül indultak, de
az összesített
eredmény alapján
csapatunk a má-
sodik legtöbb
pontot szerezte.
Egyéniben Lajcsák
Edina elsõ, Tokár
Beáta második

lett. A boldog gyereksereg szombat
délután elutazott. Barátságok szü-
lettek, tudásuk gazdagodott, sokat ne-
vettek. Az országos döntõ résztvevõi
jó hangulatban, gazdag élményekkel
tértek haza.

Ráczné Váradi Éva szervezõ

A KÉPESSÉGEK KIBONTAKOZTATÁSA
A hazai tehetséggondozás erõs-

ségeirõl és gyengeségeirõl tájéko-
zódhattak az érdeklõdõk azon a
szakmai programon, amelyet ápri-
lis 16-án tartottak a szerencsi Bo-
lyai iskolában. A bemutató órákkal
egybekötött elõadáson a kistérség ok-
tatási intézményeinek szakemberei
vettek részt.

A Bolyai iskola a megyei tehet-
ségfejlesztõ hálózati program bá-
zisintézményeként rendszeresen
szervez új ismereteket nyújtó to-
vábbképzéseket a városban és a
környezõ településeken dolgozó ta-
nároknak és tanítóknak. Az iskolá-
ban több mint másfél évtizede kie-
melt figyelmet fordítanak a diákok
kiemelkedõ képességeinek a kibon-
takoztatására, aminek a sikerességét
a tanulmányi versenyeken elért ered-
mények is visszaigazolják. – Ma-
gyarországon a közoktatás európai
összehasonlításban is sikeres a te-
hetséggondozásban – emelte ki elõ-
adásában Balogh László, a Debre-
ceni Egyetem pedagógiai-pszicho-
lógiai tanszékének vezetõje. – Je-
lentõsek az elért eredmények töb-
bek között a törvényi szabályozás,
a gyerekekkel való tanórán kívüli fog-
lalkozás, a komplex programok és
a szakemberek továbbképzése terén.
Ugyanakkor fontos, hogy a külön-
bözõ fejlesztõ programokban részt-
vevõ diákok kiválasztása minél több
szempont figyelembe vételével tör-
ténjen. Nem biztos ugyanis, hogy
csak a jó tanulmányi eredményû gye-
rekek a tehetségígéretek, amire a vi-
lághírû tudósok számos példája mu-
tat. Az õ megtalálásukhoz a szak-
emberek mellett a szülõknek és a

diáktársaknak a véleményét is cél-
szerû figyelembe venni.  

A szakmai nap keretében a részt-
vevõk több bemutató tanítást tekint-
hettek meg. Az angol nyelvi és ma-
gyar irodalom tanórákon és a délu-

táni kiegészítõ matematika foglalko-
záson korszerû módszerek alkalma-
zásával tanították a pedagógusok új
ismeretekre a gyerekeket, sok hasz-
nos ötlettel segítve a jelenlévõ kol-
légák további munkáját. Á. A.

LÁTOGATÓK 
AZ ÓVODÁBAN

Nyílt napra vár-
ták az érdeklõdõket
április 17-én a sze-
rencsi Gyárkerti
Óvodában. 

Az intézmény ál-
tal meghirdetett
programra a cso-
portokba járó gye-
rekek hozzátarto-
zói, valamint a jö-
võ óvodásainak
szülei, és a szep-
tembertõl a város
alapfokú oktatási in-
tézményében indu-
ló elsõ osztályok pedagógusai vol-
tak kíváncsiak. Délelõtt a látogatók
betekintést nyerhettek a Maci, Kati-
ca, Nyuszi és Csicsergõ csoportok

hétköznapjaiba. A foglalkozások ke-
retében a kicsik mondókákat, dalo-
kat tanultak, készségfejlesztõ játé-
kokban vettek részt. 

FRIZURA- ÉS DIVATBEMUTATÓ
Harmadik alka-

lommal rendezett
frizura- és divat-
bemutatót április
27-én a Szerencsi
Szakképzõ Isko-
la. Az oktatási in-
tézmény nõiruha-
készítõ és fod-
rásztanulói az
idén is látványos
program kereté-
ben csillogtatták
meg szakmai tu-
dásukat és tehet-
ségüket. 

A középfokú
oktatási intéz-
ményben a leg-
népszerûbb kép-
zések közé tartoznak a fodrász és a
nõiruha-készítõ szakmák, amelyek-
re hosszú évek óta jelentõs az ér-
deklõdés. A négyéves oktatás máso-
dik felében kezdõdik meg a fiatalok
szakmai felkészítése. Az elméleti is-
meretek mellett korszerû tanmûhe-
lyekben szakemberek irányításával sa-
játítják el a fiatalok a gyakorlati tu-
dást, ami nélkülözhetetlen az önál-
ló munkavégzéshez. A tanulók há-
rom évvel ezelõtt Szûcs Ágnesnek, az
intézmény pedagógusának kezde-
ményezésére rendeztek elsõ alka-
lommal frizura- és divatbemutatót,

amivel hagyományt teremtettek. Az
idei mûsorban a diákok saját készí-
tésû hajkölteményeket, alkalmi és hét-
köznapi öltözékeket vonultattak fel
az általuk kidolgozott formációkban.
A több mint félórás programban az
ötletes hajviseletek és az egyedi ter-
vezésû ruhák kivívták a közönség el-
ismerését. Meglepetésként elragadó
csöppségek is felvonultak a szín-
padra. Különlegességnek számítottak
a Rómeó és Júlia-jelmezbe öltözött
fiatalok, majd a menyasszonyi ruha-
költemények parádéjával zárult a
bemutató. 

Tényleg jó, ezért a szerencsi Rá-
kóczi iskola elhatározta, hogy em-
lékezetessé teszi a gyermeknapot!

Szeretettel várunk május 26-án
10 órától az intézmény zárt udvará-
ba kicsiket és nagyokat, akik szíve-
sen kipróbálnának régi gyerekjáté-
kokat, ellesnék tíz régi mesterség
szépségét, ügyességét, vagy maguk

is kedvet kapnának a készítéshez.
Kondérban rotyog majd a meglepe-
tés, amivel a szülõk kedveskednek.

Késõ délután a napot táncház és
népdaltanulás zárja a tállyai nép-
dalkör vezetésével. Ünnepeljünk
együtt a gyerekekkel!

Az iskola tantestülete 
és szülõi munkaközössége

Várhatóan összesen 123 elsõs kis-
diák ül majd be elõször iskolapad-
ba szeptember 1-jén Szerencsen. Az
április 26–27-én megtartott beirat-
kozás adatai alapján valószínû, hogy
õsszel öt elsõ osztály indul majd a
településen.

Az önkormányzat döntése alapján
a következõ tanévben egy összevont
intézményhez tartozik majd a két he-
lyi általános iskola. A Rákóczi isko-
lába beíratott 68 gyerek közül 41-et

szeretnének a kéttannyelvû osztály-
ba járatni a szülõk, ami több mint
másfélszeres túljelentkezést jelent. A
10 vidéki közül hárman már a sze-
rencsi óvodákba jártak. 

A Bolyai iskolába 55 új elsõ osz-
tályos jelentkezett. Közülük hatan jár-
nak majd az ondi tagintézménybe.
Az iskolába összesen 13 olyan, a kör-
nyezõ településeken lakó gyereket
írattak be, akiknek a testvére az it-
teni felsõbb évfolyamok valamelyi-
kébe járó tanuló.

FOTÓCSERE
TÖRTÉNT

Lapunk elõzõ számában a „Be-
mutatkoznak az elsõs tanító nénik”
címû írásnál sajnálatos fotócsere tör-
tént. A Bolyai iskola két pedagógu-
sának, Durbászné Pauleczki Mártá-
nak és Fancsalszki Gabriellának ke-
veredett össze tördelés közben a fény-
képe, amiért az érintettektõl ezúton
is elnézést kérünk. 

A szerkesztõség

A gyakorlati feladatok egyike a salátakészítés volt.

A pedagógusok hasznos ismereteket szereztek a szakmai programon.

A rendezvény iránt idén is nagy volt az érdeklõdés. 

A látogatók a nevelési intézmény hétköznapjaiba
nyertek bepillantást.

Rendezvényekben, versenyekben
gazdag áprilist hagytunk magunk
mögött. Szerencsére a „tavaszi fá-
radtságra” nem kellett hivatkozniuk
tanulóinknak, mert nagyon szép
eredményeket értek el a körzeti, me-
gyei, sõt országos megmérettetése-
ken is. 

Íme a gyönyörû teljesítmények:
A körzeti szépkiejtési versenyen

Pelbárt Enikõ 2. és Fige Balázs 3. osz-
tályos tanulók I. helyezést, Orsovszki
Mihály 1. osztályos II. helyezést, Rácz
Ádám 4. osztályos és Bakos Petra 3.
osztályos III. helyezést értek el.

A Gyermekek Közlekedésbizton-
sági Napján iskolánk csapata (Veres
Andrea, Derda Alexa, Bodnár Zsolt,
Kozák Gergõ, Paksi Péter, Forrai
Dávid, Varga Máté, Mutilla Márk,
Petrusovics Attila, Harsányi Csilla) I.
lett.

Volcz Anna 8. osztályos diák a Si-
monyi-verseny megyei fordulójában
V. helyen szerepelt. Szépen teljesí-
tett Gáti Gábor is, aki a 7. osztályo-
sok között VI. lett a megyei föld-
rajzversenyen.

A megyei kéttannyelvû angol ver-
senyen I. lett Mecsei Rebeka 7. osz-
tálos tanuló, a legkisebbek csapata
pedig III. helyezést ért el: Nagy Ág-
nes, Jurek Ádám, Orsovszki Mihály,
Varga Dávid 1. osztályosok.

A Langwest országos tehetségku-
tató versenyen szintén remekeltek a
kéttannyelvû osztályba járó gyerekek:
5–6.oszt.: Száraz Ilka II. hely, Kovács
Péter III. hely. 3–4.oszt.: Vinnai Bog-
lárka II. hely, Kovács Bálint VI. hely,
Vojnárovics Diána VI. hely. 

Elsõsegélynyújtó csapatunk (Balogh
Lilla, Derda Alexa, Harsányi Csilla,
Pelyhe Adrienn és Veres Andrea 7.
oszt.) megnyerte a megyei versenyt
és bejutott a zánkai országos dön-
tõbe. 

Rajzosaink is hozták a „tõlük meg-
szokott” szép eredményeket. A me-
gyei tanulmányi versenyen Száraz Il-
ka I., Farkas Laura II., Tverdota Lau-
ra (BIG) III., Vinnai Dávid pedig IV.
helyezést értek el.

Az Országos Széchényi Könyvtár-
ban láthatóak a negyedikes Tóth Lau-
ra, valamint a nyolcadikos Tóth Ger-
gõ, Király Gergõ és Paksi Mirjam
munkái az országos rajzpályázat
legjobbjai között.

A Weöres Sándor Színjátszó Fesz-
tivál megyei fordulóján drámaját-
szóink szerepeltek sikerrel, bronz mi-
nõsítést szerezve.

Büszkék vagyunk tanulóink telje-
sítményeire. Köszönjük nekik és a fel-
készítõ kollégáinknak, hogy a 20 éves
iskolánkat ilyen eredményesen kép-
viselték.
Orosz Tiborné igazgatóhelyettes

SIKERES ÁPRILIS 
A RÁKÓCZI ISKOLÁBAN 

HÚSZÉVESNEK LENNI JÓ!

ISKOLAPADBA ÜLNEK



Küldöttközgyûlést tartott április
23-án a Hegyalja Kapuja Mozgás-
korlátozottak Egyesülete. A tanács-
kozás résztvevõi elfogadták a civil
szervezet elmúlt évi munkájáról és
gazdálkodásáról szóló tájékoztató-
kat és jóváhagyták az idei esztendõre
vonatkozó pénzügyi tervet.

Immár tizenhat esztendeje annak,
hogy Szerencs és a környezõ tele-
pülések fogyatékkal élõ polgárainak
az érdekképviseletére megalakult a
Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozot-
tak Egyesülete. A Rákóczi-várban
megtartott tanácskozáson Mileff Lász-
ló számolt be a szervezet 2006. évi
tevékenységérõl. Az elnök kiemelte,
hogy az elmúlt évben is jelentõs fel-
adat volt a több mint kétezer fõs tag-
ság segítése. Eredményesen mûköd-
tették a klubjukat, amely Balázs Jó-
zsefné vezetésével elõadások és ki-
rándulások szervezésével színesíti a
közösségbe járók életét. Tevékeny-
ségük közül az egyik legfontosabb
az ún. lakásátalakítási támogatások
ügyintézése. A közremûködésükkel
2006-ban 168 igénylõ ilyen célra ösz-
szesen 23 millió forint hozzájáru-
lásban részesült. Az elnök kiemelte,
hogy az idei esztendõtõl a jogosult-
ság megítélésében nagyobb felelõs-

ség hárul a környezettanulmányokat
végzõ munkatársakra.   

A tanácskozáson Lõcsei János sze-
rencsi rendõrkapitány a testület és a
civil szervezet között kialakult ered-
ményes együttmûködést méltatta.
Sípos Attila, a város önkormányza-
ta szociális és egészségügyi bizott-
ságának elnöke azt emelte ki, hogy
az egyesület vezetése minden lehe-

tõséget megragad a
mozgáskorlátozottak
helyzetének könnyí-
tésére. A jelenlévõk
egyperces néma fel-
állással emlékeztek
meg Pócs Elemérrõl, a
felügyelõbizottság kö-
zelmúltban elhunyt
tagjáról. A küldöttek
az alapszabály elõ-
írásának eleget téve a
megüresedett posztra
Csontos Lászlót vá-
lasztották meg. A ta-
nácskozáson elhang-
zott, hogy a civil szer-
vezet kiadásai tavaly
közel félmillió forint-

tal haladták meg a bevételeiket. Az
idén a helyiségbérlet és a közüzemi
díjak emelkedése tovább nehezíti a
gazdálkodást. Az elõzetes egyezte-
tések alapján a jövõben a felújítás
alatt lévõ volt községi fürdõ épüle-
tében jutnak majd irodákhoz, ami re-
ményeik szerint hozzájárul majd az
egyesület mûködési költségeinek a
csökkentéséhez.  

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKAT SEGÍTÕ EGYESÜLET

A Szerencsi Horgászegyesület áp-
rilis 19-én a tavaszi kötelezettségé-
nek eleget téve öt mázsa pontyot vá-
sárolt, amit a Homokos tóban he-
lyeztek el. A két-három nyaras halak
között akadt már-már kapitális pél-
dány is. Az egyesület mindössze há-
romnapos horgászati tilalmat rendelt
el a vízterületen, amit a vasárnapi hor-
gászverseny végén oldottak fel. 

A szervezet egykori titkárának ne-
vét viselõ Spisák Lajos-emlékver-
senyt április 22-én rendezte meg a
civil szervezet. A kora reggeli idõ-
pontra meghirdetett programra szép
számmal érkeztek a sport kedvelõi,
akik közül végül 73-an neveztek a
versenyre. A sorsolás után minden-
ki elfoglalta a helyét, megkezdõd-
hetett az etetés, majd hamarosan az
elsõ horgok is a vízbe kerültek. A pe-
cások hosszú órákon keresztül fi-
gyelték az úszók mozgását, majd 11
órakor ért véget a vasárnap délelõt-
ti versengés. 

Az összesített eredmények alapján
a felnõttek között Gábor Dezsõ vég-
zett az élen 4370 grammos teljesít-
ménnyel, az ifik versenyében Tasi Ri-
chárd gyõzött, míg a gyermek kate-
góriában Talián Zalán lett az elsõ. A
legnagyobb, 2240 grammos hal fo-
gásáért járó különdíjat Glonczi La-
jos vehette át.

MEGKEZDÕDÖTT A HORGÁSZIDÉNY

Mileff László elnök a tagsággal együtt szava-
zott. Mellette Sipos Attila.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A Rákóczi-várban megtartott ün-

nepi önkormányzati ülésen Kolber Ist-
ván mondott köszöntõt. A Minisz-
terelnöki Hivatal fejlesztéspolitikai ál-
lamtitkára kiemelte: a kedvezõ föld-
rajzi fekvésû Szerencs gazdag törté-
nelmi múlttal rendelkezik. A helyben
élõ emberek ismerik a dicsõ elõdök
– köztük Bocskai István – tetteit, ami-
bõl erõt meríthetnek a mindennapok
kihívásainak leküzdéséhez. Szerencs
nevét a cukor- és csokoládégyárak-
ról ismerik. Ezeknek az üzemeknek
a létrehozása meghatározó volt a te-
lepülés életében. A város lakói nap-
jainkban is fontos beruházásokat
valósítottak meg az oktatási és ne-
velési intézmények korszerûsítésével,
lakásépítésekkel, a városközpont re-
habilitációjának elindításával. Ha-
zánk európai uniós tagsága pedig le-
hetõséget biztosít Szerencs további
gyarapítására. 

Az államtitkár átadta Rónavölgyi
Endrénének a hazánkban 2002–2004.
között megvalósult regionális fej-
lesztéseket tartalmazó könyvet,
amelyben négy szerencsi beruházás
is szerepel. 

Az ünnepi képviselõ-testületi ülé-
sen vette át Nyitrai Tibor az önkor-
mányzati és területfejlesztési minisz-

ter által adományozott „A köz szol-
gálatáért” érdemjel ezüst fokozatát. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara által alapí-
tott „Hermann Lajos kamarai díj – Sze-
rencs” elnevezésû kitüntetésben a
Belovecz és Társa Kft. részesült. 

A szerencsi képviselõ-testület a te-
lepülés és a térség fejlõdése érdeké-
ben végzett több évtizedes áldoza-
tos munkájáért díszpolgári címet
adományozott Szabó György or-
szággyûlési képviselõnek. Bobkó
Géza igazgató fõorvos a város la-
kossága érdekében végzett negyed-
évszázados egészségmegõrzõ és gyó-
gyító munkásságáért Pro Urbe Sze-
rencs kitüntetést vett át. Szerencs Vá-
ros Szellemi Alkotótevékenységéért
elismeréssel Potvorszkiné Fürjes Ró-
zsa, Urbán Tiborné és Zemlényi Bé-
láné munkásságát jutalmazták. Jols-
vay János, Juhász Béla és Lengyel La-
jos Szerencs Város Közösségépítõ Te-
vékenységéért kitüntetést kaptak. Az
ünnepi ülésen Gergely Gréta és Pet-
rusovics Attila az úszó diákolimpia
országos döntõjén elért elsõ helye-
zésért vehetett át jutalmat. 

Az idei városnap a Rákóczi-várban
Hûvösvölgyi Ildikó és Cseke Péter
nagysikerû pódiumestjével zárult. 

Á. A.

EMLÉKEZÉS SZERENCS
VÁROS NAPJÁN

Öt általános és három középisko-
lai csapat részvételével tartották meg
az Országos Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság által meghirdetett ifjúsági ver-
seny kistérségi fordulóját. 

Az április 25-én Szerencsen meg-
rendezett vetélkedõn a fiatalok el-
méleti és gyakorlati feladatokban egy-
aránt bizonyíthatták felkészültségüket.
A szerencsi Polgári Védelmi Iroda ál-
tal szervezett program péntek reggel
a városi sportcsarnok bejáratánál ün-
nepélyes megnyitóval kezdõdött, ahol
Szerencs aljegyzõje köszöntötte a
megjelenteket. Bodnár Béla hangsú-
lyozta, hogy napjainkban az egyre
gyakoribb természeti katasztrófák mi-
att különösen fontos, hogy a fiatalok
minél nagyobb számban sajátítsák el
a védekezéshez szükséges ismerete-
ket. A szervezõk nevében Sárándi Ist-
ván szerencsi polgári védelmi iroda-
vezetõ ismertette a nap programját,
majd a csapatok az elsõ állomáshelyre
indultak. A városi sportcsarnok lelá-
tóján polgári védelmi és a tûzmeg-
elõzési  kérdéseket tartalmazó teszt-
lapot kellett kitölteni. A küzdõtéren
felállított állomásokon többek között
túlélõcsomag összeállításában és el-
sõsegélynyújtásban tesztelték a fiata-

lok tudását. A gyakorlati próbák so-
rában interjúkészítés és szelektív hul-
ladékgyûjtés egyaránt szerepelt. A má-
sik helyszínen, a Szerencsi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóságon kü-
lönbözõ oltási feladatokat kellett tel-
jesíteniük a fiataloknak. Ezek között
tömlõgurítás és szerelés, valamint
fecskendõvel célba lövés egyaránt sze-
repelt. A katasztrófavédelmi mérõ-
kocsinál a különbözõ mûszerek fel-
ismerése jelentett kihívást. A kora dél-

utáni órákban megtartott eredmény-
hirdetésen Kohánka István megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóhelyettes
szólt elismeréssel a fiataloknak a ver-
senyben nyújtott teljesítményérõl és
a felkészítõ tanárok munkáját méltatta.
Az idén az általános iskolások között
a tiszalúci diákok végeztek az élen,
a középiskolások versenyét pedig a
Bocskai gimnazisták nyerték meg,
továbbjutva az országos versenyso-
rozat megyei fordulójába. Á. A.

TUDÁSPRÓBA KATASZTRÓFAVÉDELEMBÕL

Négy csapat vett
részt az április 28-ai
vetélkedõn, amelyet
általános iskolások-
nak hirdetett meg a
Kiss Attila Alapítvány.
A szerencsi református
közösségi házban
megtartott rendez-
vényre a fiataloknak
Sütõ András: Anyám
könnyû álmot ígér cí-
mû könyvébõl kellett
felkészülniük. A tu-
dáspróbára vállalkozó
diákokat és kísérõiket Zemlényi Zol-
tán kuratóriumi elnök köszöntötte,
majd Koncz Ferenc, a kuratórium tag-
ja emlékezett meg az alapítvány
névadójáról.

A többfordulós vetélkedõn válto-
zatos feladatokat kellett megoldaniuk
a szerencsi Bolyai iskolából, valamint
Erdõbényérõl és Taktakenézrõl ér-
kezett fiataloknak, akiknek a telje-
sítményét háromfõs zsûri – Zemlé-

nyi Zoltán, Takács Istvánné és Lakatos
Marianna – értékelte, míg a verseny
levezetését Gazdófné Tóth Mária vál-
lalta magára. Ez alkalommal a Bo-
lyai iskola egyik csapata: Szilágyi Ber-
nadett, Tóth Gréta, Gergely Zsófia bi-
zonyult a legfelkészültebbnek. A
szervezõk valamennyi résztvevõnek
könyvjutalmat nyújtottak át az Ekker
Róbert szobrász által készített Kiss At-
tila-emlékplakett mellé.

Anyák napja alkalmából rendez-
tek ünnepséget május 2-án a sze-
rencsi Napsugár Óvodában. Szülõk
és nagymamák érkeztek a délutáni
eseményre, akik kíváncsiak voltak a
kicsik szereplésére. A Pillangó cso-
port apróságai néhány perces mû-
sorral kedveskedtek az ünnepeltek-
nek, majd mindannyian egy-egy sa-
ját készítésû ajándékot adtak át a szü-
lõknek.

Másnap bábszínházi elõadás vár-
ta az ovisokat. A Kecskemecske cí-
mû vidám mûsor mesefigurái több-
ször is megnevettették az ifjú kö-
zönséget.

A város polgármestere május 3-án
az idõsekrõl gondoskodó szerencsi
intézményekben tett látogatást. Az
ondi és fecskési idõsek klubjai, va-
lamint a gondozási központ után a

szerencsi Gyémántkapu Idõsek Ott-
hona lakóit kereste fel, majd az
anyák napja alkalmából szervezett
programok utolsó állomása a Borsod-

Abaúj-Zemplén
Megyei Önkor-
mányzat Szerencsi
Idõsek Otthona
volt, ahol Rónavöl-
gyi Endréné kö-
szöntötte a nagy-
mamákat. A Nyár-
utó Klub Nefelejcs
kórusa is méltó mû-
sorral készült az ün-
nepi alkalomra,
versekkel, dalokkal
csaltak könnyeket
egy-egy idõs néni
szemébe. A meg-
emlékezés végén a
vendégek Fekete

József, Sipos Attila és Suskó Viktor
önkormányzati képviselõk segítsé-
gével süteménnyel kínálták az otthon
lakóit.

A gyõztes bolyais diákok. 

OLVASOTTSÁGI VERSENYEN
BIZONYÍTOTTAK

KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ÉDESANYÁKAT, NAGYMAMÁKAT

Szülõk és nagyszülõk nézték meghatódva a kicsik
mûsorát a Napsugár Óvodában.

Fecskendõs célbalövés is szerepelt a próbatételek között. 

Kapásra várva. 



Negyedik alkalommal érkeztek
neves szakemberek, tudósok a
városba április 19-én, a Szerencs,
Dél-Zemplén központja címmel
megtartott konferenciára. A két-
napos rendezvény keretében ple-
náris és szekcióüléseken neves
geográfusok és a társtudományok
képviselõi tárták a közönség elé
legfrissebb kutatási eredményei-
ket.

– Hat évvel ezelõtt Frisnyák
Sándor professzornak volt az öt-
lete, hogy az elsõ országos föld-
rajzi konferenciának a szerencsi
Bocskai István Gimnázium legyen
a helyszíne – idézte fel a kezdeteket
Gál András igazgató. Az intézmény
örömmel vállalta a házigazda sze-
repet, hiszen ezt megelõzõen csak
azokban a városokban rendeztek
rangos tanácskozásokat, ahol az
egyetemek, fõiskolák biztosítják a tu-
dományos munkához szükséges fel-
tételeket. Papp-Váry Árpád, a Magyar
Földrajzi Társaság elnöke megnyi-
tójában hangsúlyozta, hogy neves tu-
dósok rendszeresen visszatérnek a
szerencsi konferenciára, ami az or-
szágban egyedülálló és példaértékû.
Így válhatott az elmúlt években a gim-
názium igazi szellemi mûhellyé.

A plenáris ülésen Tóth József egye-
temi tanár Kell nekünk régió? címû
elõadásában a kistérségek szerepé-
rõl osztotta meg gondolatait a hall-
gatósággal. A pécsi egyetem nyu-
galmazott rektora hangsúlyozta, hogy
a hazai közigazgatásban azoknak a
kistérségeknek lehet fontos szerepük,
amelyek a tér természetes tagolódá-
sára épülnek. A professzor szerint
ennek az alapelvnek a figyelembe vé-
telével szükséges kialakítani az or-
szágban a mostaninál több kistérsé-
get, amelyeknek rangot kellene adni.
Az egyetemi tanár a közigazgatási re-
form lényegét a jelenlegi túlságosan
elaprózott, rendkívül drága magyar
önkormányzati rendszer alapszintû
mûködésének a megváltoztatásában

látja. Véleménye szerint a több mint
háromezer önkormányzattal képte-
lenség egy tízmillió lakosú államot
összefogni és irányítani. Háromszáz
nagyobb kistérségre lenne szükség,
amelyek mellett megmaradna az
egyéni települési érdekképviselet le-
hetõsége. 

Kérdésünkre válaszolva az egye-
temi tanár a szerencsi kistérséget tör-
ténelmileg kialakult tökéletes rend-
szernek nevezte. Tóth József szerint
nem véletlen, hogy a városban immár
negyedik alkalommal rendezik meg
a tudományos konferenciát. –
Szerencs évszázadok alatt kialakult
természetes vonzásközpont, intéz-
ményeiben folyamatosan gazdago-
dott és kialakult az idetartozó tele-

püléseknek a köre – erõsítette meg
a professzor, aki szerint a központi
jelleget az sem gyengíti, ha a jövõ-
ben egy-egy körzeti feladatokat el-
látó intézmény a társult település va-
lamelyikére kerül.

Immár hagyomány,
hogy a tanácskozások
alkalmával tanterme-
ket neveznek el azok-
ról az emberekrõl,
akiket példaként állí-
tanak az intézmény
dolgozói és tanulói
elé. Az idei évtõl a fi-
zikaterem Csányi Sán-
dornak, az OTP Bank
elnök-vezérigazgató-
jának a nevét viseli.

A nemzetiszín sza-
lag átvágása után a
tanteremben a Ma-
gyar Tudományos
Akadémia (MTA) elnöke idézte fel a
közgazdász szakmai pályájának leg-
fontosabb állomásait. Vízi E.
Szilveszter hangsúlyozta: Csányi
Sándor életpályáját a küzdelem jel-
lemzi és már a hetvenes években az
elsõk közé tartozott, aki felismerte a
modern kor általános képletét: a
tudás az információval együtt hata-
lom. Az akadémia elnöke szólt arról,
hogy Csányi Sándor igazi mecénás,
nevéhez olyan alapítványok kötõd-

nek, amelyek a ta-
nulást, az ismeretek
gyarapítását segítik.
– Ezért szerencsés
volt a fizikaterem
névadójának a ki-
választása – erõsí-
tette meg az MTA el-
nöke.

Csányi Sándor kö-
szönetet mondott a
nem mindennapi
gesztusért és beje-
lentette a névadás õt
arra kötelezi, hogy a
jövõben kiemelt fi-
gyelemmel kísérje a

gimnázium tevékenységét és segítse
az intézmény oktató-nevelõ mun-
káját. Ezért a közeli jövõben az ál-
tala egymilliárd forinttal létrehozott
alapítvány – amelynek célja a sze-
gény, hátrányos helyzetû, azonban
kiváló képességû gyermekek tanu-
lásának a támogatása – Szerencsen
is megkezdi majd a tevékenységét.
A kiválasztott 10-20 diáknak az ál-
talános iskola ötödik osztályától egé-
szen az egyetem befejezéséig az ala-
pítvány biztosítja majd az ismeretek
megszerzéséhez szükséges hátteret. 

A konferencia nyitónapján a kö-
zépiskolai kollégiumban díszebé-
den látták vendégül a szervezõk a ta-
nácskozás résztvevõit és azoknak a
vállalkozásoknak, intézményeknek a
képviselõit, aki anyagilag is segítsé-
get nyújtottak a rendezvény meg-
tartásához. Itt nyújtotta át Kecskés
Mihály, a Magyar Professzorok Világ-

tanácsának elnöke a szervezet és
Magyar Tudományos Akadémia
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Tudományos Testülete által adomá-
nyozott Lónyay Menyhért Emlék-

érmet Gál András gimnáziumigaz-
gatónak, oktató-nevelõ és kutató-
munkájáért, valamint tudomány-
szervezõi tevékenységéért. A két
nap alatt nyolc szekcióban elhang-
zott elõadások teljes terjedelmükben
a Szerencs, Dél-Zemplén központ-
ja címû kötetben jelentek meg.        

Sárkány László
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Magyarország jövõje szempontjá-
ból meghatározó jelentõségû, hogy
itthon tartsuk a tudósainkat. Ha-
zánkban napjainkban kevés pénzügyi
forrás jut kutatásra és fejlesztésre,
amiben ha nem történik változás, to-
vább növeljük lemaradásunkat
Európában és a világban. Errõl Vízi
E. Szilveszter (fotónkon), a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke nyi-
latkozott a lapunknak
adott interjújában.

– Napjainkban az Eu-
rópai Uniónak elsõdleges
célja, hogy tudásalapú tár-
sadalmat és gazdaságot
hozzon létre. 

– Ennek az elérésének
egyik alapfeltétele, hogy a kontinens
megfelelõ számú kutató és fejlesztõ
szakemberrel rendelkezzen. Hazánk
csak úgy foglalhatja el méltó helyét a
közösségben, ha a magyar szellemi tõ-
kére alapozunk, biztosítva a tudósge-
neráció megfelelõ utánpótlását.
Napjainkban a nemzeti jövedelemnek
alig közel egy százalékát fordítjuk ku-
tatás-fejlesztésre. Amennyiben az el-
következõ idõszakban nem jut nagy-
ságrenddel nagyobb összeg erre a
célra, és nem költünk többet a köz-
és felsõoktatásra, akkor a szomszé-
dos országoktól is lemaradunk. A
Magyar Tudományos Akadémia azért
harcol, hogy ezeken a területeken ér-
demi elõrelépés történjen. Ezért fon-
tos az is, hogy minél több kiváló diák
végezzen a szerencsi Bocskai gim-
náziumhoz hasonlóan a középisko-
lákban és kerüljön be az egyete-
mekre. Mindezek az alapfeltételei
annak, hogy Magyarország a jövõ-
ben sikeres, eredményes ország le-
gyen. 

– Két évvel ezelõtt fogadta el a par-
lament az innovációs törvényt, ami-

hez Ön komoly reményeket fûzött a
pénzügyi alapok megteremtésében.

– Az innovációs törvény biztosítja
a pénzt. Sajnos azonban a források
elosztása nem igazán versenyhely-
zetben történt, ezért anomáliákat
eredményezett, amelyek elkedvetle-
nítették a kutatókat és fejlesztõket. Én
abban reménykedem, hogy a jövõben
tisztességesebb és valódi eredmé-

nyekre alapuló támogatási
rendszer valósul meg.
Fontos lenne a rendelke-
zésre álló évi 30–50 milli-
árd forintot úgy hasznosí-
tani, hogy az valóban a ma-
gyar gazdaságot szolgálja.
Az akadémiai reformnak is
az egyik célja, hogy a nem-

zetközi hírû kutatóhálózatunkat a
hazai termelés, a kis- és középvállal-
kozók felé fordítsuk. Fontos, hogy
minél több olyan magyar árucikk je-
lenjen meg a piacon, amely magas
hozzáadott magyar szellemi tõkét
tartalmaz. Így lehet elérni, hogy az el-
adásból keletkezõ extraprofit is a ha-
tárokon belül maradjon. 

– Említette, a nemzeti jövedelmünk
egy százalékát sem költjük kutatás-fej-
lesztésre. Ön szerint mennyi idõ kell
ahhoz, hogy elérjük az Európai Unió
három százalékos átlagát?

– Erre még nagyon sok évre van
szükség! Sajnos még 2010-ben sem
fogjuk az átlagot elérni. Ez azt jelen-
ti, hogy változatlanul a lemaradók kö-
zött leszünk. Dönteni kell, hogy fel
akarunk-e zárkózni a fejlettebb álla-
mokhoz, hogy Magyarország az ala-
csony bérekkel akar-e versenyképes
maradni, vagy pedig a jól képzett mun-
kaerejével. Én az utóbbira szavazok!
Remélem, sikerül meggyõzni a tör-
vényhozókat a parlamentben is, hogy
õk is erre voksoljanak.                      

S. L.

PROFESSZOROK, ÜZLETEMBEREK
A TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁN

A fizika tanterem Csányi Sándor (jobbra) nevét viseli.

Kecskés Mihály (jobbra) gratulál Gál Andrásnak
a rangos kitüntetéshez.

Balról Frisnyák Sándor és Tóth József profesz-
szorok, valamint Marosi Sándor akadémikus.

TUDÁSALAPÚ TÁRSADALMAT
ÉS GAZDASÁGOT

Közel háromszáz résztvevõ érke-
zett április 21-én a szerencsi és to-
kaji kistérségek kulturális szerveze-
teinek találkozójára. A szerencsi
Rákóczi-várban megrendezett zárt-
körû programon a város és a kör-
nyezõ települések civil közösségei,
klubok és egyesületek tagjai vettek
részt. 

Az esemény elõzménye, hogy
Szabó György országgyûlési képviselõ
az elmúlt év tavaszán jelentette be,
hogy a civil szervezetek fejlõdéséhez
szükség van a folyamatos találkozókra,
szakmai fórumok megrendezésére. A
kezdeményezés elsõ lépcsõjeként
megjelent a szerencsi és tokaji kis-
térségek kulturális szervezeteinek al-
manachja. A Ki-kicsoda kötet bemu-
tatja 17 település 28 egyesületének
800 tagját. A megjelenés költségeit
Szabó György vállalta magára, csak-
úgy, mint az évente megrendezendõ
találkozó kiadásait is fedezi. 

Az április 21-ei szakmai fórumok
három helyszínen várták az érdeklõ-
dõket. A színházteremben a hagyo-
mány tovább élése a színpadon, va-
lamint a népmûvészet szerepe a köz-
mûvelõdésben témában Agócs
Gergely néprajzkutató szólt hallgató-
ságához, a környék népdalkörei, nép-
zenei csoportjai, kórusok és hagyo-
mányõrzõ egyesületek képviselõihez.

A Rákóczi-vár lovagtermében a civil
szervezetek és nyugdíjasklubok ré-
szére tartott tájékoztatót Teszárovics
Miklós. A Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Szövetségének elnöke A szépkorúak
helyzete az érdekvédelemben cím-
mel osztotta meg gondolatait a je-
lenlévõkkel.

Az irodalmi és színjátszó körök ré-
szére meghirdetett szakmai fórum
résztvevõi a kaszinóteremben fi-
gyelték Nyertes Zsuzsa elõadását.
Szemelvények hangoztak el a magyar
irodalomból, majd a színmûvész be-
szélt saját költészetérõl, verseirõl,
azok keletkezésének körülményeirõl. 

A színházteremben Szabó György
köszöntötte a kulturális találkozó

résztvevõit. Az országgyûlési képvi-
selõ a kezdeményezés céljáról szól-
va hangsúlyozta: összefogni azokat
az embereket, közösségeket, akik
kultúránk közvetítésében jelentõs
szerepet vállalnak napjainkban. A
program zárásaként a Muzsikás együt-
tes adott mûsort a Rákóczi-vár szín-
háztermében. A világhírû zenekar
több évtizedes munkássága révén az
egyike azoknak, akik nem csak ha-
zánkban, de szerte a földkerekségen
népszerûsítik nemzeti kultúránkat,
hagyományainkat. 

M. Z.

A HAGYOMÁNYOK TOVÁBB ÉLNEK 

A Muzsikás együttes a népzene világából adott ízelítõt. 



A szerencsi önkormányzat április
25-ei ülésén nyolc népi ülnök sze-
mélyérõl döntött. Bernát Jánosné,
Csontos László, Fincziczki Istvánné,
Gálházi Gézáné, Mika Imréné, Mileff
László, Szabó Lászlóné és Szatmári
Ilona az elkövetkezõ idõszakban meg-
bízatásuknak eleget téve segítik majd
a Szerencsi Városi Bíróság ítélkezési
munkáját.

A képviselõk ezt követõen módo-
sították a város 2006. évi pénzügyi ter-
vét, elfogadták az egyszerûsített éves
költségvetési beszámolót és a tavalyi
esztendõ zárszámadását. Ballók
Istvánné, a polgármesteri hivatal vá-
rosgazdasági osztályvezetõje ismer-
tette, hogy 2005 elején az önkor-
mányzat teljes hitelállománya 148 mil-
lió forint volt, ami a fejlesztésekre és
a mûködésre felvett összegekkel, va-
lamint az évközbeni törlesztésekkel
együtt az esztendõ végére 370 millió
forintra változott. A 2006 végén fenn-
álló 542 millió forint kötelezettség az
idén március 31-éig 305 millió forintra
mérséklõdött. Az intézményeknek ta-
valy év végén 129 millió forint volt a
kifizetetlen számlája, ami 2007. elsõ
negyedévének végére 112 millió fo-
rintra csökkent, napjainkban pedig a
fennálló tartozások összege 65 mil-
lió forint. Takács István elnök a pénz-
ügyi és városfejlesztési bizottság ne-
vében a dokumentumok összeállító-
inak szakmai munkáját elismerve el-
fogadásra javasolta az elõterjesztése-
ket. Sípos Attila a szociális és egész-
ségügyi, valamint Gál András az ok-
tatási és közmûvelõdési bizottságok
nevében hasonlóan nyilatkozott.
Hidegkúti Ákos szerint siralmas ten-
dencia jellemzi az önkormányzat
gazdálkodását. Tavaly 170 millió fo-
rinttal növelték a város 370 millió fo-
rintos hitelállományát és az idei elõ-
irányzat ugyanekkora összeget tar-
talmaz, ami aggodalomra ad okot.
Heves János úgy vélte, hogy napja-
inkban a vállalkozások és a telepü-
lések gazdálkodásában is jelentõs
szerepük van a banki kölcsönöknek.
A közelmúltban egy televíziós be-
szélgetésben Debrecen polgármeste-
re nyilatkozott úgy, hogy a költség-
vetés fõösszegéhez képest egy 14%
körüli hitelállomány elhanyagolható.
Szerencsen ez az arány 8-10% körül
alakul. Az alpolgármester szerint az
önkormányzat a pénzügyek területén
is sikeresen sáfárkodott. A fejlõdésnek
Debrecenben és Szerencsen is ára van.
Koncz Ferenc ismertette: egyes pénz-
ügyi szakemberek úgy vélekednek,
hogy 10% feletti adósság a finanszí-
rozás problémáit jelzi és komoly ag-
godalomra ad okot. Amennyiben
Szerencsen minden rendben van,
akkor a történelmi egyházak miért csak
a napokban kapták meg az általa
2005-ben tett felajánlásokat és miért
sorakoznak az intézményeknél a ki-
fizetetlen számlák. A képviselõi fel-
ajánlások sem érkeznek meg a cím-
zettekhez. Meg kellene mondani az
igazat a város pénzügyi helyzetérõl.
A célok megvalósításához pénz kell,
egy idõ után a rózsaszín légvárak össze
fognak omlani. Takács István szerint
lehet hitelbõl gazdálkodni, de ezt a
pénzt vissza kell téríteni. A kamrát fel
lehet kölcsönökbõl tölteni, de az
adósságot elõbb-utóbb rendezni kell.
Gondot jelent, hogy az államtól a pá-
lyázaton elnyert összegek nem ér-
keznek meg. Ahhoz, hogy ez meg-
történjen, szükség volna az ország-
gyûlési képviselõk és a megyei köz-
gyûlés alelnökének a közbenjárására.
Suskó Viktor arra hívta fel a figyelmet,
hogy a város az elmúlt évben meg-

õrizte a fizetõképességét és mûköd-
tette az intézményeit. Miközben az
önkormányzatnak 136 millió forint-
tal bõvült a hitelállománya, a város-
nak közel félmilliárd forinttal emel-
kedett a vagyona. A fennálló tartozás
a mérleg-fõösszeghez képest 10 szá-
zalék alatt van, ami biztató az idei évre
nézve. Ugyanakkor 2007-ben is ta-
karékos gazdálkodásra van szükség,
aminek már látszanak is az eredmé-
nyei. Heves János arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy Szerencsen a hiteleket
nem mûködésre, hanem fejlesztések
megvalósítására fordítják úgy, hogy pá-
lyázaton elnyert jelentõs összegekhez
biztosítják a saját erõt. Nem jó, hogy
a megítélt pénzhez késõbb jutnak
hozzá, de ez elmúlt tizenhat évben
is ez volt a gyakorlat. Hidegkúti Ákos
szerint Szerencsen az jelent gondot,
hogy a megvalósított beruházások
nem hoznak bevételt az önkormány-
zatnak, hanem értéküknél fogva a hi-
telképesség fenntartását biztosítják.
Koncz Ferenc szerint hosszú évek óta
olyan fejlesztésekre költenek tetemes
összegeket, amelyek nem munkahe-
lyeket teremtenek és bevételt sem hoz-
nak. 2002 óta évente 100 millió fo-
rinttal nõ a város hitelállománya,
aminek a visszafizetésére nem lesz fe-
dezet. Suskó Viktor kiemelte, hogy az
iskolák, az ipari park fejlesztésével és
a tanuszoda felépítésével kötelezõ fel-
adatainak tett eleget a város. A volt
községi fürdõ régóta leromlott álla-
potán is változtatni kellett, ehhez
szintén jelentõs támogatást nyertek.
Az iparterületen az infrastrukturális be-
ruházással újabb vállalkozások bete-
lepedését, munkahelyek teremtését se-
gítették elõ. Bíró László kiemelte: ti-
zenhárom – Szerenccsel közel azo-
nos méretû – település hitelállomá-
nyát vizsgálták meg és az adatokat ösz-
szehasonlítva kiderült: a város tarto-
zásállományát tekintve a középme-
zõnyben található. Takács István sze-
rint az lenne a jó, ha egy fillér adós-
ság sem lenne. Amikor a gazdálko-
dást vizsgálják, nemcsak a jelenre,
hanem a jövõre is gondolniuk kell. A
megvalósított beruházásokra szüksé-
ge van a városnak, de ezek egy fillért
sem hoznak. Ugyanakkor például a
parkolás nem megoldott a települé-
sen. Rónavölgyi Endréné szerint a
2006-os zárszámadás elfogadásakor
az elmúlt évi költségvetésbõl kell ki-
indulni. A tavalyi pénzügyi tervet si-
került végrehajtaniuk, nem történt
olyan mulasztás, amiért a polgár-
mestert, vagy akár a képviselõ-testü-
letet el lehetne marasztalni. A ren-
delkezésre álló forrásokat igyekeztek
hatékonyan felhasználni. A beruhá-
zásokhoz átlagosan a kiadások 80 szá-
zalékát nyerték el támogatásként, a
maradék 20 százalékot kellett a vá-
rosnak biztosítani. Ezeknek a fejlesz-
téseknek megvan a kedvezõ hoza-
déka, hiszen az oktatás, a gazdaság
és a turizmus fejlõdését szolgálják. A
polgármester kiemelte, hogy Szerencs
minden pályázati lehetõséget ki-
használ, azt azonban, hogy mire
lehet támogatást igényelni, nem hely-
ben határozzák meg. Valóban jó
lenne, ha nem kellene hitelt felven-
niük, ez azonban nem kerülhetõ ki.
Az éves költségek között a beruhá-
zások mellett jelentõs tételként sze-
repelnek a szociális kiadások, amivel
a rászorulókon segítenek. A költség-
vetés forráshiánya mutatja a gazdál-
kodás nehézségét, ennek a csökken-
tését szolgálja többek között az in-
tézmények átszervezése. 

A 2006. évi pénzügyi terv módosí-
tását Visi Ferenc tartózkodásával fo-
gadta el az önkormányzat. A tavalyi

esztendõ zárszámadásával Egeli Zsolt,
Hidegkúti Ákos, Koncz Ferenc,
Korondi Klára, Takács István és Visi
Ferenc tartózkodásával értett egyet a
képviselõ-testület. Az 2006. évi egy-
szerûsített éves beszámoló elfogadá-
sánál Hidegkúti Ákos, Koncz Ferenc,
Korondi Klára, Takács István és Visi
Ferenc tartózkodott a voksolástól. A
2007-es költségvetés módosításánál
pedig Hidegkúti Ákos, Korondi Klára
és Visi Ferenc tartózkodott. 

VÁLTOZÓ KÖRÜLMÉNYEK

AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

A következõ napirendi pont a hazai
egészségügy átalakításának a helyi el-
látórendszerre gyakorolt hatásáról és
a rendelõintézet megváltozott körül-
ményekhez történõ alkalmazkodásá-
ról készített tájékoztató volt. Az írá-
sos elõterjesztésben szerepelt, hogy a
rendelõintézetben a vizitdíj az új be-
tegirányító rendszer bevezetésével
egy idõben történt, ami az elsõ na-
pokban hosszabb várakozást okozott.
A személyi és a tárgyi feltételek bõví-
tésével azonban sikerült úrrá lenni a
nehézségeken. Az új szabályozás óta
az intézmény betegforgalma mintegy
15 százalékkal csökkent, ami a havi
finanszírozásban is jelentkezik. A fõ-
orvos kiemelte, hogy április 1-jével mó-
dosultak a kórházba utalás feltételei,
amirõl még a háziorvosok és a bete-
gek is keveset tudnak. Az informá-
cióhiány miatt sokan nincsenek tisz-
tában azzal, hogy melyik intézmény-
ben vehetik igénybe az ellátásokat és
azért kell-e fizetniük. A fõorvos ki-
emelte, hogy a gyógyszergazdálko-
dásban bekövetkezett változások miatt
a háziorvosok kötelesek az adott ha-
tóanyagú gyógyszerbõl a legolcsóbbat
felírni a betegnek. 

Sípos Attila, a szociális és egész-
ségügyi bizottság elnöke kiemelte,
hogy a helyi egészségügyben érzé-
kelhetõ a reformnak nevezett folya-
matok hatása. Örömmel tapasztalták,
hogy a megváltozott körülményekhez
a háziorvosi praxisok és a rendelõin-
tézet is alkalmazkodni tudott. Remélik,
hogy a járóbeteg-szakellátás erõsödése
a helyben nyújtott szolgáltatások bõ-
vülését eredményezi. Korondi Klára
szerint a hazai egészségügy elszen-
vedõ alanya a jelenlegi intézkedé-
seknek. Az országos szinten megho-
zott elõírásokat végre kell hajtani. A
kisnyugdíjasoknak a vizitdíj komoly
teher. Az egészségügybõl nem kivonni
kellene milliárdokat, hanem fejlesz-
teni volna szükség. Visi Ferenc azt ki-
fogásolta, hogy az orvosoknak a be-
tegekkel való törõdés helyett pénzt kell
szedniük. Akinek pedig nem lesz
biztosítása, azt nem fogják meggyó-
gyítani. Egeli Zsolt az iránt érdeklõ-
dött, hogy az ügyelet jogtalan igény-
bevételéért a helyben, illetve távolabbi
településre való riasztáskor is ugyan-
azt a díjat kell-e fizetni? Vaszily
Miklós úgy vélte, hogy a hazai egész-
ségüggyel valamit kezdeni kellett. A
mostani intézkedések között jók és
rosszak egyaránt szerepelnek. A
gyógyszerfelírás rendszerének mó-
dosítása a betegek érdekében történt.
Helyben pedig mindent megtesznek
azért, hogy a változtatások minél
zökkenõmentesebben történjenek.
Heves János kiemelte, hogy az egész-
ségügy mûködéséhez nem ért, de azt
nem tartja megengedhetõnek, hogy
valaki úgy élvezze a társadalombiz-
tosítás által nyújtott szolgáltatásokat,
hogy a díjat mások fizetik meg he-
lyette. Hidegkúti Ákos elégedettség-
gel szólt a rendelõintézet mûködésé-
rõl. Bíró István szerint pedig ameny-

nyiben a beteg ragaszkodik hozzá, az
orvos a drágább gyógyszert is felírhatja
számára. A vizitdíjon a háromhavi
gyógyszer egyszerre történõ felíratá-
sával lehet spórolni. Fekete József az
iránt érdeklõdött, hogy ez utóbbi
esetben havonta is kiváltható-e a
szükséges mennyiség. 

Bobkó Géza válaszában kiemelte,
hogy a gyógyszerfelírás új szabályai
az árak csökkentését célozzák. A
rendelõintézetben úgy oldották meg
a vizitdíj-szedést, hogy ez nem von
el idõt a gyógyító munkától. Az ebbõl
származó pénz helyben marad, igaz,
annak egy része a többletköltségek
miatt nem jelent plusz bevételt. Az
egyszerre rendelt háromhavi gyógy-
szermennyiséget három külön re-
ceptre íratva ütemezve is ki lehet vál-
tani. A változások fõ célja az egész-
ségügyi szolgáltatások igénybevételé-
nek a csökkentése. A rendelõintézet-
ben 15-20 százalékos forgalom-visz-
szaesést regisztráltak és évtizedek óta
elõször volt pozitív a társadalombiz-
tosítás mérlege. 

Rónavölgyi Endréné szerint az idõ
fogja eldönteni, hogy helyesek voltak-
e az egészségügyben érvénybe lépte-
tett változások. Az önkormányzatok
igyekeznek megfelelni a törvényi elõ-
írásoknak. A vizitdíjat sokan nem sze-
retik megfizetni, de ugyanígy vannak
a paraszolvenciával is. Amennyiben
ez utóbbi nem szorul háttérbe, akkor
további korrekció szükséges. A pol-
gármester dicséretesnek tartotta, ahogy
a szerencsi rendelõintézet felkészült
az új feladatokra és alkalmazkodott a
körülményekhez. Egy pályázatnak kö-
szönhetõen megteremtõdtek a köz-
ponti betegnyilvántartás tárgyi feltételei,
az új regisztrációs rendszer beveze-
tésével a rendelõkben kizárólag a be-
tegekkel foglalkoznak a szakemberek.
A tájékoztatót a testület egyhangúlag
tudomásul vette. 

KIÍRTÁK A GIMNÁZIUM-

IGAZGATÓI PÁLYÁZATOT

Elfogadta a képviselõ-testület az ön-
kormányzat minõségbiztosítási prog-
ramját és döntöttek a Bocskai gim-
názium igazgatói álláshelyének meg-
hirdetésérõl. Egeli Zsolt ismertette: az
oktatási és közmûvelõdési bizottság
ülésén kisebbségi véleményként fo-
galmazódott meg, hogy a kinevezés
10 esztendõ helyett 5 évre szóljon,
a többség azonban az eredeti elõ-
terjesztést ajánlja elfogadásra, ami-
vel a képviselõk egyhangúlag egyet-
értettek. 

Módosította a testület a Városi
Kulturális Központ és Könyvtár alapí-
tó okiratát, amelybõl törölték az ondi
telephelyet. Danyi László szerint a te-
lepülésrészen mûködõ fiókkönyvtárat
nem bezárni, hanem fejleszteni kel-
lett volna. Rónavölgyi Endréné fon-
tosnak tartotta, hogy ezt a szolgálta-
tást valamilyen módon biztosítsák a
lakosságnak. Az épület felújításáról sem
mondanak le. Uray Attiláné ismertet-
te: az egykori fiókkönyvtár helyiségei
egészségtelenek, az állaguk leromlott.
Keresik a lehetõséget arra, hogy újra
megteremtsék Ondon a könyvköl-
csönzés lehetõségét. Az alapszabály
módosítását Danyi László ellensza-
vazatával fogadta el a testület. 

A jövõben nem csütörtökön, hanem
minden hónap utolsó hetének szer-
dáján tartja ülését a szerencsi önkor-
mányzat. Ezt tartalmazza az idei mun-
katerv módosítása, amivel egyhangú-
lag értettek egyet a képviselõk.
Döntöttek arról is, hogy születésének
800. évfordulója alkalmából az idén
õsszel elhelyezik Árpád-házi Szent

Erzsébet emléktábláját a Rákóczi-vár
udvarán lévõ Zempléni Pantheonban.
Hidegkúti Ákos tartózkodásával mó-
dosította a testület szervezeti és mû-
ködési szabályzatát, ami többek kö-
zött a rendkívüli ülések összehívását,
a módosító indítványok benyújtását,
illetve az egyes napirendek megtár-
gyalásának lezárását érinti.

Vámosné Czili Adrienn, a polgár-
mesteri hivatal szervezési és jogi osz-
tályának helyettes vezetõje számolt be
a közmunkaprogramok állami szám-
vevõszéki ellenõrzésének tapasztala-
tairól. Mint elhangzott, négy év alatt
három sikeres pályázatnak köszön-
hetõen összesen 41,2 millió forintot
költhetett az önkormányzat 120 fõ át-
meneti foglalkoztatására. Az elmúlt hó-
napokban végzett vizsgálat nem talált
kifogásolni valót. 

A testületi ülés végén a képviselõi
alapról rendelkeztek az önkormány-
zat tagjai. Egyhavi keretét Uray Attiláné
és Bíró István a Rákóczi iskola, Suskó
Viktor a Gyárkerti Óvoda, Vaszily
Miklós a sportegyesület javára aján-
lott fel. Kalina Lajos egy-egy havi ösz-
szeget szánt a Gyárkerti Óvodának, a
zeneiskolának és a Bocskai gimnázi-
umnak, háromhavit pedig a Bolyai is-
kolának. Koncz Ferenc a Váci és a
Kölcsey utcák sarkán lévõ játszótér ke-
rítésének elkészítésére szánt pénzt a
képviselõi alapjából. Takács István
négyhavi tételt ajánlott fel a helyi római
katolikus egyháznak, két-két havit
pedig a szerencsi református és a görög
katolikus egyházaknak. Visi Ferenc a
HírTv kábeltévés mûsorba kerüléséhez
kívánt hozzájárulni. Danyi László
négyhavi összeggel támogatta a
Hunyadi utcai játszótér fejlesztését,
egyhavi alapot pedig a Bocskai gim-
názium tudományos tanácskozásának
támogatására ajánlott fel. Bíró István
a fecskési játszótér javára szánja az ösz-
szeget és nehezményezte, hogy az új
létesítmény miatt aláírásgyûjtés indult
a településrészen. Rónavölgyi Endréné
kiemelte: miután a képviselõi alap a
költségvetés tartalékaként szerepel,
ezért a felajánlások teljesítése idõben
a rendelkezésre álló összeg függvé-
nyében történik. 

CSÖKKENÕ LÉTSZÁM A

POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Utolsó napirendi pontként a pol-
gármesteri hivatalban történt átszer-
vezésrõl készült tájékoztatót vitatta meg
az önkormányzat. Gál András az ügy-
rendi és oktatási bizottság véleményét
tolmácsolva örömmel nyugtázta a 14
fõs létszámcsökkentést. Itt is hasonló
karcsúsítás történt, mint az intézmé-
nyeknél. Hidegkúti Ákos olyan infor-
mációkkal rendelkezett, hogy míg az
egyik osztálynál elbocsátások vannak,
máshová embert keresnek. Bíró László
jegyzõ kiemelte: a polgármesteri hi-
vatal létszáma a feladatokhoz igazo-
dik. Az elmúlt egy évre visszatekint-
ve 14 fõt érintett a csökkentés.
Amennyiben a szabályozás újabb
jogköröket ad a jegyzõnek, akkor fel
fognak venni embereket. Attól azon-
ban nem kell tartani, hogy a leépített
létszám lassan visszatér. A közhasz-
nú foglalkoztatás lehetõségével a jö-
võben is élni kívánnak. A takarítók a
városüzemeltetõ társasághoz kerültek.
A létszámcsökkentésrõl szóló határo-
zatot Hidegkúti Ákos és Visi Ferenc
ellenszavazatával, Egeli Zsolt, Koncz
Ferenc és Takács István tartózkodásával
fogadta el a testület. 
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Az Országos Polgárõr Szövetség
(OPSZ) 2007. évi tevékenységének fõ
célkitûzése a vagyon elleni bûnözés
megelõzése. Az ezzel kapcsolatos
programindító fórumot márciusban
tartották a Miskolci Egyetemen. A
rendezvényen – többek között –
Kökényesi Antal, B.-A.-Z. megye rend-
õrfõkapitánya tartott nagysikerû, szí-
nes elméleti és gyakorlati elõadást a
témában. A tábornok elsõsorban a
rendõrség és a polgárõrség együtt-
mûködésének további erõsítésérõl
szólt. Az igazi társadalmi összefogás-
nak ez az alapja. A témával össze-
függésben a polgárõröktõl, a rend-
õröktõl kaphatunk további felvilágo-
sítást, segítséget. 

Az OPSZ április 14-én tartotta az
éves beszámoló gyûlését Budapesten.
Ezen értékelték a 2006. évben végzett
munkát, meghatározták a 2007. évi fel-
adatokat. Túrós András országos elnök
arról szólt, hogy 2006 kiemelkedõen
a legnagyszerûbb év volt a polgárõr-
ség történetében. Bõvült a taglétszám,
aminek köszönhetõen közel 80 000-
en vannak a rend önkéntes védelme-
zõi. Emelkedett az intézkedések száma
és színvonala. A lakossági kapcsola-
tok közvetlenebbé váltak. Az elnök rá-

mutatott arra is, hogy a polgárõrség a
települési önkormányzatok és a rend-
õrség nélkül nem mûködhet eredmé-
nyesen. Az ülésen felszólaló Petrétei
József igazságügyi és rendészeti mi-
niszter szerint a polgárõrök tevé-
kenysége nagymértékben hozzájárult
a közbiztonság javulásához. A fõha-
tóságok jelenlévõ képviselõi hathatós
anyagi támogatást ígértek a civil szer-
vezet tevékenységéhez. 

A tanácskozáson Kökényesi Antal
és jómagam a Polgárõr Érdemkereszt
Arany Fokozata elismerést vehettük át. 

Visóczki Kálmán 
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Az Egyesült Nemzetek Szervezete
által meghirdetett közlekedésbizton-
sági hét keretében óvodásoknak és di-
ákoknak szerveztek programokat áp-
rilis 24-én Szerencsen.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Balesetmegelõzési Bizottság
rendezésében délelõtt a Rákóczi-
vár színháztermében mesejáték-
ra várták a fiatalokat. A budapes-
ti Hókirálynõ színtársulat Zûrzavar
a játszótéren, avagy közlekedj he-
lyesen címû elõadása játékos for-
mában tanította meg a legfonto-
sabb szabályokra a közönség so-
raiban helyet foglaló ovisokat és
kisdiákokat.  

A gyermekek közlekedésbiz-
tonsági napja elnevezésû központi
megyei rendezvény keretében dél-
után a városi sportcsarnokban általá-
nos és középiskolás csapatok vetél-
kedtek. Az esemény résztvevõit Sarka
Ferenc köszöntötte. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai
és Szakszolgálati Intézet igazgatója ki-

emelte, hogy a versenyzôk olyan is-
meretekre tesznek szert, amelyeket
most és késõbb felnõttként is jól hasz-
nosíthatnak. 

A két kategóriában versenyzõ tíz-
fõs csapatokra hat különbözõ feladat
várt. A gyakorlati próbatételek között
a fiatalabbaknak biciklivel, míg az
idõsebbeknek segédmotor-kerék-
párral kellett minél kevesebb hibá-
val végigmenniük a Huszárvár ut-

cában felállított akadálypályán. A leg-
bátrabbak a városban kijelölt útvo-
nalon a gyakorlatban adtak számot
a szabályok ismeretébõl. A sport-

csarnok küzdõterén KRESZ-
totó kitöltése, elsõsegély-
nyújtás, valamint a kerék-
pár, illetve a gépkocsi tör-
ténetérõl elkészített pre-
zentáció bemutatása volt a
feladat, majd interjúkészítés
következett közlekedési
rendõrökkel. Bónusz-pró-
baként távirányítású autót
kellett végigvezetni a felál-
lított bóják között, ami nem
egy résztvevõnek komoly ki-
hívásnak bizonyult. Az elért
hibapontok összesítése után
állapította meg a zsûri a

végsõ sorrendet. A megyei közleke-
désbiztonsági vetélkedõ eredmény-
hirdetésén a helyi Rákóczi iskola di-
ákjai és a Szerencsi Szakképzõ Iskola
tanulói vették át a gyõzteseknek járó
díjat.

Ketten haltak meg
abban a balesetben,
amely a 37-es számú fõút
Szerencs – mádi elágazás
közötti szakaszán tör-
tént, május 5-én kora dél-
elõtt.

Az elsõdleges adatok
alapján a Sátoraljaújhely
irányából közlekedõ idõ-
sebb korú bodrogkeresztúri
asszony Suzuki Swift sze-
mélygépkocsijával két ka-
mion elõzésébe kezdett. A
manõvert azonban már
nem tudta befejezni és
frontálisan ütközött a
Szerencs felõl szabályosan
érkezõ Suzuki Ignis személygépko-
csival. A vétlen sofõr autójával a víz-
elvezetõ árkon keresztül egy fának csa-
pódva állt meg. Az ütközés erejétõl
mind a két autó a felismerhetetlensé-
gig összeroncsolódott. A riasztás után

perceken belül helyszínre érkezõ
mentõk nem fértek hozzá a roncsok-
ba szorult sérültekhez. A tûzoltók fe-

szítõ-vágó segítségével bontották szét
a gépjármûveket. A Suzuki Swiftet ve-
zetõ asszonyon és a szabályosan köz-
lekedõ személygépkocsi sofõrjén azon-
ban már nem tudtak segíteni a men-
tõk. Valószínû, hogy õk az ütközés kö-
vetkeztében azonnal életüket vesz-
tették. Az Ignis utasát – egy miskolci
asszonyt – miután a helyszínen sike-
rült stabilizálni az állapotát – súlyos,
életveszélyes sérülésekkel szállított a
mentõhelikopter a megyei kórházba.
A helyszínelés idejére a 37-es számú
fõút Szerencs – mádi elágazás közöt-
ti szakaszát mind a két irányba lezár-
ták, a szombat délelõtti ballagások
miatt a szokásosnál is nagyobb for-
galmat mellékutakra terelték. A bal-
eset körülményeit a rendõrség szak-
értõ bevonásával vizsgálja.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
rendõrei is bekapcsolódtak április
25–26-án Európa-szerte megtartott
közlekedésbiztonsági akcióba.

A két nap alatt az egyenruhások
kiemelt figyelmet fordítottak a gyors-
hajtás ellenõrzésére. A nemzetközi
kampány idõszakában nyolc sebes-
ségmérõ mûszer volt szolgálatban a
közutakon. Az egyenruhások ösz-
szesen 177 gyorshajtóval szemben
intézkedtek. 36 autóst kirívó sebes-
sége miatt feljelentettek, 141 jár-
mûvezetõvel szemben helyszíni bír-
ságot szabtak ki összesen 741 ezer
forint összegben. A csúcsot a 26. sz.
fõúton közlekedõ jármûvezetõ szol-
gáltatta, aki a 60 km/h tábla ellené-
re 132 km/h-val „döngetett”. Jelen-
tõsen túllépte a sebességet a lakott

területen belül 91-gyel haladó kül-
földi sofõr is Sátoraljaújhely térsé-
gében. 

A közlekedésbiztonsági helyzet ja-
vítására május 1-jétõl az év végéig
fokozott közúti ellenõrzést tart a
rendõrség Heves, Nógrád és Borsod-
Abaúj-Zemplén megyékben. A ve-
zetési morál javítását és balesetek
számának csökkentését szolgáló ak-
cióban fokozott figyelmet fordítanak
az egyenruhások a gyorshajtók és az
ittas jármûvezetõk kiszûrésére, va-
lamint a biztonsági öv és a gyer-
mekülés használatának ellenõrzé-
sére. Az elkövetkezõ idõszakban a
37-es számú fõúton és Szerencs tér-
ségében is gyakran számíthatnak se-
bességmérésre az autósok és a mo-
torosok.

A Miskolci Határõr Igaz-
gatóság áprilisban 645 személlyel
szemben kezdeményezett eljárást
jogellenes cselekmény miatt. Az el-
követõk 76 százalékát önállóan, a töb-
bit más testületekkel együttmûködve
fogták el a járõrök. Tiltott határátlé-
pésért tíz magyar, illetve szlovák ál-
lampolgárt állítottak elõ, akiknek egy
része a közúti átkelõhelyet megkerülve
próbált a szomszédos országba jutni.
Több olyan bûnözõt is lelepleztek, aki-
ket csalás, közokirat-hamisítás, illet-
ve lopás miatt köröztek a hatóságok.

A közelgõ rendõrnap
alkalmából tartottak ün-
nepi eseményt április
19-én Taktaharkányban. 

A helyi önkormányzat
és a rendõrõrs hosszú
évek óta eredményesen
mûködik közre a tele-
pülés közrendjének és
közbiztonságának fenn-
tartásában. Az egyenru-
hások közül az elmúlt
idõszakban Pap Sándor
és Lamos Sándor végez-
tek kiemelkedõen jó
munkát, amit Varga
László polgármester
tárgyjutalom adományo-
zásával ismert el. Az ünnepségen
Kökényesi Antal megyei rendõr-fõ-
kapitány és Lõcsei János, a Szerencsi

Rendõrkapitányság vezetõje is gra-
tulált az elismerésben részesített
zászlósoknak.

– Uram, nem a Szonda-Ipsos! Csak a szonda... (Izsák Jenô rajza.)

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÓK

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI VETÉLKEDÕ

A kerékpáros ügyes-
ségi próbán aka-
dálypályát kellett tel-
jesíteniük a fiata-
loknak.

TÁRGYJUTALOM
RENDÕRÖKNEK 

A kiválóan teljesítõ rendõröknek Varga László
polgármester adta át a jutalmat. 

TRAGIKUS ÜTKÖZÉS A HARMINCHETESEN

A balesetben ketten a helyszínen meghaltak.

TRAFFIPAX A GYORSHAJTÓK
MEGFÉKEZÉSÉRE 

Szerencs térségében is gyakran mérik majd a jármûvek sebességét.

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

ÖSSZEFOGÁSSAL A KÖZBIZTONSÁGÉRT

Az elmúlt év
bûnelemzésé-
nek eredményei
azt mutatják,
hogy a magán-
lakások, családi
házak sérelmére
elkövetett betö-
rések sok eset-
ben akkor tör-
ténnek, amikor a
tulajdonosok felügyelet nélkül hagy-
ták ingatlanjaikat. A nyár közeledté-
vel az ilyen idõszakok egyre gyako-
ribbak lesznek, hiszen sokan utaznak
el hosszabb-rövidebb idõre pihenni és
az otthon maradt értékek felügyeletét
nem tudja mindenki szomszéd, barát
segítségével megoldani. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
ezeknek az állampolgároknak ajánl-
ja a Távollétet bejelentõ kártya segít-
ségével bûnmegelõzési szolgáltatását.
Az érintettek által jelzett idõszakban
a járõrök fokozottan és visszatérõen

ellenõrzik a megjelölt ingatlant a bûn-
cselekmények megakadályozására,
megelõzésére. 

A távolléti kártya személyesen igé-
nyelhetõ a hét minden napján a
Szerencsi Rendõrkapitányság ügyele-
tén, valamint hétköznap 8–16 óra kö-
zött a tokaji, tállyai és taktaharkányi
rendõrõrsökön.

A kapitányság új bûnmegelõzési kez-
deményezésének szlogenje: „Ne ad-
junk esélyt a tolvajoknak!”

Péter Gyula 
bûnügyi osztályvezetõ

TÁVOLLÉTI KÁRTYA 

A HATÁRÕRSÉG
JELENTI 



VÁROSI KULTURÁLIS
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

Szerencs Város Önkormányzata
pályázatot ír ki a Városi Kulturális
Központ és Könyvtár igazgatói állás-
helyének 2007. július 1-jétõl történõ
betöltésére. 

Képesítés és egyéb feltételek: szak-
irányú (közmûvelõdési és könyvtárosi)
egyetemi, vagy nem szakirányú egye-
temi végzettség és felsõfokú szakirá-
nyú (közmûvelõdési és könyvtárosi)
munkaköri szakvizsgák; fõiskolai
könyvtárosi és közmûvelõdési kép-
zettség. Legalább 5 éves szakmai
gyakorlat. Kiemelkedõ szakmai tevé-
kenység. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt je-
lent: közmûvelõdési intézményben
szerzett vezetõi gyakorlat, számítógép-
kezelõi ismeretek, személygépkocsi-
vezetõi engedély, idegen nyelv is-
merete. 

Juttatások, illetmény, pótlék, ve-
zetõi pótlék, egyéb: A közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és végrehajtási ren-
delete alapján. 

Benyújtási határidõ: a Kulturális
Közlönyben történõ megjelenéstõl
számított 30 nap. 

Elbírálás: a pályázati határidõ lejártát
követõ 30 napon belül. 

A megbízás idõtartama: 5 év. 

BOCSKAI ISTVÁN
GIMNÁZIUM

Szerencs Város Önkormányzata
pályázatot ír ki a Bocskai Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola,

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
és Szakmai Szolgáltató (július 1-jétõl
középiskolai kollégiummal bõvül)
igazgatói álláshelyének 2007. július
1-jétõl történõ betöltésére. 

Képesítés és egyéb feltételek: egye-
temi szintû tanári végzettség vagy a
szakiránynak megfelelõ egyetemi és
pedagógiai végzettség, legalább ötéves
szakmai gyakorlat, kiemelkedõ szak-
mai tevékenység.

A pályázat elbírálásánál elõnyt je-
lent: közoktatási intézményben szer-
zett vezetõi gyakorlat, közoktatás-ve-
zetõi szakvizsga, élõ idegen nyelv kö-
zépszintû ismerete. 

Benyújtási határidõ: az Oktatási
Közlönyben történõ megjelenéstõl
számított 30 nap. 

Elbírálás: a pályázat lejáratát követõ
30 nap. 

A megbízás idõtartama: 10 év. 

Mindkét pályázathoz mellékelni
kell: 3 hónapnál nem régebbi ható-
sági erkölcsi bizonyítványt, a képesí-
tést igazoló oklevelek másolatát, szak-
mai önéletrajzot, vezetési programot,
valamint a pályázó nyilatkozatát,
amelyben hozzájárul, hogy pályáza-
tát az intézmény dolgozói is megis-
merhessék. 

A pályázatok benyújtásának helye
és további felvilágosítás: Szerencs
Város Polgármesteri Hivatala Oktatási,
Közmûvelõdési és Városmarketing
Osztály 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
Tel.: 47/565-260. 

Az önkormányzat legutóbbi ülésé-
nek a végén is számos olyan képvise-
lõi felszólalás hangzott el, amelyek mél-
tán tartanak igényt közérdeklõdésre.

Rónavölgyi Endréné polgármester
az elmúlt idõszak eseményeirõl szól-
va ismertette, hogy Bajnai Gordon fej-
lesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
személyesen tájékozódott Szerencsen
az önkormányzat folyamatban lévõ és
tervezett beruházásairól. Színvonalas
volt a városnapi ünnepség, a közokta-
tási társulás tízéves jubileuma és a
Bocskai gimnáziumban megtartott tu-
dományos tanácskozás. A kistérségi tár-
sulás részt vett az Utazás 2007 kiállí-
táson, a beruházások idõarányosan tel-
jesültek. Hidegúti Ákos ügyrendi hoz-
zászólásában azt kezdeményezte, hogy
a „különfélék” napirendet tegyék az ön-
kormányzati ülések elejére. A javasla-
tot a polgármester megszavaztatta,
azonban nem kapta meg az elfoga-

dáshoz szükséges voksot (Vaszily Miklós
tartózkodott, Danyi László, Fekete
József, Gál András, Kalina Lajos,
Rónavölgyi Endréné, Sipos Attila, Suskó
Viktor, Uray Attiláné pedig a „nem”
gombot nyomta meg. A szavazásnál
Bíró István, Heves János és Korondi
Klára nem volt jelen – a szerk.) Koncz
Ferenc ismertette, hogy a város nagy
közmûfejlesztései az elmúlt tizennégy
évben megtörténtek. Az utóbbi idõszak
építkezései úgynevezett presztízsbe-
ruházások voltak. Ide sorolható a bér-
lakásépítés, vagy éppen a világörökség-
kapuzat, aminek a magasban lévõ fa-
szerkezete nagy szélviharban balese-
tet okozhat. Ugyan ezeknek a fejlesz-
téseknek a megvalósítását is támogat-
ták, de jobb lett volna munkahelyte-
remtést szolgáló célokra költeni a
pénzt. 

Rónavölgyi Endréné fontosnak tar-
totta, hogy a napirend során olyan köz-
érdekû problémákra hívják fel a fi-

gyelmet a képviselõk, ami a lakosság
érdekében gyors megoldásra vár.
Hidegkúti Ákos szóvá tette, hogy a ko-
rábban írásban benyújtott kérdéseire a
mai napig nem kapott választ. Emiatt
a közigazgatási hivatalhoz fordulnak.
Szóvá tette, hogy a helyi szabálysérté-
si hatóság 30 ezer forintra büntette a
benzinkút mellett álló kamionost, hol-
ott ezt nem tiltja jelzõtábla. Meg-
kérdezte, hogy történt-e intézkedés a
Bajcsy-Zsilinszky út végén lévõ tábla
átszerelése ügyében, amit korábban
szorgalmazott? A képviselõ az elõzõ
ülés végén elhangzott alpolgármesteri
hozzászólásra reflektálva kiemelte:
azok érzik úgy, hogy elefántként vi-
selkedik egy porcelánboltban, akik
eddig nem voltak hozzászokva, hogy
bármit is számon kérjenek rajtuk. 

Visi Ferenc az Árpád utca végén lám-
patestek felszerelését szorgalmazta.
Szóvá tette, hogy a városi kincstár szá-
mára az áramszolgáltató épületében bé-

relt irodák többletkiadást jelentenek.
Takács István szerint a függõben lévõ
témákat jó lenne mindig megbeszélniük
az önkormányzat ülésén, mert azok vitát
kavarnak. Gál András megjegyezte,
hogy a képviselõk kellõ tiszteletet ta-
núsítsanak egymás iránt. Vaszily Miklós
fontosnak tartotta, hogy valamennyi vá-
rosi intézmény gazdálkodását tekintsék
át a takarékosság érdekében. Felhívta
a figyelmet arra, hogy a világörökség-
kapuzatnak a környezetét is megfele-
lõen rendezzék. Egeli Zsolt azt javasolta:
az önkormányzat minden tagja gon-
dolja át, hogy a képviselôi munkán túl
mit tehet a településért. Maga a város-
üzemeltetõ társaságnak egynapi fizikai
munkavégzést ajánlott fel. Bíró László
jegyzõ kiemelte, hogy a szabálysérté-
sek elbírálása nem tartozik a képvise-
lõ-testület hatáskörébe. A konkrét ügy-
ben a helyi elõírásoknak szereznek ér-
vényt. Rónavölgyi Endréné ismertette:
már korábban felmerült, hogy az áram-
szolgáltató épületét – annak megüre-
sedése esetén – jó volna városi célok-
ra használni. Ennek irányában történ-
tek lépések, a kincstári irodákért mél-
tányos bérleti díjat fizetnek. A világ-
örökség-kapuzat környezetének a ren-
dezésére is figyelmet fordítanak a hi-
vatal szakemberei. 

A tanácskozás végén Koncz Ferenc
szóvá tette, hogy a közelmúltban azért
estek el egy pályázati lehetõségtõl,
mert a helyi önkormányzat és a megyei
közgyûlés között nem történt megfele-
lõ egyeztetés. Olyan jogcímre akarták
beadni a helyi idõsek otthona aka-
dálymentesítésére a B.-A.-Z. Megyei Ön-
kormányzat, mint intézményfenntartó
neve alatt a támogatási igényt, amibõl
a kormány kizárta a megyei helyható-
ságokat. Rónavölgyi Endréné válaszá-
ban kiemelte: a szóban forgó intézmény
szeretett volna pályázni, és az elõzete-
sen kikért szakmai vélemény alapján –

a kiírás szerint – erre lehetõsége is volt.
Az otthon azonban nem tisztázta az
önerõ biztosításának a kérdését a fenn-
tartó megyei önkormányzattal. A város
az intézményi ingatlan tulajdonosaként
a közgyûlés elnökével született meg-
egyezés alapján rendkívüli ülésen dön-
tött arról, hogy a költségek öt százalé-
kát magára vállalja. Ez után derült ki,
hogy a megyei önkormányzat a továb-
bi 15%-ot mégsem akarja biztosítani.
– Az elnöki válaszlevél arról tájékozta-
tott, hogy miután az intézmény nem pá-
lyázhat, ezért a kezdeményezést nem
tudják támogatni – hangsúlyozta a pol-
gármester, aki szerint mindössze any-
nyit kellett volna tenni, hogy a pályá-
zati dokumentáción kicserélik a fejlé-
cet. Sajnálatos – fogalmazott –, hogy po-
litikai csatározások miatt elesett az in-
tézmény a lakók javát szolgáló beru-
házás támogatással történõ megvalósí-
tásának a lehetõségétõl. 

A tanácskozáson kiosztották a kép-
viselõknek az Észak-magyarországi
Regionális Közigazgatási Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kiren-
deltségének állásfoglalását, amely a pol-
gármester kérdésére válaszolva kifejti,
hogy a rendkívüli és munkaterv szerinti
testületi ülések összekapcsolása nem sért
jogszabályt. Az elõzményhez tartozik,
hogy az Összefogás Szerencsért kép-
viselõcsoport a költségvetés tárgyalása
elõtt több napirendi javaslattal rendkí-
vüli önkormányzati ülés összehívását
kezdeményezte, amelyet azonban kellõ
résztvevõ híján nem tudtak megtarta-
ni. Nézetkülönbség alakult ki azzal kap-
csolatban, hogy az ezt követõen mun-
katerv szerint megtartott tanácskozás
megtartásával teljesült-e a képviselõ-
csoport kezdeményezése. Ezzel kap-
csolatban korábban Koncz Ferenc for-
dult kérdéseivel a közigazgatási hiva-
talhoz, a közelmúltban pedig Róna-
völgyi Endréné tette ugyanezt.

A KAZINCZY-DÍJAS
VERSMONDÓ MÁDI EMLÉKEI
A Szerencsi Hírek korábbi számá-

ban az egykori mádi iskolaigazgató
munkásságára történt emlékezést ér-
deklõdéssel olvastam. Nekem mindig
megdobban a szívem egy-egy Mádról
szóló hír hallatán, mert ez a telepü-
lés a születésem helye és 1921-tõl
1950-ig ott éltem fiatalságom leg-
szebb és legboldogabb éveit.

Ez alkalommal nem azért ragadtam
tollat a kezembe, hogy Forgács Dezsõ
– aki a legjobb barátom volt – mun-
kásságát egy hajszálnyit is kisebbítsem,
de ahogy az igazgatónõ mondta: a múlt
ismerete nélkül nem érthetjük a jelent
és nem lesz jövõnk sem. Ezért tartot-
tam szükségesnek e rövid visszaem-
lékezés megírását. 

A mádi falusi színjátszó kör az
1920-as években kezdte meg mûkö-
dését. Én, aki 1921-ben születtem, há-
romévesen láttam édesapámat a János
vitéz címû daljátékban Bagó szere-
pében. 1935 után Novák András,
Jamrik Ica, Nagy Berta szereplõkre em-
lékszem. Ebben az idõben a színda-
rabok rendezõi – mivel két színjátszó
kör mûködött – a római katolikus plé-
bános és a református tiszteletes urak
voltak. 1938-ból már több nevet tudok
említeni, akik szerepeltek, de sajnos
napjainkban már kevesen élnek. A ko-
máném és barátnõm, Novákné Vaszil
Bözsike, testvérem Somogyiné Cseh
Ella, Göncziné Tóth Eta, Madarász

Margit, Kovács Ernõ, Forgács Dezsõ,
Veifeld Arnold, Lengyel Béla, Késmárki
Emil, Pásztor József, Polacskó István,
Galambos Leopold, Jászay Dénes,
Rácz Ferdi, Révész Margit, Révész Ica.
Rajtuk kívül négy hõsi halott, Racskó
József, Balogh Pista, Müller Béla,
Gáspár Béla, valamint én, Cseh Ilonka
és még vannak, akiket a fényképen már
nem ismerek fel. 

1950-ig elõadtuk Amit az erdõ
mesél, a Sárga csikó, Sári bíró, Obsitos,
Farius leánya, A vörös hajú,
Gyöngyvirágos huszárcsákó, A huszár
kisasszonya, A Becskereki menyecs-
ke, Õrmester úr, jelentem alássan
címû darabokat. 

Forgács Dezsõ, akire mint a legjobb
barátra emlékezem nagy-nagy szere-
tettel, 1940-tõl kapcsolódott az ama-
tõr színjátszáshoz és mindig a fõsze-
replõ partnerem volt. 1950-ben Mádról
Szegedre költöztem, mivel férjemet hi-
vatásos katonaként oda vezényelték,
így magam is, mint a mádi posta ve-
zetõje áthelyezésemet kértem.
Szomorúan, de két szép gyermekem-
mel követtem a páromat. 1954-ben tér-
tünk haza Szerencsre és sajnos 1966-
ban a férjem meghalt. Forgács Dezsõ
munkásságához tartozik az is, hogy az
1950-es évek után a kezdeményezé-
sére épült meg a jelenlegi mádi kul-
túrház, ahol õ szervezte újra a mádi
színjátszók amatõr csoportját, akiknek
tevékenységérõl mindig örömmel hal-
lottam. 

Mihályi Jánosné
nyugalmazott postafelügyelõ,

többszörösen kitüntetett
versmondó

A JOGÁSZEGYLET ÉLETÉBÕL
A Magyar Jogász Egylet megyei

szervezete 2007-ben is folytatja aktív,
alkotó tevékenységét. A közösség a
közelmúltban az Európai Unió OLAF
Brüsszeli Szervezetével közösen
Miskolcon tartott a határokon át-
nyúló pénzügyi jellegû bûnelköve-
tések problémáival foglalkozó kon-
ferenciát. A hazai és nemzetközi
elõadásokat élénk érdeklõdés és vita
kísérte. Az új Polgári Törvénykönyv
tervezetével foglalkozott a második
rendezvény, amely szintén sikeres,
eredményes volt. Az idõközben meg-
tartott hagyományos jogászbál a ven-
dégek pihenését, szórakoztatását biz-
tosította. 

Az Országos Jogász Egylet küldött-
gyûlése Budapesten ülésezett. Értékelte
a 2006. évben végzett munkát, meg-

tárgyalta és elfogadta az idei eszten-
dõre szóló szakmai programot. Ez
utóbbi – megvalósítása esetén – jól
szolgálja majd a magyar és nemzet-
közi jogfejlõdést. A fiatal jogászkol-
légákat ismételten arra kérem, hogy ve-
gyenek részt az egylet életében és mun-
kájában.

Visóczki Kálmán

HÍVOGATÓ HARANGSZÓ 
Szépen szól a Munkás Szent József

templomának harangja. Messze viszi
üzenetét a suttogó szél a csengõ sze-
líd hangnak. Mert mindenkit hív.
Gyülekezzünk szívesen, hogy éne-
keljünk lelkesen. Az oltár szent zsá-
molyához buzgó szívünk imádást
hoz, hogy hitünknek világában lelkünk
célját elérjük. A tízparancsolat meg-
tartását, így építgetve a szívünkben a
szeretet templomát. Szent Antalt bol-
dogan látnám a kicsi Jézussal egyszer,
sugárzó fényözönben õt a karjában tart-
va. Õhozzá szállnak kérõ imáink, ame-
lyek meghallgatásra találnak. Szent
Erzsébet lelki élete, illatozó, égig érõ
rózsaszál volt az õ szívének szerete-
te. Adományait osztva szegényeknek,
minden egyes rózsasziromra a szere-
tet leheletét rálehelte õ boldogan.
Akik betérnek e templomba, fölfelé
szálló imájukkal megköszönik minden
dolgos kéznek, hogy felépítették Isten
házát.

Sz. Jánosné

ÉN IS A PIACON VÁSÁROLTAM! 
Mostanában ismét gondok vannak

a szerencsi temetõkben. Néhányan
arról panaszkodtak, hogy hiába ültet-
ték ki a sírokra a drágán megvásárolt
egynyári növényeket, azok csupán egy-
két napig maradtak a helyükön. Valaki,
vagy valakik módszeresen, akár föld-
labdával együtt gyûjtik össze a frissen
elhelyezett virágokat.

Sajnos a nyughelyek állandó õrzé-
se szinte megoldhatatlan. Talán gya-
koribb ellenõrzések, a temetõgondnok,
a közterület-felügyelõk odafigyelése,
a polgárõrök segítsége, vagy az egyéb-
ként is leterhelt rendõrségi járõrök
közös munkája vezetne sikerre annak
érdekében, hogy olykor-olykor nyakon
csípjék az efféle gyalázatos tolvajokat.

Egyik olvasónk mesélte, hogy nem-
régiben még feliratot is kihelyezett a
petúniapalánták mellé: „Én is a pia-
con vásároltam!” Sajnos ez sem ve-
zetett eredményre. Másnapra újra
nyoma veszett a virágoknak…
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A POSTÁJÁBÓL

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

KÉPVISELÕI VÉLEMÉNYEK, ÉSZREVÉTELEK

IGAZGATÓI PÁLYÁZATOK

A szerencsi református gyülekezet
Rákóczi Zsigmond Emlékére Ala-
pítványa 1999-ben alakult és tevé-
kenysége a Rákóczi Zsigmond sírem-
lékének és környezetének ápolása,
hagyományainak megõrzése, kulturá-
lis értékeinek megismertetése. A civil
szervezet kuratóriuma megköszöni
mindazoknak a segítségét, akik 2005.
évi jövedelemadójuk 1%-át az alapít-
vány részére ajánlották fel. Támo-
gatásukkal a számlánkra 85 114 forint
érkezett. Ezt az összeget tartalékba he-
lyezzük, és a késõbbiekben meghatá-
rozott célra fogjuk felhasználni. 

Kérjük, hogy 2006. évi jövedelem-
adójuk 1%-ával is támogassák tevé-
kenységünket.

Adószámunk: 18432820-1-05.

KÖSZÖNET
AZ 1%-ÉRT
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A néhány szavas leírásból talán
sokan ráismernek Urbán Tiborné ta-
nárnõre (képünkön). A jó lelkû, lel-
kiismeretes pedagógus hosszú évti-
zedekig segítette a gyermekek elsõ
iskolai lépéseit.

A tállyai Tóth Ilona Julianna két test-
vérével nagy szeretetben, jó körül-
mények között élte gyermekkorát. –
Szüleimtõl tanultam meg a család-
centrikusságot, a munka fontosságát,
mindez egész életemet végigkísérte.
Már egészen fiatalon elhatároztam,
hogy pedagógus leszek. Kisebb ko-
romban is mindig tanítósat játszot-
tam a társaimmal. Ez a játék egy idõ
után tudatossá vált, aztán szülõfa-
lumban a tanáraim is segítettek,
hogy végül elérjem célomat. Általá-
nos iskola után jelentkeztem a mis-
kolci tanítóképzõbe, ahol 1957-ben
végeztem. Régen ez úgy volt, hogy
az érettségi után küldtek ki minket
egyéves gyakorlatra, majd ennek vé-
geztével kellett letennünk a képesí-
tõ vizsgát. Én Taktaszadára kerültem,
hogy letudjam az egy esztendõt, majd
ottragadtam. Nagyon jól éreztem
magam ebben a faluban. Ott ismer-
kedtem meg a szintén pedagógus fér-
jemmel, akivel összeházasodtunk,
majd 1958-ban megszületett Tibor
fiunk is. 

Tizenkét esztendõt töltöttünk
Taktaszadán. Mint az akkoriban szo-
kás volt, a tanítás mellett vezettük a
település kulturális életét, színdara-
bokat rendeztünk, melyekben mi
magunk is szerepeltünk. Aztán 1968-
ban férjemet Szerencsre helyezték,
így a városba költöztünk. Én a
Hunyadi János Általános Iskolába ke-
rültem, majd az intézmény megszû-
nésével innen mentem nyugdíjba.
Negyven itt töltött év után elmond-
hatom: csodálatos idõszak volt.
Mindvégig elsõ- és másodikos osz-
tályosokat tanítottam.

– Milyenek voltak a 30-40 évvel
ezelõtti elsõsök?

– Úgy érzem, másak voltak, mint
napjainkban. Olyan kotlós-csibe kap-
csolatnak jellemezném az akkori vi-
szonyt a gyermekek és közöttem.
Szeptembertõl karácsonyig szinte
teljesen összeforrtunk. Nagy kegy volt
a sorstól, hogy a kicsiket taníthattam
az olvasásra, írásra, bevezethettem
õket a számok világába. No persze
mindezek mellett mindig fontos volt
számomra, hogy neveljem is õket a
helyes viselkedésre, hogy ne bánt-
sák egymást, és egyszerûen örülni
tudjanak annak, hogy már tudnak ol-
vasni, ismerik a betûket, számokat.
Az osztályaimban mindig jó közös-
ségek alakultak ki. A gyerekek sze-
rették egymást. Ma is jó viszonyban
vagyok sok tanítványommal. Olykor
megállítanak: – Tanárnõ! Nem tet-
szik rám emlékezni? Ekkor kicsit
gondolkodom, majd válaszolok: – Jaj,
dehogynem – és sokáig beszélge-
tünk…

Évtizedek alatt a tanítás közpon-
tilag meghatározott rendszere szin-
te folyamatosan változott. Nekem
saját módszerem volt, amit az idõ-
közben elvégzett tanfolyamok anya-
gával, a kor elvárásaival sikerült

mindvégig kiválóan ötvöznöm.
Micsoda öröm volt, amikor néhány
hónap elteltével a szülõk mondo-
gatták: az utcán sétálva a gyerekek
már betûzik a boltok és kirakatok fel-
iratait! Az elsõ év végére mindenki
megtanult írni, olvasni, számolni. Ez
volt az én kitüntetésem minden
tanév végén.

A gyerekek mindig rajzoltak
nekem. Így jöttem rá, hogyan is
nézek ki: egy vonal, ami biztosan
a vékonyságomat jelentette, nagy
piros folt jelezte a hajamat, és a
klipsz a fülemben. Ez volt rám a jel-
lemzõ. Õk ezt lerajzolták, és letet-
ték az asztalomra. Csodálatos évek
voltak!

1979-ben neveztek ki megyei
szakfelügyelõnek, szaktanácsadó-
nak. A tanítványaimtól akkor sem
szakadtam el, mert ugyanúgy dol-
goztam tovább a Hunyadi iskolában,
csak kevesebb órát tartottam. Ebben
az idõben az egész megyét bejár-
tam. Ez nagy feladat volt, ami tíz évig
tartott. Rengeteg bemutató tanítást,
továbbképzést tartottam itthon és
más településeken, közben próbál-
tam segíteni a vidéken élõ kollégá-
imat. A szakfelügyelõk látogatásá-
tól mindig tartottak egy kicsit a pe-

dagógusok, de tõlem nem kellett fél-
nie senkinek. Jó viszonyban voltam
mindenkivel. Azt hiszem, ez volt az
egész életemre jellemzõ. 1989-ben
a város vezetõi és az akkori igaz-
gató kérésére a Hunyadi iskolában
igazgatóhelyettes lettem, egészen
nyugdíjazásomig. Ez egy újabb,
rendkívül szerteágazó munka volt,
az adminisztrációtól a különbözõ
szervezésig számos dologgal fog-
lalkoztam, és emellett még tanítot-
tam is.

Miután 1995-ben bezárták az is-
kolát, én is befejeztem a pályafutá-
somat, nyugállományba vonultam.
Talán azért nem hiányzott annyira
a tanítás, mert megszûnt az iskola,
megszûnt az a közösség, akikkel sok-
sok éven át együtt dolgoztam. Nem
lett volna hová visszamennem. 

Két fontos dolog volt az életem-
ben. A munkának vége szakadt,
maradt a család, ma már õk töltik
ki nyugdíjas napjaimat. A fiamék
Budapesten élnek, gyakran utazunk
hozzájuk, õk is rendszeresen jönnek
haza. Van egy nagylány unokánk,
Petra, aki elsõéves egyetemista.
Szülei példáját követve õ is nagyon
szorgalmas, lelkiismeretes. Elmond-
hatom: boldogok vagyunk. 

Nagy ellenségünk a betegség, amit
eddig sikerült legyõzni. Van egy ba-
ráti társaságunk, akikkel jóban-rossz-
ban együtt vagyunk, közösen járunk
ünnepélyekre, rendezvényekre.

– A közelmúltban, a közoktatás te-
rületén végzett kiemelkedõ munká-
jának elismeréseként vette át a város
kitüntetését.

– Mindez azt jelenti számomra,
hogy nem felejtettek el, ma is eszük-
be jutok, tudják, hogy dolgoztam, tel-
jesítettem a hivatásomat. Hatalmas
megtiszteltetés volt, amit nagyon kö-
szönök! Ha most kezdhetném, ma
is ugyanezt a pályát választanám:
most is az elsõ osztályosokat taní-
tanám. Talán ma már nehezebb
lenne, de szeretettel, következetes-
séggel mindent elérhetünk.

Muhi Zoltán

Május elseje talán kivétel nélkül kel-
lemes emlékeket ébreszt mindenkiben,
összeolvadt, egyet jelent a majális vi-
dámságával, a tavasszal.

Nem biztos, hogy minden korosztály
ismeri még a közhelyszerû címkét:
május 1-je a munka ünnepe. Mit ün-
nepeltek a munkások eredetileg, a XIX.
század végén? Azt, hogy kevesebbet kel-
lett dolgozniuk. Kivívták a 8 órás mun-
kaidõt, s egyre több jogot.

A mai fiatalok nem ismerik a régi
május elsejéket, legalábbis nem sze-
mélyes élménybõl. Most már nincs kö-
telezõ felvonulás, viszont a régi dal kez-
dete most is érvényes: „Itt van május
elseje / Énekszó és tánc köszöntse!”.
Nevének eredete az ókorba vezethetõ
vissza, amikor a rómaiak istennõje, Maja
(tavaszi termékenység), Vulcanus isten
felesége tiszteletére áldozatot mutattak
be ezen a napon, és ezt „majalis”-nak
hívták. Miután a természet rendje sze-
rint Maja, a tavasz diadalmaskodik a
tél felett, a májuskirályné- és májuski-
rály-választás rítusával ünnepelték meg. 

A majális városunk régi évtizedeire
visszatekintve változatos képet rajzol
elénk, követi az országos, illetve a helyi
társadalmi, közéleti és kulturális ráha-
tások jegyeit. A XIX. század végén már
elterjedt szokás volt a májusfa állítása,
ennek ellenére Szerencsen 1894-ben
a lányos házaknál egy májusfát sem ál-
lítottak a legények. A „májfa” állításá-
nak több jelentése is volt. A legények
közösen megállapodtak, hogy kik azok
a lányok, akik már olyan korba léptek,
hogy májusfát kaphatnak. Ez azt is je-
lentette a számukra, hogy elmehettek
a bálba, a táncmulatságba, a nagy-
lányság elismerését jelképezte. A má-
jusfával értékelték a lányt is, hiszen ha
szép, rendes lány lakott a házban, a zöld
ágat kipántlikázták. De ha rossz híre
volt a lánynak, akkor rongydarabot,
rossz fazekat aggattak egy kiszáradt
gallyra. A legáltalánosabb jelentése
azért mégiscsak az udvarlási szándék,
sõt a szerelem bizonyítása. 

Ehhez képest elgondolkodtató mo-
mentum, hogy a májfa-állítás fényko-
rában városunkat egy sem díszítette száz
évvel ezelõtt. Lehet, az volt az akadá-
lya, hogy a májusfa beszerzése több-
nyire titokban, lopva történt. Kiválasztása
és kivágása a legények ügyességét tette
próbára. Több kilométerre is elmentek
a fáért, óvatosan éjszaka hozták, mert
ha észrevették õket, a csapatot elker-
gették az erdõbõl, illetve a lopás szi-
gorú büntetést vont maga után. 

A szerencsi társaskör 1907-ben, a ka-
szinó házalapja javára szervezett ma-
jálisa nagyobb szabású kerti ünnepély
volt. Az úrhölgyek közremûködésével
nagy sátoros vásárt tartottak, volt ott la-

cikonyha valódi lacipecsenyével, nyár-
sonsülttel, bor-, sörméréssel, továbbá
cukrászda, kávémérés, virágárusítás,
bábos sátor és több hasonló jók. Egy
külön alkalmi újságot is kiadtak, me-
lyet kizárólag a közremûködõ hölgyek
– a férfiak nem teljes kizárásával – szer-
kesztettek és árusítottak. A majális
vége ekkor is természetesen muzsika,
dal, és tánc volt. A következõ évben
kabaré-estéllyel ünnepeltek a városban
május elsején. Az újhelyi mûkedvelõk
a Nagy Szállodában léptek fel és mû-

vészi színvonalon tartották meg jóté-
kony célú elõadásukat. 

Május elseje – a természet újjászü-
letésének ünnepe is, s mivel a tavasz-
nak igen õsi jelképe a zöld ág, ezért
zöldfarsangnak is szokták nevezni. Az
1898-ban ezen a napon, a helybeli
római és görög katolikus templomban
megtartott búzaszenteléshez, a szép idõ-
ben mindkét felekezet nagy részvétel
mellett vonult ki a mezõre. 

A háborús évek megváltoztatták a ma-
jálisok értelmét és szerepét. 1915-ben
a sebesült és beteg katonák konyhája
javára pénz- és élelmiszeradományo-
kat gyûjtöttek a szerencsi lakosok e
napon. A burgonya eladásából befolyt
összeg 205 korona; továbbá 100 liter
tej, 10 kg káposzta, húsnemû, 2 de-
mizson bor, 1 liter rum, 350 tojás, 500
darab cigaretta, 10 darab citrom, 8 liter
bab gyûlt össze. 1941 majálisán meg-
kezdõdtek az ifjúsági nevelés köz-
pontjának, a szerencsi Levente Otthon
építésének munkálatai. A háború har-

madik évének májusában 853 szeren-
csi nõ lépett be az önkéntes honvédelmi
munkaszervezetbe, hogy a betegápo-
lástól és gyermekgondozástól a legne-
hezebb fizikai munkáig és irodai te-
endõig vállaljon feladatot. A jelentke-
zõk száma országos viszonylatban is
jelentõsnek bizonyult. A leventék, be-
szervezve a polgári iskolákat is, füstte-
len napot rendeztek a harctéren küzdõ
katonák részére. Az adakozók révén 38
150 darab cigarettára való pénzösszeg
gyûlt össze. A háború utolsó évében a

vasutasok a MÁV Olvasókörben már
megpróbáltak – nem valami gondfelejtõ
–, inkább a rohanó életbõl való ki-
kapcsolódásra alkalmas estét szervez-
ni május elsejére. Az új állomásfõnök,
Bistey Zoltán célja az volt, hogy az em-
berek erõt gyûjtsenek és felkészüljenek
a sors által esetleg rájuk mért csapásokra,
ahogy mondta: „Nem tudni, hogy mit
hoz a holnap. Nem tudjuk, hogy az Isten
nem szánt-e minket, szerencsi vasuta-
sokat arra, hogy szétrombolt értékeink
hamuja fölött kell majd új otthont épí-
tenünk. Éppen ezért jövetelünk célja az
ismerkedés: a rideg szolgálati érintke-
zésen túl a családon keresztül is ismerjük
meg egymást.” 

Az emlékeinkbõl feltörõ régi han-
gulatú majálisok élménye az állo-
másfõnök által leírt ismerkedési típust,
a régi családias baráti kapcsolattar-
tást, és egy összetartó erejû tavaszi
majálist hiányol a mai napig váro-
sunk életébõl. 

O. Z. M.

ILIKE NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI?
„A gyerekek mindig lerajzoltak, és ekkor tud-

tam meg igazán, hogyan is nézek ki: magas, vé-
kony, vörös haj és nagy fülklipszek. Ez voltam én!”

MAJÁLISOK A RÉGI SZERENCSEN

Képeslap a Zempléni Múzeum gyûjteményébôl.

Ülést tartott május 2-án a
Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás Tanácsa. Elsõ napirendi
pontként az oktatás helyzetérõl és
a következõ tanév feladatairól ösz-
szeállított tájékoztatót vitatták meg
a jelenlévõk.

Hlívják László legyesbényei pol-
gármester kifogásolta, hogy úgy ke-
rült be az intézményfenntartó társu-
lás létrehozására javasolt települések
közé a községe neve, hogy arról õ
nem tudott. Emiatt komoly vitája volt
a képviselõ-testület tagjaival. Hlívják
László kétségbe vonta az elõterjesz-
tés szakmaiságát, amihez Varga
László taktaharkányi polgármester is
csatlakozott. 

Rónavölgyi Endréné, a tanács el-
nöke kiemelte, hogy a jó szándék-
kal született elõterjesztés a finanszí-
rozási szabályok és a tanulói létszám
alapján a célszerûség figyelembe
vételével tesz ajánlásokat. A téma
esetleges napirendre tûzése és a
döntés az adott település önkor-
mányzatának a hatásköre. Az ülésen
elhangzott, hogy Golop és Tállya in-
tézményfenntartó társulást hoz létre,
amihez a várhatóan Monok is csat-
lakozik. Mint azt Szepessy Zsolt pol-
gármester kiemelte, Kossuth Lajos
szülõfalujában gyakorlatilag válto-
zatlan formában mûködik majd az
általános iskola. Az együttmûködés
keretében azonban közel húszmillió

forint többletforráshoz jutnak, amit
az oktatás színvonalának a javításá-
ra fordítanak. Több polgármester is
azon véleményének adott hangot,
hogy az iskola megszüntetésével a
„szívét szakítanák ki” a településnek.
Kiss Lajos polgármester szerint
Golopon az iskola mûködtetéséhez
nem tudja biztosítani a szükséges
pénzt az önkormányzat, a diákok a
szomszédos Tállyán korszerû körül-
mények között tanulhatnak. 

A tanács módosította a társulás
2006. évi költségvetését, amelyben így
már az elmúlt év decemberében két
tizenöt személyes kisbusz vásárlásá-
ra elnyert 21,6 millió forint is szere-
pel. Elfogadták a jelenlévõk a tavalyi
esztendõ zárszámadását, majd a fel-
színi csapadékvíz elvezetésének prob-
lémáiról váltottak szót. A téma aktu-
alitását az adta, hogy az ilyen célú ter-
vezett beruházásokról a közelmúltban
az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség tájékozódott az
önkormányzatoknál. Mint elhang-
zott, ezen a területen is célszerû ösz-
szefogni a településeknek, mert így na-
gyobb esélyük lesz pályázati támo-
gatások elnyerésére. 

A tanácskozás végén Rónavölgyi
Endréné bejelentette: a kistérség leg-
utóbbi közmunkapályázata is sike-
resnek bizonyult, aminek eredmé-
nyeként közel 39 millió forint fel-
használásával 69 fõ átmeneti fog-
lalkoztatására nyílik lehetõség.

ISKOLAFENNTARTÁSRA
TÁRSULÓ TELEPÜLÉSEK



A Tokaji Borbarátnõk
Társasága által rendezett
negyedik jótékonysági bál
kedvezményezettjének az
erdõbényei Szent István Ál-
talános Iskolát választot-
ták. A közösség 200 ezer fo-
rinttal, a Béres Alapítvány
pedig további 100 ezer fo-
rinttal támogatta az oktatá-
si intézményt. 

Az április 26-ai átadó
ünnepséghez kapcsolódó-
an korábban rajzpályázatot
hirdettek a diákok körében
a „Szõlõtõkétõl a boros-
pincéig” címmel. Az eredményhirde-
tés és a kiállítás megnyitója egybeesett
az adományok átadásával, ahol Kántor
Dezsõ polgármester jelenlétében öt ka-
tegóriában hirdettek gyõztest és két kü-
löndíjat osztottak ki. Jákób Zsolt, az ál-
talános iskola igazgatója nagy meg-
tiszteltetetésként említette, hogy idén
õk kaphatták ezt a jelentõs támogatást.

Béres Klára, a Tokaji Borbarátnõk
Társaságának alapító tagja beszédében

hangsúlyozta, hogy mindig nagy öröm
segíteni, különösen, ha a jövõ nem-
zedékérõl van szó. A Béres Alapítvány
elnöke Erdõbényéhez egyébként is
kötõdik, hiszen tavaly itt avatták fel a
Béres Szõlõbirtok és Pincészet köz-
pontját.
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KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

A kistérségek és a kisiskolák prob-
lémáiról tartott szakmai fórumot áp-
rilis 24-én Mezõzomboron a Peda-
gógusok Szakszervezete B.-A.-Z.
Megyei Alapszervezeteinek Szövet-
sége. A tanácskozásra a környék ok-
tatási és nevelési intézményeinek
dolgozói kaptak meghívást. 

Bodolay Zoltán megyei elnök ki-
emelte, hogy napjainkban számos ki-
hívással kell szembenézniük a köz-
oktatás szereplõinek. Az ágazat tör-
vényi szabályozásában történt vál-
toztatások nem mindig az eredeti
szándéknak megfelelõ eredménnyel
járnak. Ezért fontos, hogy a szerve-
zet az érdekképviseleti fórumok ke-
retében is tájékozódjon a szakma ta-
pasztalatairól. 

Kiss Péterné, a helyi általános is-
kola igazgatója kiemelte, hogy a
közel százéves oktatási intézmény-
nek napjainkban 180 diákja van. A
tantestület magas színvonalú mun-
kavégzése ellenére a tanulóifjúság
összetétele miatt mintegy 70-80,
zömében jó képességû gyereket
Szerencsre járatnak a szülõk isko-
lába. Emiatt félõ, hogy az elõírt kom-
petenciamérésen az országos átlag
alatt teljesítenek majd annak elle-
nére, hogy a fiatalok képességeit fi-
gyelembe véve kimagaslóak az ered-
ményeik. Az igazgató ismertette,

hogy a mezõzombori képviselõ-tes-
tület pártolja a helyi oktatást, amit
a pedagógus szakszervezet díj ado-
mányozásával is elismert. A finan-
szírozás változása miatt azonban
egyre több konfliktust kell megol-
daniuk, mert az iskolafenntartás ko-
moly terhet ró az önkormányzatra. 

– Egyetértünk azzal, hogy Magyar-
országon az esélyegyenlõséget te-
remtõ, korszerû közoktatás irányá-
ba kell elmozdulni – emelte ki hoz-
zászólásában Árok Antal. A
Pedagógusok Szakszervezetének al-
elnöke szerint az elmúlt idõszakban

ennek érdekében meghozott in-
tézkedéseknek meg kell vizsgál-
ni a hatásait. Ezeket szeretnék le-
tenni a döntéshozók asztalára
annak érdekében, hogy megtör-
ténjenek a szükséges korrekciók.
Az alelnök szóvá tette, hogy a kö-
zelmúltban a pedagógusfizetések
és a minimálbér újra közel kerül-
tek egymáshoz, miközben az ok-
tatási szakemberek jövedelmének
az értéke is mérhetõen csökkent.

Oleárné Kádas Marianna, Mezõ-
zombor jegyzõje hozzászólásában
arra hívta fel a figyelmet, hogy az
új törvényi szabályozás társulás-
ra kényszeríti az alacsony tanu-
lólétszámú iskolákat fenntartó kis-
településeket. Sok községben még
várakozó állásponton vannak,

azonban a gazdálkodási nehézségek
elõbb-utóbb lépésre kényszerítik az
önkormányzatokat. A jegyzõ szerint
a szeptembertõl belépõ új csoport-
finanszírozási rend a nagyobb ok-
tatási intézménynek kedvez, ezért
félõ, hogy meg fog szûnni az okta-
tás a falvakban. 

– Az ország gazdasági egyensú-
lyának megteremtése azért is fontos,
hogy hozzájussunk a fejlesztésekhez
nélkülözhetetlen európai uniós for-
rásokhoz – emelte ki Rónavölgyi
Endréné országgyûlési képviselõ. A
parlament oktatási bizottságának
tagja ugyanakkor úgy vélte, hogy a
tudásba való befektetés az egyik leg-
jobb – igaz, csak hosszabb idõ el-
teltével megtérülõ – beruházás.
Sajnos, napjainkban hazánkban fo-
lyamatosan csökken a születések
száma. Emiatt az általános és kö-
zépiskolákban is egyre kevesebb a
diákok száma, ami a pedagógus
társadalmat is érinti. Az egyeteme-
ken és fõiskolákon ugyanakkor négy-
szeres a túljelentkezés, ezért ezek-
nél az intézményeknél szakember-
igény jelentkezik. Az országgyûlési
képviselõ szerint a gazdag orszá-
gokban sem mûködtetnek önálló
iskolát olyan településeken, ahol na-
gyon kevés gyerek van. A nagyobb
intézmények magasabb szintû szol-
gáltatásokat tudnak nyújtani, a be-
járás feltételeit szükséges megte-
remteni. Az alsó tagozatos oktatást
azonban lehetõség szerint helyben
kell biztosítani.

Napjainkban nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül – emelte ki Ró-
navölgyi Endréné – hogy az okta-
tás és nevelés területén is verseny
érvényesül, amihez a pedagógu-
soknak és az iskoláknak is alkal-
mazkodniuk kell.                Á. A.

Óvodások tettek látogatást április 17-
én a bekecsi általános iskolában. A
vendéglátók változatos programokkal
várták a csöppségeket, akik néhány óra
alatt betekintést nyerhettek az oktatá-
si intézmény sokrétû tevékenységébe.
A gyermekeket Volczné Simka
Marianna igazgató üdvözölte, majd az
iskola tanulói tavaszi verssel és da-
lokkal köszöntötték leendõ társaikat.

A közös éneklést követõen a negye-
dikes tanító nénik kézmûves foglal-
kozást tartottak, amelyen nyakba való
virágdíszt készítettek. A szorgos munka
után tánc következett. A délelõtti
program során az oktatási intézmény
korszerûen felszerelt informatika ter-
mében a számítástechnika világába is
betekinthettek a gyerekek, akik õsz-
szel ülnek majd az iskolapadba. 

A bekecsi Lurkó Ház Nap-
közi Otthonos Óvodába járó
gyerekek mutatták be az elmúlt
hónapokban megszerzett
úszástudományukat április 26-
án a Szerencsi Tanuszodában.
A tavaly szeptemberben indult
oktatást lezáró nyílt napra a
szülõk kaptak meghívást. 

Az intézmény az egészséges
életmódra nevelés jegyében
hirdeti meg a nagycsoporto-
soknak az úszástanulási lehe-
tõséget. Az idei tanévben ti-
zenöten heti egyszeri alkalommal utaz-
tak a foglalkozásra, amit Szabó Miklós
úszómester vezetett. A kezdeti vízhez
szoktatás után hamarosan már az úszás

alapmozdulatait sajátították el játékos
formában a gyerekek. Az óvodások né-
hány hónap elteltével már a mély víz-
ben is otthonosan mozogtak. 

Mezõzombor 

ÁTALAKULÓ KÖZOKTATÁS

Rónavölgyi Endréné fontosnak tar-
totta, hogy az iskolákban magas
szintû szolgáltatáshoz jussanak a
gyerekek.

Bekecs

LEENDÕ ISKOLÁSOK
A PADOKBAN

Az ovisok az oktatással ismerkedtek.

ÓVODÁSOK A TANUSZODÁBAN 
Szerzõdésbe

foglalta a finnor-
szági Nakertaja
és Tállya a két
település jövõ-
beni együttmû-
ködésének kere-
teit.

A partnerség-
rõl szóló doku-
mentumot április
19-én Veli-Matti
Karppinen kis-
térségi vezetõ és
Osika József pol-
gármester látta
el kézjegyével a
zempléni község
közelmúltban át-
adott vincellér-
házában.

A két település közötti barátság
kezdetei 2003-ra nyúlnak vissza,
amikor az észak-európai ország
Kajanuu régiójának képviselõi egy
nyíregyházi konferencián a vélet-
lennek köszönhetõen a térképen
Tállyát választották ki a kapcsolat-
felvételre. Az elmúlt években köl-
csönös látogatások erõsítették a
partnerséget, amelyek során több-
ségében finn részrõl érkeztek ven-
dégek Hegyaljára. – A most aláírt
dokumentum tulajdonképpen egy
baráti kézfogás írásba foglalása –
emelte ki érdeklõdésünkre Osika
József. A megállapodás három te-
rületet érint: az ifjúságot, a gazda-
ságot és a média világát. Az idén jú-
liusban tizennyolc fiatal érkezik
majd hozzánk Nakertajából, a lá-
togatást a tállyai ifjúság szeptem-
berben viszonozza. Úgy gondoljuk,
hogy a két település kisvállalkozói
kölcsönösen profitálhatnak abból, ha
keresik a közös üzleti lehetõsége-
ket. Az pedig az egész község javát
szolgálja – emelte ki a polgármes-
ter, hogy Tállya is bekerülhet a finn
partnerek által európai uniós tá-

mogatással létrehozott internetes
televízióba, ami bárhonnan nézhe-
tõ a világhálón. 

Szerzõdéssel pecsételték meg a települések együtt-
mûködését. A fotón Osika József és Veli-Matti
Karppinen.

Tállya 

FINN BARÁTSÁG 

Versenytáncos fiatalok adtak mû-
sort április 29-én Tállyán. A telepü-
lés központjában, az egykori refor-
mátus iskola felújított épületében ki-
alakított vincellérház udvarán meg-
tartott gálaest népes közönségnek
biztosított szórakozási lehetõséget.

A hûvös idõjárás ellenére szép
számmal gyülekezett a település új lé-
tesítményében a közönség, akiket a
község polgármestere köszöntött.
Osika József kiemelte, hogy a tánc-
mûvészet világnapja alkalmából szer-
vezett program a majálist is helyette-
síti, aminek a megrendezésére az idén
nem jutott forrás. Az õszi szüreti
napot azonban nagyszabásúra terve-
zik, amivel kárpótolni szeretnék a hely-

ben élõket. Faluvégi András, a ren-
dezvény fõvédnöke megnyitó beszé-
dében a tánc fontosságáról beszélt,
amit Nyugat-Európában az idõsek is
szívesen mûvelnek, hazánkban azon-
ban jellemzõen a fiatalok gyakorol-
ják. 

A több mint másfél órás mûsorban
a HON Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény megyaszói, tarcali és vi-
zsolyi ifjú növendékei, valamint a
Szerencsi Tánc Sport Egyesület tehet-
ségei léptek színpadra, akik az elmúlt
idõszakban eredményesen képvisel-
ték a térséget a különbözõ versenye-
ken. Nagy sikert arattak szereplésük-
kel a helyi általános iskolások is, akik
az oktatási intézmény mûvészeti kép-
zésének keretében tanulnak táncolni.

TÁNCVARÁZS
A VINCELLÉRHÁZBAN

Erdôbénye

ADOMÁNYOZÓ BORBARÁTNÕK 

A támogatást Béres Klára adta át. 



Magyarországon
egyre több háztartás-
ban alkalmazzák a
táplálkozástudomá-

nyi szakemberek által is tanácsolt nö-
vényi olajokat.

Ezek közül elsõ helyre a naprafor-
góolaj használata került, de egyre több,
más növényi zsiradék is szerepel a pa-
lettán.

A biológiai értékeket figyelembe
véve érdemes többféle növényi olajat
is használni egyidõben, hogy biztosak
lehessünk abban, hogy az Omega 3 zsír-
savak megfelelõ mennyiségben jutot-
tak be a szervezetünkbe.

Mit is jelent az Omega 3?
Olyan hosszú szénláncú, többszö-

rösen telítetlen esszenciális zsírsavakat,
melyek számos fontos biológiai funk-
ciót töltenek be. A táplálkozással jut-
nak be a szervezetbe, amely nem
képes az elõállításukra. Az eszenciális
zsírsavak közül a linolsavból és az alfa-
linolénsavból a szervezet további fon-
tos többszörösen telítetlen zsírsavakat
állít elõ.

Mik az elõnyös tulajdonságaik az
Omega 3 zsírsavaknak?

Csökkentik a vér koleszterinszintjét,
ezzel mérséklõdik az érelmeszesedés
és a szívbetegség kialakulásának koc-
kázata. A meglévõ betegségek szö-
võdményeinek valószínûségét is mér-

séklik. Segítik az immunrendszer erõ-
södését, részt vesznek az idegrendszer
és a sejthártyák felépítésében.

Mivel juttassuk be a szervezetbe az
Omega 3 zsírsavakat?

A táplálkozási ajánlások a napi igény
1%-át linolsavból, 0,2%-át linolén-
savból javasolják fedezni. Ezek kielé-
gítésére a tengeri halak és a busa rend-
szeres, heti 1-2 alkalommal való fo-
gyasztása lehet megfelelõ, 15-20 dkg
mennyiségben. Jó hatásúak a saláták
készítésénél, az Omega 3 zsírsavtar-
talmú étolajak alkalmazása.

A Floriol Trió ideális növényiolaj-ke-
verék. Napraforgó, kukoricacsíra és rep-
ceolaj ideális elegye, mely az elõnyös
táplálkozásbiológiai jellemzõket, élet-
tani hatásokat ötvözi.

Egy-két ötlet a tavaszi, nyári idõszak
táplálkozásához:

TAVASZI SALÁTA  

Hozzávalók: fodros és fejes saláta, 1
fej, (vegyesen) 10 dkg paradicsom, 10
dkg paprika, 4 szál újhagyma, 1 cso-
mag retek.

Öntet: olíva- és Floriol Trió olaj ke-
veréke, kevés mustár, bors, só ízlés sze-
rint, kevés Canderel édesítõ, ízlés sze-
rint citromlé. 

Az alapanyagokat megmossuk, sze-
letekre vágjuk, a saláta leveleit eltép-
kedjük, összekeverjük. Az öntetet elõ-

készítjük, az elõkészített salátaalapra
öntjük. Hûtõben tárolhatjuk fogyasz-
tásig.

ZÖLDFÛSZERES HAL

A tengerihal-szeletet elõkészítjük,
megmossuk, szeletekre vágjuk. Az olí-
vaolajat összekeverjük kevés sóval,
borssal, petrezselyemzölddel, áttört
fokhagymával, apróra vágott rozma-
ringgal, és az elõkészített halszeletek-
re kenjük. Kevés olajon, vagy grillen
megsütjük. Energiaszegény étrendbe és
cukorbetegek étrendjébe is beilleszthetõ,
de alkalmas a szív- és érrendszeri
megbetegedések diétájába is.

Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 

Minden páratlan hét hétfõjén (leg-
közelebb május 21-én) a szerencsi ren-
delõintézetben Váradi Ferencné segít-
séget nyújt a személyre szabott diéta
kiválasztásában, lehetõség van a fel-
vetõdõ problémák egyéni megbeszé-
lésére. A rendelés beutaló nélkül is
igénybe vehetõ, társadalombiztosítási
igazolványra azonban szükség van, és
a várakozás elkerülése érdekében cél-
szerû idõpontot egyeztetni.
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Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kez-
di meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti na-
pok esetén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt váro-
si felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra kö-
zött rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi ké-
szenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos

PÉNTEK DÉLUTÁNI ORVOSI ÜGYELET

Május 11.: I. körzet. (Rohály Judit) Tel.: 47/362-638. 
Május 18.: II. körzet. (Móré László) Tel.: 47/362-225.
Május 25.: III. körzet. (Sütõ Szilveszter) Tel.: 47/362-638.

KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK

ÜÜGGYYFFÉÉLLFFOOGGAADDÁÁSS

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb június 6-án 8–12 óráig.

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

Bodnár Béla aljegyzõ: hétfõ 8–12
óráig, szerda 8–16 óráig.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ

Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb
május 23-án.

VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

VÁROSI BÍRÓSÁG

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

és büntetõ iroda, valamint pénz-
tár csütörtökön  8–15 óráig, a hét
többi munkanapján 9–11 óráig.

Panasznap: minden héten csü-
törtökön 8–15 óráig.

SZERENCSI

RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb június 4-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság ál-
dozatvédelmi referense – Palik Zsu-
zsanna fõhadnagy – minden hónap
elsõ hétfõjén, legközelebb június 4-
én 9–12 óráig tart fogadónapot. 

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT 

SZERENCSI
KIRENDELTSÉGE

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 8–15
óráig, kedd: 8–12 óráig, szerda:
8–16 óráig, csütörtök–péntek: 8–12
óráig. 

GYÓGYSZERTÁRAK

NYITVA TARTÁSA

Május 7–13.: Oroszlán: hét-
fõ–péntek 8–16 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombat
8–12 óráig. Centrum (ügyeletes):
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 7.30–15 óráig.

Május 14–20. Oroszlán (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig.

Május 21–27. Oroszlán: hét-
fõ–péntek 8–16 óráig. Alba (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs,

Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433. 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Május 12–13.: Gyulai László,
Felsõzsolca, Balassi út 13. Tel.:
46/383-168.

Május 19–20.: Lajcsák Attila,
Szerencs, Jókai út 4. Tel.: 30/6258-152.

Május 26–27–28.: Sándor Ernõ,
Megyaszó, Monoki út 6. Tel.:
20/490-7771.

KÖZPONTI

ORVOSI ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

KÖRZETI FÖLDHIVATAL

Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55.
Tel.: 47/362-817, fax: 561-134.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-
da: 8–12, 13–15 óráig. Kedd és csü-
törtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az
ügyfélfogadás szünetel.  

ÁNTSZ

KISTÉRSÉGI INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csü-
törtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, vala-
mint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csü-
törtök 7.30–16 óráig és pénteken
7.30–13.30 óráig. Családvédelmi
szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd:
13–15.30 óráig, szerda és csütörtök:
9–13 óráig, péntek: 10–12 óráig.

SZERENCSI IFJÚSÁGI

INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Ondi út 1. Tel.: Tóth Ber-
nadett 30/540-0921. Király Judit
20/ 484-1013. Nyitva tartás hétfõn
10–16 óráig, keddtõl péntekig 12–18
óráig.

VÉRADÁS
MÁJUS 

17. (csütörtök): Taktakenéz
24. (csütörtök): Golop

29. (kedd): Rátka
31. (csütörtök): Bodrogkeresztúr,

Bodrogkisfalud

Rovatunk megjelenését az Orosz-
lán gyógyszertár támogatja.

Egészségünkért 

A TÁPLÁLKOZÁS ALFÁJA ÉS OMEGÁJA

Mi is az a 10 százalék? Akik ebbõl
élnek, azoknak nem kell elmagyaráz-
ni, akik nem így gyarapítják vagyonu-
kat, azok is tudják. Egyszóval ez a piaci
ára egy fiktív számlának.

Elsõre jó üzletnek tûnik, egyszerû
és gyors eszköze a pénzszerzésnek.
Kereslet pedig van, hiszen a fiktív
számla befogadójának mindig adód-
nak olyan pénzmozgásaik, melyet le
kell fednie. Ilyen például a be nem
jelentett alkalmazottaknak kifizetett
bér, „adómentes” pénzkivétel. Lát-
szólag mindkét fél jól jár. A fiktív szám-
la jelenléte a gazdaság minden terü-

letére, de jellemzõen a többszerep-
lõs, ún. láncolat-ügyletekre igaz.
Gondolják az adózók, hogy így job-
ban álcázhatják magukat, nehezeb-
ben felgöngyölíthetõek a kapcsolatok,
ügyletek. A fiktív bizonylat kibocsá-
tója általában készpénzes számlát
állít ki, melyért cserébe megkapja a
„jutalékát”. A többi szereplõ között
már minden átutalással történik, ezzel
legalizálva az ügyletet. A számla
(elsõ) kibocsátója természetesen be-
vallást nem ad, így a kapott összeg
látszólag az õ „tiszta nyeresége”. Az
adóhivatal feladata – akár országos
szinten is – a láncolati ügyek felgön-

gyölítése. Az áfatörvény jogot bizto-
sít az APEH-nak, hogy megállapítsa
a kibocsátott számla áfatartalmát a gaz-
dasági esemény megtörténtétõl füg-
getlenül. Ettõl rosszabb helyzetben
vannak azok, akik nem csak befo-
gadnak fiktív bizonylatot, hanem azt
tovább is számlázzák. Õk ugyanis nem
érvényesíthetik a befogadott számla
áfatartalmát, azonban meg kell fizet-
niük az áthárított adót. További kára
a fiktív számláért kifizetett 10 száza-
lék és az adóhatóság által kirótt szank-
ciók.

Mit gondolnak, megéri?
APEH

TÍZ SZÁZALÉK A SZÁMLÁÉRT

A számviteli törvény 2007. janu-
ár 1-jétõl hatályba lépõ rendelkezése
szerint szigorodott a pénzkezelési
szabályzatra vonatkozó elõírás.

Bár a jogszabály hatálya alá tar-
tozó vállalkozások számára eddig is
kötelezõ volt a számvitel keretében
a pénzkezelési szabályzatot elké-
szíteni, a módosítás most már elõír-

ja annak tartalmát is. E szerint a do-
kumentumban rögzíteni kell többek
között a pénzkezelés személyi és tár-
gyi feltételeit, a felelõsség szabálya-
it, a napi készpénz záró állomány ma-
ximális mértékét, a pénzszállítás fel-
tételeit, stb. Az elõírások betartását
az APEH Észak-magyarországi
Regionális Igazgatóságának revizo-
rai már ellenõrzik. A vizsgálat kiter-

jedhet a könyvelés szerinti és a tény-
legesen a kasszában lévõ készpénz
egyezõségére is, és természetesen
nem minden esetben elõzi meg elõ-
zetes értesítés. Célszerû az elõírások
betartására fokozottan ügyelni, mert
az adózás rendjérõl szóló törvény ér-
telmében hiányosságok esetén 500
ezer forintig terjedõ mulasztási bír-
ság szabható ki.

ELLENÕRZI AZ APEH A KÉSZPÉNZKEZELÉST 

Immár 15. alkalommal tartottak
Nemzeti Rákellenes Napot április 21-
én Budapesten. A találkozón a vas-
tagbél- és végbélrákról neves szak-
emberek tartottak elõadásokat a
Magyar Rákellenes Liga és a Meggyó-
gyulhatsz Egyesület szervezésében.

Mint a fórumon kiderült, a vastag-
bél- és végbéldaganat elõfordulása vi-
lágszerte emelkedõ gyakoriságot
mutat. Különösen igaz ez az állítás
a gazdaságilag fejlett országokra. 

Statisztikai adatok szerint napja-
inkban átlagosan húsz emberbõl egy

szenved ebben a két kór valamelyi-
kében, amelyek az összes daganatos
megbetegedések közel 15%-át adják. 

A vastagbél- és végbéldaganatok
elõfordulása hazánkban is fokozato-
san emelkedõ számot mutat. 2005-
ben Magyarországon több mint ki-
lencezer új beteget regisztráltak, a kór
következtében meghaltak száma
pedig közel ötezer évente. A kocká-
zati tényezõk között az elõrehaladott
életkor, a magas zsír- és kalóriatar-
talmú, rostban szegény étrend, a
vastagbél és végbél falának jóindu-
latú daganatai, gyulladásai szerepel-
nek. A betegséget a tudomány mai
állása szerint még nem tudják meg-
elõzni, a szûrése két módszerrel:
székletvizsgálattal és béltükrözéssel

történhet. A már kialakult kór keze-
lésének eredményessége nagymér-
tékben függ a komplex onkológiai el-
látástól. A vastagbéldaganatnál a se-
bészi beavatkozás jelenti az elsõd-
leges ellátást, azonban a gyógyulási
eredmények javulásában a gyógy-
szeres-, illetve sugárkezelésnek is
meghatározó jelentõsége van.  – Az
igazi áttörést a molekuláris célzott te-
rápiák megjelenése hozta. E készít-
mények új lendületet adtak a vas-
tagbélrák gyógyszeres kezelésében.
E készítményekkel a korábban re-
ménytelennek látszó betegek ellátá-
sában is tudunk terápiás alternatívát
nyújtani – nyilatkozta prof. Bodoky
György onkológus fõorvos, a Nemzeti
Rákellenes Nap egyik elõadója.

KÜZDELEM A BÉLRÁK ELLEN

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®
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ÁÁggnneess LLaakkáásstteexxttiill
Tel.: 47/362-275 (az Euronics mûszaki üzlet mellett)

KÍNÁLATUNKBÓL:
� függönyök � sötétítõk � karnisok � párnák � paplanok � ágyne-

mûgarnitúrák � terítôk � alátétek � konyharuhák � törölközôk

FÜGGÖNYVARRÁST VÁLLALUNK!
AKCIÓINK: 

� Krepp ágynemûgarnitúra 4200 Ft 2970 Ft/garnitúra
� 280 cm gyûrt dekor sötétítôk 1200 Ft/m-tôl

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig. 

Szerencs, Rákóczi út 100.

Az Oroszlános Borvendéglõ, Borház 
és Vendégfogadó az egykori Szirmay-kúriában

kitûnõ konyhával,
a Szirmay-pince és Tokaj-Hegyalja kiváló boraival,

3 kényelmes és otthonos lakosztályával,
borkóstolásos borvacsorákkal

várja leendõ és visszatérõ vendégeit!

Az Oroszlános Ház
összejövetelek, lakodalmak, céges rendezvények 

lebonyolítására ideális helyszínt biztosít,
valamint party-szervizzel is rendelkezésre áll.

Napi menünk elõfizetõknek: 550 Ft.

Nyitva tartás: minden nap 10–22 óráig
Telefon: 47/598-889

Asztalfoglalás: 47/598-888
E-mail: info@oroszlanos.hu

www.oroszlanos.hu
Cím: 3907 Tállya, Rákóczi út 23.

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!

WWWWEEEEEEEEKKKKEEEENNNNDDDD
PPPPAAAANNNNZZZZIIIIÓÓÓÓ

Szerencs, Rákóczi út 19.
Tel.: 47/563-010. 
Fax: 47/361-938

TELJES KÖRÛ 
VILLANYSZERELÉS 

Szerencs, Szemere u. 2. 
30/317-8600

PORKOLÁB ANDRÁS

VILLANYSZERELÕ
MESTER

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

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb és hosszabb

távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

BBeelloovveecczz  ééss  TTáárrssaa  KKfftt..  
ffeeccsskkééssii  hhúússbboollttjjaa

Továbbra is kedvezõ áron ajánljuk a sertés-, marha-, birka, 
bõrössüldõ-, baromfihúsokat és hentesárukat! NNaappoonnttaa  ffrriissss  hhúússsszzáállllííttááss!!  

Sertéskaraj (egész) 990000  FFtt//kkgg
Sertéscomb 885500  FFtt//kkgg
Sertéslapocka 779900  FFtt//kkgg
Sertéstarja (csontos) 776600  FFtt//kkgg
Sertésdagadó 772200  FFtt//kkgg
Sertésoldalas 669900  FFtt//kkgg
Sertéscsülök (hátsó) 552200  FFtt//kkgg
Csontnélküli karaj 11114400  FFtt//kkgg
70%-os apró sertéshús (kolbászhús, kérésre ledaráljuk) 559900  FFtt//kkgg
Bõrnélküli csülökhús 559900  FFtt//kkgg    
Lehúzott félsertés (fej nélkül) 772200  FFtt//kkgg
Sertésmáj (friss) 331100  FFtt//kkgg
Egész csirke 558800  FFtt//kkgg
Csirkecomb 554400  FFtt//kkgg
Csirkemell-filé 11110000  FFtt//kkgg
Csirkeszárny 444400  FFtt//kkgg
Csirkefarhát 114444  FFtt//kkgg  
Csirkemáj 662200  FFtt//kkgg  
Lángolt kolbász 886600  FFtt//kkgg
Parasztkolbász 886600  FFtt//kkgg
Lecsókolbász (Be–Va) 339999  FFtt//kkgg
Ungvári szalámi 556600  FFtt//kkgg
Római csülök 884400  FFtt//kkgg
Füstölt csemegeszalonna 665500  FFtt//kkgg
Virsli (Alföldi) 339900  FFtt//kkgg
Párizsi (Alföldi) 336600  FFtt//kkgg
Pecsenye csirkecomb (elõhûtött) 449999  FFtt
Libafarhát (fagyasztott) 9999  FFtt//kkgg
Panírozott pulykafasírt (1 kg-os) 448800  FFtt
Sajttal töltött pulykamell 884400  FFtt//kkgg
Panírozott csirkemell (100%-os filé, 1 kg-os) 889999  FFtt

MMeelleegg--  ééss  hhiiddeeggéétteell--uuttaallvváánnyyookkaatt  bbeevváállttuunnkk!!

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

� Csempék és járólapok 870 Ft/m2-tõl
� 140x140 cm-es akril sarokkád 39 900 Ft/db 
� Hidromasszázs sarokkádak 151 000 Ft-tól 
� Hidromasszázs zuhanykabin akció 69 800 Ft/db 
� Kül- és beltéri csemperagasztó: 990 Ft/zsák 
� Fürdõszobai szõnyegek, zuhanyszettek, fürdõszo-

babútorok és kiegészítõk nagy választékban kaphatók 
� Mosdók, monoblokkos WC-k, csaptelepek 
� Mûanyag ajtók, ablakok 20% kedvezménnyel

Szerencs, Rákóczi út 15., telefon: 47/364-023, 560-096

AKCIÓS VÁSÁR! 

INGATLAN-
KÖZVETÍTÉS

ELADÁSI AJÁNLATOK SZERENCSEN
ONDI ÚT 8. VÁRY TELEP: (jobb oldalon, a 2. épületsor
központi út melletti, sarki lakása). A városközpontban,
de csendes, kertvárosi környezetben, 1923. évben épült
épületben, keleti fekvésû, 1,5 szoba, konyha, kamra, für-
dõszoba helyiségekbõl álló, 50 m2 hasznos alapterületû,
elektromos hõtároló kályha fûtésû (3 db), komfortos tár-
sasházi öröklakás, azonnali beköltözéssel. A szobák ha-
jópadlósak, illetõleg padlószõnyegesek. Az ingatlan fris-
sen festett. A konyha  új fenyõfa konyhabútorral (alsó
pult mosogatóval és felsõ szekrénnyel) berendezett, mely
a vételárban benne foglaltatik. A kamrában kamrapolc.
Az ingatlan külön vízórás, melegvízellátás villanybojler-
rõl. A lakáshoz garázs, kamra, és konyhakertrész is tar-
tozik. A 6 lakásos, rendezett társasházrészben lévõ la-
kás önálló, bekerített udvarral rendelkezik, amelyet par-
kolás céljából is igénybe lehet venni. A tetõtér beépíté-
sét engedélyezik, amellyel az ingatlan hasznos alapte-
rülete további mintegy 40 négyzetméterrel bõvíthetõ la-
kásépítési kedvezmény (félszoc. pol.) igénybe vétele mel-
lett. Irányár: 6 500 000 Ft. Tel.: 20/205-53-53.
KASSA U. 10/A., Kocsis Istvánné: mintegy 200 m2 hasz-
nos alapterületû összkomfortos családi ház. Tetõterében
tovább bõvíthetõ. Beszámítanak szerencsi, miskolci,
nyíregyházi jó mûszaki állapotú, 2-3 szobás, minimum
komfortos, kertes házat vagy társasházi lakást is. Irány-
ár: 19 800 000 Ft. Tel.: 47/363-361.                            
PINCEMESTER U. 8.: kert nélküli, 202 m2 területû telken,
2004. évtõl folyamatosan felújítás alatt álló, egyedi  fû-
tésû családi ház sürgõsen eladó vagy miskolci önkor-
mányzati bérlakásra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Irány-
ár: 6 500 000 Ft. Tel.: 70/548-84-56.   
ALSÓPINCESOR: 60 hl tárolókapacitású pince, elõtérrel,
feldolgozóval, felszereléssel, 20 fõ vendéglátására alkalmas
lakrésszel, 800 négyszögöl szõlõvel, gazdasági épület-
tel kizárólag együttesen eladó. Irányár: 5 700 000 Ft.
Tel.: 20/343-10-38. 
BEKECS, JÓKAI MÓR U. 5. : A község új építésû részén,
1080 m2 telken, 130 m2 hasznos alapterületû, össz-
komfortos családi ház. A kiköltözés 1 hét alatt megold-
ható. Irányár: 10 000 000 Ft. Tel.: 20/925-81-44, 20/380-
12-77.  
MONOK, SZÉCHENYI U. 61/B., Sinka Bertalanné: mint-
egy 98 m2 hasznos alapterületû, komfortos családi ház
a hozzá tartozó 20 m2 tárolóval. Értékegyeztetéssel be-
számításra kerülhet szerencsi egyszobás társasházi in-
gatlan. A berendezési, felszerelési tárgyak külön térítés
ellenében megvásárolhatók. Irányár: 3 000 000 Ft. Tel.:
47/363-997, 30/23-85-244. 

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, ÜGYVÉD
3900 Szerencs, Árpád út 11. 

Tel./fax: 47/561-555
e-mail: galne.ugray@mail.tvnet.hu

Szerencsi és tarcali COOP-üzleteinkben 
május 14-ig még akciós áron kapható!
Szlovák Edami sajt 30%-os 1 kg 949 Ft
Campagna zöldborsókonzerv 400 g 79 Ft

Egységár: 198 Ft/kg

COOP darált sertéshús 400 g 109 Ft
Egységár: 273 Ft/kg

Vienetta jégkrém 650 ml (vanília, csokoládé, gyüm. masc.) 449 Ft
Egységár: 691 Ft/kg

Karaván õr. vák. kávé 250 g 359 Ft
Egységár: 1436 Ft/kg

Olympos ital sárgarépa-narancs, mandarin, grapefruit 
12% 3 x 1,5 l 439 Ft

Egységár: 98 Ft/l

Bonux Compact Act. Fresh mosópor 2 kg 999 Ft
Egységár: 498,5 Ft/kg

Amodent fogkrémek 75 ml 149 Ft
Egységár: 1987 Ft/kg

MÁJUS 31-IG REKLÁMÁRON MEGVÁSÁROLHATÓ
Lillafüredi ásványvíz 2 l PET 89 Ft

Egységár: 44,50 Ft/l

Kaiser májas 200 g 199 Ft
Egységára: 995 Ft/kg

COOP vastag szeletelt és paprikás kolbász 100 g 229 Ft
Egységára: 2290 Ft/kg

AKCIÓ!

És még számos akciós termék várja áruházainkban! 
3000 forint feletti vásárlásnál a sorsoláson megnyerheti az 

1 millió forintos, vagy a 100 000 forintos bankkártyák egyikét! 

ÚJRA LENGYELORSZÁG SZERENCSRÕL!
AUSCHWITZ-KRAKKÓ Július 10. Ár: 8400 Ft/fõ

(utazás, idegenvezetés, belépõ Auschwitzba)

EZT LÁTNI KELL: 
ÓPUSZTASZER Július 17. Ár: 5900 Ft/fõ 
(utazás, ebéd, idegenvezetés)

Megjelentek az új nyári katalógusok! Vá-
lasszon 

több ezer ajánlat közül! 

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

Honlap: www.zemplentourist.hu

Villamossági szaküzlet Villamossági szaküzlet 
Szerencs, Rákóczi út 104. (a moziudvar mellett) 

Nyitva tartás: hétfô–péntek 7.30–16.30-ig, szombat 7.30–12 óráig

� Fényforrások

� Szerelvények

� Villanyszerelési anyagok 

nagy választékban kaphatók!

� Asztali lámpák, ufólámpák, csillárok, 

spotlámpák kedvezô áron kaphatók!

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Fizessen üdülési csekkel belföldön!
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HALLÁSJAVÍTÁS
MESTERFOKON
11 év tapasztalatával

Van olyan családtagja, aki túl hangosan hallgatja
a televíziót vagy csak többszöri visszakérdezéssel
érti meg Önt? Fülzúgásról panaszkodik?

� szakorvosi tanácsadás 
� 11 év gyártási és hallásgondozási tapasztalata, korszerû szervizháttér
� több nemzetközi hallókészülék-gyártó képviselete
� fülzúgás esetén tanácsadás 

Elérhetõség helyben:
Szántó J. Endre ESZEI Rendelõintézet, II. emelet, AUDIOLÓGIA

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.
Bejelentkezés munkanapokon 13–15 óra között:
47/361-758/122 mellék, Somogyvári Zsoltné. 

HH--BB  AAuuttóó,,  HH--BB  AAuuttóó,,  
BBuuzzssiikk  AAuuttóójjaavvííttóóBBuuzzssiikk  AAuuttóójjaavvííttóó
Szerencs, Hidegvölgy út 27.
Tel.: 47/361-321, 47/560-065.

––  zzööllddkkáárrttyyaa
––  sszzáámmííttóóggééppeess

ffuuttóómmûû--bbeeáállllííttááss
––  aauuttóóvviillllaammoossssáággii  

jjaavvííttáássookk

SSZZÁÁMMÍÍTTÓÓGGÉÉPPEESS  
AAUUTTÓÓDDIIAAGGNNOOSSZZTTIIKKAA

GÉPJÁRMÛ-
LÉGKONDICIONÁLÓ 

BERENDEZÉSEK 
JAVÍTÁSA, 

TISZTÍTÁSA, TÖLTÉSE.
AA  kkllíímmaa  ggyyaakkrraann  ookkoozz  

sszzeemmiirrrriittáácciióótt,,  
oorrrrffoollyyáásstt  vvaaggyy  ttoorrookkffáájjáásstt..  

Emiatt mi elvégezzük 
a készülék baktérium-, gomba-

és dohányfüst-mentesítését.

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

BOWLING CLUB

MINDEN HÉTVÉGÉN
ÓRIÁSI ITALAKCIÓK! 

Többféle kikapcsolódást 
nyújtó játékok: 

kétpályás bowling, 9-es pool, 
biliárdasztal, asztali foci, darts, sakk.

Nyitva tartás: vasárnaptól 
csütörtökig 13–23 óráig, 

péntek, szombat 13–02 óráig.
Pályafoglalás nyitvatartási

idõben az 561-141-es 
telefonszámon.

VVáánnyyaaii
TTeemmeettkkeezzééss  
SSzzeerreennccss,,  BBeekkeeccssii  úútt  11..  

00--2244  
óórrááiigg..  

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

BOLT, 
ÜZLETHELYISÉG 

kiadó 
Szerencsen 

a Rákóczi út 116. szám
alatt (Spar mellett).

Infarktus-megelõzés
Érvizsgálat arteriográffal

Tel.: 30/629-03-15, 
70/615-59-40
www.icc.hu 

icc@t-online.hu

Érd.: 20/430-9420

KIADÓ BÉRLAKÁSOK
A Szerencsi Városüzemeltetõ Kht. pá-

lyázatot hirdet az Ondi út 10/A szám alat-
ti épület második emeletén lévõ két ön-
kormányzati ingatlan hasznosítására. Az
egyedi gázfûtésû, kétszobás és nappali
lakásokhoz egy-egy 6 négyzetméteres
földszinti tároló tartozik. Az igénylések be-
adási határideje: május 25-én 12 óra.

A pályázati csomag átvehetõ és fel-
világosítás kérhetõ a polgármesteri hi-
vatal ügyfélszolgálatánál (Szerencs, Rá-
kóczi út 89.) és a városüzemeltetõ tár-
saságnál (Eperjes út 6.)
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– Ond határában, impozáns helyen, a településtõl 500 m-re a Fekete-
hegy dûlõben 1589 m2 területen (16 gyümölcsfa és szántó) lévõ felé-
pítmény, mely (4 x 4 m) épület és ahhoz csatlakozó (3 x 3 m) fedett
terasz berendezéssel együtt eladó. Érd.: 47/363-610. (9)

– Szerencs belvárosában külön bejáratú, kétgenerációs, 2 + 4 szobás
családi ház rendezett telken, 2 garázzsal, nagy mûhellyel eladó. Ösz-
szeköltözõknek, vállalkozás, iroda céljára megfelelõ. Kisebb családi há-
zat beszámítunk. Érd.: 20/575-3803. (9)

– Aranka-tetõn szintes víkendház, kivágott szõlõvel eladó. Érd.: 30/334-
72-97. (9)

– Szerencs központjában 62 m2-es társasházi lakás, Széchenyi út 37.
szám alatt eladó. Érd.: 20/495-5474. (9)

– Szerencsen az Ondi úton kétszobás, étkezõs, összkomfortos, gázfûté-
ses, nappalis kábeltévés családi ház nagy terasszal, garázzsal, kis kert-
tel eladó. Bekecsi családi házat a vételárba beszámítunk. Érd.: 30/387-
0649, 47/361-822. (9)

– Rátka, Kossuth út 1. szám alatti ház eladó. Érd.: 47/361-808. (9)

– Szerencs központjában háromszobás családi ház eladó, amely üzlet-
nek is kiválóan megfelel. I.ár: 8 M Ft. Érd.: 70/286-6597. (9)

– Szerencsen kertvárosi részen, csendes, nyugodt környezetben kétszobás
családi ház eladó. I.ár: 7 M Ft. Érd.: 70/286-6597. (9)

– Tiszanagyfaluban háromszobás, felújított családi ház kettõs fûtési
rendszerrel, garázzsal, pincével, melléképülettel eladó. Tel.: 20/557-
7215. (9)

MEZÕGAZDASÁG
– Szõlõprések és szõlõdaráló eladó. Érd.: 20/396-6020, 47/362-972.
(9)

– Borospince eladó. Érd.: 47/364-472. (9)

– 100 db használt szõlõkaró, 2 db 10 hl-es víztartály, 1 db 60 l-es szõ-
lõprés, 1200 m 3-5 mm-es szõlõhuzal, 1 db hosszúszárú erõvágó ela-
dó. Érd.: 47/363-610. (9)

– 250 literes szõlõprés és fahordó eladó. Érd.: 47/361-808. (9)

– 150 literes, keveset használt szõlõprés 30 000 forintért, valamint 
2000 literes lemezkád 15 000 forintért eladó. Érd.: 47/350-317. (9)

JÁRMÛ
– 1.4 VW Golf, 2008. 05. hóig érvényes mûszakival eladó. Érdeklõdni:
70/316-9541 az esti órákban. (9)

– Szerencsen a Kinizsi u. 27. sz. alatt, lakó-pihenõ övezetben 270 m2-
es, 4,5 szobás+ nappali, étkezõ, konyha, spájz, gardrób, 2 fürdõszoba,
2 WC, 2 bejáratos, pince, garázs, padlófûtéses, gáz- és vegyes tüzelésû,
telefonos, kábeltévés ház fedett terasszal, parkosított udvarral eladó. A
lakás 2 család részére, illetve vállalkozásra kiválóan alkalmas. Érd.:
47/363-424. (9)

– Garázs kiadó! Szerencs, Hegy út 11. Érd.: 47/362-270, 30/6173460.
(9)

– Mádon 1700 m2 területen összkomfortos családi ház parkosított ud-
varral eladó. Érd.: 47/348-558. (9)

– Bekecs, Antall József úton közmûvesített építési telek eladó. Érd.: 70/385-
3132. (9)

– Szerecsen, zöldövezetben, városközponthoz közel, felújított, 3 szo-
bás, nappalis, beépített konyhás, összkomfortos, kettõs fûtési rendsze-
rû (gáz- és vegyes tüzelésû), két bejáratos, mûanyag nyílászárós, új zsin-
delytetõs családi ház garázzsal, szép környezetben eladó. Érd.: 30/374-
6293. (9)

– Szerencs, Petrikovits út 79. szám alatti lakó-pihenõ övezetben gáz +
egyedi fûtésû, összkomfortos, tetõteres családi ház eladó. Irányár: 15
millió Ft. Érd.: 20/5577-172. (9)

– Szerencsen a Kölcsey utcában háromszobás, gázfûtéses családi ház
(alatta garázzsal) eladó. Érd.: 70/220-7096. (9)

– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3 szobás,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal,
melléképületekkel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is ki-
váló. Érd.: este 30/921-2255. (9)

– Eladó Szerencs, Rákóczi u. 118. sz. társasházban 2 szoba, összkom-
fort, egyedi gázfûtéses, légkondicionált lakás, garázzsal. Vállalkozás cél-
jából, irodának is alkalmas. A garázs külön is megvásárolható. Azonnal
beköltözhetõ! Eladásig bizonyos feltételekkel bérelhetõ. Érd.: 47/361-
370, 47/362-612. (9) 

– Rátkán 3 szobás, nappalis, összkomfortos, gázfûtéses, kertes családi
ház eladó. Érd.: 30/375-0812. (9)

– Szerencsen, Rákóczi út 118. társasházban 1. emeleti, kétszobás, egye-
di gázfûtéses lakás eladó. Ár: 8 M Ft. Érd.: 20/2600-953. (9)

– Szerencsen, Késmárk út 6. szám alatt 120 m2 lakóterû, alápincézett
kertes családi ház, gáz és vegyes tüzelésû fûtéssel, telefonnal, digitévé-
vel, garázzsal eladó. Érd.: 47/361-992. (9)

– Garázs eladó vagy kiadó Szerencsen a Lajos közben. Érd.: 20/999-
8836. (9)

– Bekecs fõutcáján, régi típusú családi ház eladó. Érd.: 46/359-860,
20/994-1172. (9)

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

INGATLAN
– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt garázs eladó. Érd.: 47/361-370,
47/362-612. (9)

– Szerencsen az Ondi u. 1/B sz. alatti társasház téglaépítésû részében
a II. emeleten együtt, vagy külön-külön eladó 2 db 2 szobás lakás. Ér-
deklõdni: 70/453-4475 vagy 70/334-8477. (9)

– Szerencsen 2 szoba + nappali, összkomfortos, gázfûtéses, teljesen fel-
újított kertes családi ház 2 garázzsal, nagy kerttel, 8,5 M Ft-ért eladó.
Érd.: 20/669-5755. (9)

– Szerencsen az Ondi úton szintes, négyszobás, gáz-vegyes tüzelésû,
központi fûtéses (380 V ipari áram, kábeltévé) családi ház, két bejára-
tos, két garázzsal eladó, vagy budapesti cserét beszámítok. Érd.:
20/396-6020, 47/362-972. (9)

– Szerencsen kétszobás, 2. emeleti lakás, felújított, 2 db tárolóval, na-
gyon alacsony rezsivel eladó. Érd.: 20/921-0459. (9)

– Szerencsen, lakó-pihenõ övezetben 100 m2 alapterületû, tetõtér-beé-
pítésû 5 szobás, 2 fürdõszoba + konyha, spájz, dupla garázs, központi
fûtés (vegyes tüzelés) rendezett portán eladó. Reális áron, megegyezés
szerint. Érd.: 30/370-6015. (9)

– Háromszobás, gázfûtéses, társasházi öröklakás eladó. Érd.: 70/384-
0049. (9)

– Bekecs központjában, régi típusú, gázfûtéses, családi ház 3600 m2-es
telekkel, pincével, melléképületekkel eladó. Gazdálkodásra, vállalkozásra
is alkalmas. Érd.: 70/509-0997. (9)

– A Balatontól 40 km-re, Sárvártól 25 km-re csendes faluban három-
szobás családi ház (parasztház) nagy telken 3,9 millió Ft-ért eladó. Érd.:
Szerencsen a 20/563-3852-es telefonszámon lehet. (9)

– Ondon háromszobás családi ház eladó. Érd.: 47/364-536, 70/504-
2024. (9)

HIRDETÕINK 
FIGYELMÉBE!
Jeligés hirdetéseket az apróhir-

detés rovatba csak személyesen
fogadunk a szerkesztõségben.

VEGYES
– Több mint ötven darabos kaktuszgyûjteményemet helyhiány miatt da-
rabonként eladom. Érd.: Tamás András, Idõsek Otthona, Szerencs, Be-
kecsi út 10/B. ép., fsz., tel.: 47/363-112. (9)

– Háziszõttesek, elõnyomott kézimunkák, szúrt sablonok, kézzel hor-
golt terítõk készítése olcsón. Érd.: 47/363-891. (9)

– Zománcozott fürdõkád eladó. Érd.: 47/363-891. (9)

– Szobafenyõ, formás (170-180 cm) helyhiány miatt eladó. Érd.: 20/433-
1632. (9)

– Új állapotban lévõ szövött, mûanyag tápos zsákok 20 Ft/db áron el-
adók. Érd.: 20/433-1632. (9)

– 2 db 200 l-es és 5 db 130 l-es mûanyaghordó, 3 db 80 l-es zárd mû-
anyag edény, 6 db 15-20 l-es mûanyag kanna eladó. Érd.: 47/363-
610. (9)

– Több mint 50 éves szalvétagyûjtemény eladó. Érd.: 20/575-3803. (9)

– Tenkács Tibor festménye eladó. Érd.: 20/575-3803. (9)

– Új zsalugáterek (spaletták) 150 x 150 cm-es, 120 x 150 cm-es, 90
x 150 cm-es ablakokra eladók. Érd.: 20/397-2284. (9)

– Óriás és egy kicsi sózóteknõ eladó. Érd.: 20/564-8577. (9)

– 1 db gázpalack 5 000 forintért, 1 db mûanyag fennálló(???) szüre-
teléshez eladó. Érd.: 20/542-1968. (9)

ÁLLAT
– Elõnevelt csirke, kacsa, liba és kispulyka kapható Szerencsen. Érd.:
20/433-1632. (9)

– Kismalacok eladók. Érd.: 20/433-1632. (9)

BÉRELHETÕ
– Emelõkosaras gépkocsi bérelhetõ. Munkavégzés 11 m magasságig.
Érd.: 20/985-6000. (9)

KERES
– 2007. április 24-én 19 órakor Szerencsen a MÁV-állomás elõtti pa-
don kulcscsomót találtam. Érd.: 70/313-1548. (9)

– Jó állapotú használt hullámpalát keresek kb. 10-15 db-ot. Tel.: 20/931-
9073. (9)

– Megismerkednék ötvenes, megbízható, csinos hölggyel, aki kertes há-
zamba jönne. Érd.: 30/334-72-97. (9)

„Köszönjük neked, Uram,
Hogy Õ a miénk volt és az is marad,
Mert aki él szerettei szívében,
Az nem hal meg, csak távol van…”

(Augustinus) 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

ID. VITÉZ MOÓR PÁL, 
magyar királyi honvéd alezredest utolsó útjára
elkísérték. 

Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

JUHÁSZ JÓZSEF 
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

„Dolgoztam és azt láttam:
A kötelesség öröm.”

(Tagore)

EMLÉKEZÉS

„Hulló könnyekkel állunk sírod felett.
A koporsód bezárta legdrágább kincsünket.
Lelked mint a fehér galamb. 
Csendesen messzire szállt.
Még most sem hisszük el.
Hogy búcsú nélkül, örökre itthagytál.
Szeretõ férj voltál, drága jó édesapa.
De tudjuk, hogy a csillagok között a 
Legfényesebb Te leszel.
Utat mutatsz, mert a szívünkben örökké létezel!” 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb
napjára, mikor 

SLOSZÁR TAMÁS 
szerencsi lakos két éve, 2005. május 2-án örökre
itthagyott bennünket.

„Hogy az Édesapa milyen drága kincs,
csak az tudja és érzi, akinek már nincs.
Mindent adhat az ég kétszer, aranyat,
Ezüstöt, márványt, palotát,
Csak egyet nem adhat kétszer: Szeretõ Édesapát!”

Emlékét szívünkben õrizzük: Édesanyja, 
édesapja, felesége, lányai, húga és bátyja.

Megkímélt állapotban lévõ szekrénysor, ruhásszekrények, ágy-
nemûtartó olcsón eladó. Érd.: 20/9430-228. (9)

MMÉÉTTEERRÁÁRRUU--,,  LLAAKKÁÁSSTTEEXXTTIILL
üzletünkben mûanyag és alumínium karnisok kaphatók.

Megérkeztek a tavaszi és nyári méteráruk (len, vászon, szövetek 
nagy választékban). Vízlepergetõs teflonanyagok hintaágyhoz.

Függönyök minden méretben kaphatók
Függönyvarrást helyben vállalunk – hozott függönybõl is!!!

Szerencs, Rákóczi út 105. Telefon: 47/364-009. 

Bereczk Autósbolt

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

KELETI ÉS NYUGATI ALKATRÉSZEK,
AUTÓFELSZERELÉSEK 

� Trikóhuzatok több színben
� Autóápolási cikkek 

nagy választékban
� Méretpontos üléshuzatok
� Akciós sportkipufogók
� Hordozható 

tv és DVD-lejátszók
� Dísztárcsák

Papír-írószer
Telefon: 47/362-806

Fénymásolás, spirálozás, faxolási lehetõség
Bélyegzõkészítés helyben, rövid határidõvel

továbbá üveg, matrica és textilfestékek kaphatók.
BALLAGÁSI AJÁNLATUNK: – földgömbök, falitérképek, íróasztali könyöklôk

– tollkészletek nagy választékban

Szerencs, Kossuth tér 4. szám 
(OTP Bank mellett)

kedvezménnyel jelentetjük meg következõ lapszámunkban a
lakossági apróhirdetést, ha ezt a szelvényt május 18-ig bemutatja
a szerkesztõségünkben.

A szelvény egy, az alábbi idõpontban megjelenõ hirdetésre ér-
vényes:

MÁJUS 25.

500 forint

HIRDETÔINK FIGYELMÉBE!

Használja új szolgáltatásunkat, ami-
vel mobiltelefonon keresztül, SMS-ben
adhatja fel apróhirdetését a Szerencsi
Hírekbe és a Szerencsi Televízió kép-
újságába. A szolgáltatást a Pannon és
a T-Mobile számlás/általános, vagy
kártyás/domino elôfizetéssel rendelke-
zõk vehetik igényébe. Küldje el SMS-
ben a hatjegyû hirdetési kód (SZEHIR
vagy SZEVTV) után a hirdetés szöve-
gét a 8100-555 számra. Közületi hir-
detést a 8100-556 számra küldje! Ne
feledje el megadni az elérhetõségét is! 

Néhány percen belül megerõsítés-ké-
rõ SMS-t kap, ami tartalmazza a hirdeté-
si helyet, hosszát és árát. Küldjön „OK”

tartalmú válasz SMS-t a 810-0000 szám-
ra, amennyiben a feltüntetett adatok rend-
ben vannak. A Szerencsi Hírek két mun-
kanapon belül feldolgozza a hirdetését, ami
után SMS-t kap a megjelenés pontos idõ-
pontjáról.

Az egyenlegfeltöltés lehetõségérõl
tájékoztatást az operátorok honlapján
(www.pannon.hu illetve www.t-mobi-
le.hu,) vagy telefonos ügyfélszolgála-
tukon (Pannon: 1220, T-Mobile: 1430)
kaphatnak. Számlás/általános elõfize-
tõk hitelkeretük terhére is vásárolhatnak.

Hirdetés díja: 1–160 karakterig 1000
Ft, 160–320 karakterig 1500 Ft. Közü-
leteknek: 2000 Ft.

�

�

ADJA FEL APRÓHIRDETÉSÉT
ALAPDÍJAS SMS-BEN!

A Szerencsi Hírek az elmúlt években
a lakosságnak ingyenesen biztosította
az apróhirdetést. Örömmel tapasztal-
tuk, hogy lapszámról lapszámra sokan
éltek ezzel a lehetõséggel, kerestek vagy
eladtak közremûködésünkkel. Az egy-
re szigorodó gazdálkodási feltételek ar-
ra kényszerítenek bennünket, hogy
ezért a szolgáltatásunkért némi hoz-
zájárulást kérjünk. Ezért a 2007. má-
jus 25-i számban már csak olyan ap-
róhirdetések jelennek majd meg, ame-
lyek feladói kifizették a díjat. Huszon-

öt szóig 1000 forintot, negyven szóig
pedig 1500 forintot kérünk, ami két,
egymást követô megjelenést biztosít. A
mellékelt eredeti szelvényt bemutatók
500 forint kedvezményben létesülnek.
Az apróhirdetések a szerkesztõségben
az erre a célra szolgáló nyomtatványon
adhatók fel. Új lehetõségként SMS-ben
is fogadjuk az apróhirdetéseket, amely-
nek a részleteirõl lapunk mostani szá-
mában olvashatnak.

Megértésüket köszönjük!
A szerkesztõség

– Moszkvics-Aleko személygépkocsi, 17 éves, mûszaki nélkül, üzem-
képes állapotban 50 000 forintért eladó. Érd.: 47/363-820 az esti órák-
ban. (9)

– 2003 júliusi ezüstmetál Peugeot 206-os kiváló állapotban eladó. Érd.:
20/397-2284. (9)

– Komár, Riga pedálos típusú, Pannónia, Danuvia, Csepel, Panni mo-
torkerékpárok kis hiányossággal, valamint 350 cm3 Jawa forgalmival
eladó. Érd.: 20/316-5922. (9)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Ágynemûtartós franciaágy eladó. Érd.: 20/9347-639. (9)

– Fehér színû, pelenkázós kiságy 10 000 forintért eladó. Érd.: 20/208-
3258. (9)

– Újszerû állapotban lévõ epeda rugós franciaágy 25 ezer forintért el-
adó. Érd.: 70/946-6256. (9)

– 2 db kanapé fotellal, zöld mûbõrrel újonnan áthúzva olcsón eladó.
Érd.: 47/363-820 az esti órákban. (9)

– Kétajtós (ónémet) ruhásszekrény, 6-8 személyes kihúzhatós (ónémet)
ebédlõasztal eladó. Érd.: 20/433-1632. (9

– Vitrines szekrény eladó. Érd.: 47/361-808. (9)

GÉP, SZERSZÁM 
– Francia gyártmányú motoros hátipermetezõ eladó. Érd.: 30/266-8287.
(9)

– Nagyképernyõs színestévé olcsón eladó. Érd.: 47/363-820 az esti órák-
ban. (9)

– Nagyképernyõs színes tévé 8 000 forintért, mikrohullámú sütõ 6
000 forintért, Gorenje 5 fiókos fagyasztószekrény 23 000 forintért,
200 literes hûtõszekrény 13 000 forintért, 200 literes villanybojler jó
állapotban (házhoz szállítva is) 10 000 forintért eladó. Érd.: 20/433-
1632. (9)

– 25 literes mikrohullámú sütõ eladó. Érd.: 47/361-808. (9)

– MIA diesel stabil motor, régi típusú mechanikus gumiszerelõ állvány
hobbicélra, 2 db 12 V 140 Ah szárazon tárolt akkumulátor eladó. Érd.:
20/316-5922. (9)

– Motoros fûnyíró 20 000 forintért, 2 db Szieszta kályha palackkal 15
000 Ft/db áron, kisméretû gázpalack fõzõlappal világításhoz való üveg-
gel 2000 forintért, 2 db villanykályha 2000 Ft/db áron eladó. Érd.: 47/350-
317. (9)

– Egytányéros + csorgatós új mosogató 5 000 forintért eladó. Érd.:
20/542-1968. (9)

VÁLLAL
– Riasztórendszerek, kamerás rendszerek telepítése. Farmosi Imre. Tel.:
20/388-8467. (9)

– Riasztórendszerek 24 órás felügyelete. Tel.: 20/388-8467. (9)
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Sz. A. 

Az április 20-ai ke-
resztrejtvény helyes
megfejtése: A népszerû-
ség aprópénzre váltott
dicsõség. 

A helyes megfejtést
beküldõk közül a sze-
rencsések jutalma: 1500
Ft-os vásárlási utalvány:
Kondás Tiborné, Sze-
rencs, Kossuth tér 6/A,
1000 Ft-os vásárlási utal-
vány: Ványai Árpádné,
Szerencs, Széchenyi út 30., 500 Ft-os
vásárlási utalvány: Misuta Ferencné,
Legyesbénye, Kossuth u. 8. Szín-
házjegyet nyert (2 fõ részére): Ragulszki
Gyuláné, Szerencs, Petrikovits út 43.
és Merczi Gyula, Szerencs, Magyar út
31. A helyes megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 20/9711-091-es tele-
fonszám tulajdonosa 1500 Ft-os vá-

sárlási utalványt nyert. A nyertesek a
nyereményeket a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségében (Szerencs, Népház)
május 15–18-ig munkanapokon 8–16
óra között vehetik át. A május 11-ei
keresztrejtvény megfejtésének bekül-
dési határideje: május 18. Megfejtésüket
SMS-ben is elküldhetik a 20/940-2066
számra.

AVRIL LAVIGNE

A hírek szerint ez a lány pontosan
tudja, mit akar. Amikor a kanadai pop-
punk énekesnõ a nyolcmillió pél-
dányban elkelt Under My Skin címû
lemezének dalaival turnézott, érezte,
hogy a közönség a gyorsabb tempójú
nótákat szereti leginkább hallgatni a
koncerteken. Ezt követõen kezdte meg-
írni a rég várt, The Best Damn Thing
címû harmadik albumát és elhatároz-
ta: ebben az anyagban ugyanazt az
energikus, lendületes hangulatot adja
majd vissza, mint élõben a színpadon.
Húzós gitár-riffek, fülbemászó dallamok
és trükkös dalszerkezetek jellemzik az
új lemez 12 új dalát.

HEGYALJA ÉS BALATONE 
Közel kilencszáz elõadó jelentkezett

idén a Hegyalja és a BalaTONE fesz-
tiválokra, ami már több mint kétszere-
se a tavalyi érdeklõdõk számának. A
szervezõk ezzel párhuzamosan a fel-
kért elõadókkal is folyamatosan egyez-
tetnek. Az már biztos, hogy a Hegyalja
Fesztiválon fellépnek: Banco De Gaia,
Sepultura, Pendulum, Noisia, Deladap,
Bloodhound Gang és Elite Force. A zán-
kai BalaTONE sztárjai között pedig em-
líthetjük az Asian Dub Foundation-t, de
itt lesz a Dog Eat Dog, Dillinja és Freq

Nasty is. A hazai elõadók közül
Tokajban kilenc színpadon mintegy
170, míg Zánkán öt helyszínen 100 elõ-
adó koncertezik majd. Akár naponta
érdemes ellátogatni a www.hegyalja-
festival.hu, illetve a www.balatonefes-
tival.hu lapokra, hiszen megkezdõdött
a zenei színpadok programjainak fel-
töltése.  A korábbi évek hagyománya-
it követve a Hegyalja Fesztivál kör-
nyezetvédelmi programokkal is várja
a közönséget. A civil utcában és a Zöld
Színpadon a természet- és környezet-
védelem, illetve az ehhez kapcsolódó
közéleti és kulturális témák kapnak majd
kiemelt figyelmet.

HAZAI ROCK
A Lovegun zenekar még 2004-ben

alakult Love Street néven, de a végle-
ges formáció két év múlva állt fel. Ekkor
a tagok úgy döntöttek: a megújult ban-
dának új nevet adnak, így lett Lovegun,
ami a legendás Kiss 1977-es Love Gun
címû albumára utal, egyfajta tisztelet-
adásként a rock nagyjai elõtt.  A Noa,
ZZ, Szityó és Lali alkotta csapat „Megint
1 még 1 nyár” címû klipje 2006 nya-
rán már felkeltette a zenekedvelõk fi-
gyelmét, ám az idén januárban lefor-
gatott „Esõ mossa el” címû harmadik
videoklipjük már meghódította a hazai
zenecsatornákat is. 

SOSE HALUNK MEG
Dés László és Nemes István szerzõ-

páros neve fémjelzi az 1993-ban be-
mutatott és azóta legendává érett film,
a „Sose halunk meg” zenés színpadi
változatának elkészítését. Az alkotók ti-
zenkét új dalt írtak a darabba, de ter-
mészetesen elhangzik a már jól ismert,
örökzöld Nagy utazás is. A dalokat a
József Attila Színház, illetve a szolno-
ki Szigligeti Színház színmûvészei

éneklik, és persze a Gyuszi bácsit ala-
kító Koltai Róbert. A darab zenéjét tar-
talmazó CD április közepétõl kapható
a boltokban, a kiadványon szerepel
Szulák Andrea, aki Teréz – a régi sze-
relem – fájdalmasan lírai dalát adja elõ.
A korongra felkerült 11 dal és három
olyan instrumentális szerzemény, me-
lyeknek fontos szerepük van a törté-
netben. Csak néhány elõadó az al-
bumról: Koltai Róbert, Andorai Péter,
Szulák Andrea, Vándor Éva, Újréti
László, Ullmann Mónika, Szabó Tamás,
Szemenyei János, Petridisz Hrisztosz. 

HEAVEN STREET SEVEN

A „Tudom, hogy szeretsz titokban”
c. album angol nyelvû verziója korlá-
tozott példányszámban hazánkban is
megjelenik. Ez egy színes, szélesvász-
nú pop-rock album HS7-módra. A
lemez 50 perces anyagát hallgatva ide-
oda kalandozhatunk a ’60-as évek
beatzenés, a ’70-es évek soul-os, fun-
kos, a ’80-as évek new wave-es, a ’90-
es évek gitárpopos és napjaink modern
gitárzenés világában. Mindez a Heaven
Street Seven sajátos stílusában, hiszen
õk azok, akik a gitár popot hazai ízek-
kel, hazai hangulatokkal, hazai té-
mákkal vegyítõ élvezetes, egyedi módon
adják elõ. A zenekar tagjai olyan le-
mezt akartak készíteni, amely úgy mû-

ködik, mint egy válogatás album, ame-
lyen minden szám, minden pillanat ki-
hagyhatatlan, ahol minden szöveges és
zenei gesztusnak helye és értelme van.
Olyan albumot, melyen a dalok egyen-
ként is egy-egy külön világot teremte-
nek, ám amelyen a sorba állított, egy-
más után következõ dalok hangulati,
dramaturgiai ívet képeznek.

MUSICAL
SAJÁTOS ELÕADÁSBAN

Híres musicalslágerek gyerekektõl,
gyerekeknek! Az album különlegessé-
ge, hogy ezen a kiadványon iskolás gye-
rekek éneklik a világhírû musicalslá-
gereket, méghozzá magyarul! A mos-
tanában olyan népszerû mûfajon belül
ez a lemez egy igazi kuriózumnak szá-
mít. A CD-n hallható többek között a
Szilvásgombóc, a Beindul a pofonofon,
a Lehetsz király és még sok ismert zenei
gyermekdarab slágere.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejté-

se: Stay. A helyes választ beküldõk közül
Misuta Ferencné, Legyesbénye, Kossuth
út 8. szám alatti olvasónk ajándékutal-
ványt nyert, amely a Szerencs, Rákóczi
út 56. szám alatti Music & Book hang-
lemezboltban levásárolható. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõ 20/336-
7863-as telefonszám tulajdonosa 1500
forintos vásárlási utalvánnyal lett gaz-
dagabb. A nyeremények a szerkesztõ-
ségben, munkaidõben vehetõk át.
Játékunk új kérdése: Mi a Simply Red
új albumának címe? A válaszokat pos-
tai borítékban, vagy levelezõlapon jut-
tassák el szerkesztõségünk címére, és
arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ. Az SMS-
ben válaszolók továbbra is vásárlási utal-
ványt nyerhetnek. SMS-t a 06-20/940-
2066 számra küldhetnek.
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REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

A Szerencsi Hírek keresztrejtvé-
nyének ajándéksorsolásán csak azok
a megfejtések vesznek részt, amelyek-
hez mellékelték ezt a szelvényt:

KERESZTREJTVÉNY
2007. május 11.
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A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
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12. (szombat) 19 óra: HOFFMANN MESÉI Latinovits bérlet
13. (vasárnap) 15 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Déryné bérlet
15. (kedd) 19 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
16. (szerda) 15 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
17. (csütörtök) 17 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Bérletszünet
18. (péntek) 19 óra: HOFFMANN MESÉI Vörösmarty bérlet
19. (szombat) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Katona bérlet
20. (vasárnap) 15 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Bérletszünet,

19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Bérletszünet
22. (kedd) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Földes ifj. bérlet
23. (szerda) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Bérletszünet
24. (csütörtök) 19 óra: CSÁRDÁSKIRÁLYNÕ Bérletszünet
25. (péntek) 19 óra: CSÁRDÁSKIRÁLYNÕ Bérletszünet



ÚSZÓVETÉLKEDÕ

KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

Szerencs Város Napja alkalmából
rendeztek családi úszóversenyt áp-
rilis 21-én a helyi tanuszodában. A
vetélkedõre szerencsi családok, há-
zaspárok, gyermekek, nagyszülõk
nevezhettek. A résztvevõ kilenc csa-
patot Kormos Sándor, az SZVSE el-
nöke köszöntötte, majd hamarosan
elkezdõdtek a vidám versenyszámok,
melyek között volt például ötven mé-
teres váltóúszás, pingponglabda-va-
dászat a vízben, úszógumis és gu-
mimatracos úszás is.

A délutáni szórakoztató program
végén az eredményhirdetés követke-
zett: elsõ helyezett lett a Rábai család
(fotónkon), másodikként végzett a
Petrusovics család. A dobogó harma-
dik fokára a Kiss család állhatott fel.

5–1-ES GYÕZELEM

ÉS VERESÉG

A tavaszi idény eddigi két hazai
találkozója közül egyet megnyert,
a másikat pedig elveszítette az
SZVSE labdarúgócsapata. A megyei
III. osztályú bajnokságban szerep-
lõ együttes a 17. fordulót követõen
a sereghajtók között található a ta-
bellán. 

* Az elsõ három fordulójában ide-
genben elszenvedett nagyarányú ve-
reségek után együttesünk március 14-
én Monok gárdáját fogadta a Tatay
Zoltán Ifjúsági Sporttelepen.

Az elsõ félidõ közepéig közel azo-
nos teljesítményt nyújtottak az el-

lenfelek, hol az egyik, hol pedig a
másik kapu elõtt alakultak ki gólve-
szélyes helyzetek. A 32. percben Tóth
László találatával a helybéliek jutottak
elõnyhöz, aminek köszönhetõen az
elsõ félidõ 1-0-ás hazai vezetéssel zá-
rult. A második játékrészben az
egyre jobban elfáradó monokiak
fölé kerekedtek a zömében fiatal já-
tékosokból álló szerencsiek, akik
végül Tóth három góljával, valamint
Cseppely János és Harkály Endre ta-
lálataival 5–1 arányban nyerték meg
a találkozók. Az ifjúsági csapatok
mérkõzését 6–1-re a szerencsiek
nyerték meg.   

* A Tiszaladányban elszenvedett
fiaskó után a március 28-án hazai pá-
lyán Mezõzomborral játszó szeren-
csi együttestõl gyõzelmet reméltek a
szurkolók. A bajnokságban eddigi
egyaránt tizenöt pontot gyûjtõ el-
lenfelek közül ez alkalommal a ven-
dégek bizonyultak jobbnak. Már az
elsõ félidõben eldõlt a találkozó
sorsa, amikor a zomboriak egymás
után háromszor is bevették a sze-
rencsiek hálóját. Osváth László já-
tékosaiból hiányzott a küzdeni aka-
rás, ami rányomta a bélyegét a csa-
pat teljesítményére. A második negy-
venöt percben Tóth Lászlónak sike-
rült gólt lõnie, azonban két újabb ta-
lálatukkal a vendégek 5–1-re nyer-
ték meg a találkozót. Az ifjúsági csa-
patatok mérkõzésén 1–0-s mezõ-
zombori siker született.

TÁRTKAPUS TANUSZODA 

A „Tárt Kapus Sportlétesítmények”
programsorozat keretében május 12-
én 17–19 óra között ingyenesen ve-
hetõ igénybe a Városi Tanuszoda. A
kedvezményes alkalommal felnõttek
és gyermekek egyaránt élhetnek. A
létesítményben az úszósapka hasz-
nálata kötelezõ. További információ
a 20/971-0861-es telefonszámon
kérhetõ.

IKSZELTEK A NÉPHÁZBAN  

Döntetlenre mérkõzött legutóbbi
hazai találkozóján az SZVSE megyei
II. osztályban szereplõ sakkcsapata.

Berente együttesével ültek asztalhoz
a szerencsi versenyzõk április 14-én
a Népházban. A találkozó igazságos
6–6-os végeredménnyel zárult. A
helybéli fiatalok ez alkalommal a szo-
kásosnál gyengébben teljesítettek a
rutinosabb ellenfelekkel szemben. Ér-
dekes, hogy egyetlen táblán sem szü-
letett döntetlen eredmény. A sze-
rencsiek közül gyõzelmet Balogh
László, Balogh Imre, Belinszky
Sándor, Cseppely János, Jakab János
és Gál László ért el.  

***
A közelmúltban Sárospatakon

megrendezett hagyományos Co-
menius Kupán két ifjú tehetséggel
képviseltette magát az SZVSE sakk-
szakosztálya. Az általános iskola
1–4. évfolyamos diákjainak meg-
hirdetett versenyen 64 résztvevõ
közül Tóth Levente harmadik lett,
míg Zakar Adrián a hatodik helyen
végzett.

A SZERENCS KUPÁÉRT

ÚSZNAK

Második alkalommal rendezik meg
a Szerencs Kupa megyei úszóversenyt
május 12-én 10 órától a városi tan-
uszodában. A viadalon három kor-
csoportban várhatóan közel száz
utánpótlás korú fiatal – köztük a helyi
úszó szakosztály több tehetséges re-
ménysége – mérkõzik a gyõzelemért.
A versenyt a karzatról belépõdíj fi-
zetése nélkül tekinthetik meg az ér-
deklõdõk.

ASZTALITENISZ

Váratlan vereséget szenvedtek áp-
rilis 27-én Arló második csapatától
a szerencsi asztaliteniszezõk. A
Rákóczi iskola tornatermében két tar-
talék játékossal kiálló helybéliek-
nek nem sok babér termett, a talál-
kozó 12–6-os vendégsikert hozott.
Párosban a Gazdóf Barnabás – Korály
Tibor páros gyõzelme mellett egyé-
niben Korály Tibor kétszer, míg
Gazdóf Barnabás, Rakóczki András
és Csorba István egyszer volt ered-
ményes.
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Kos: III. 21. – IV. 20.
A tervei, a céljai kivitelezé-

sének útjába most komoly aka-
dályok kerülhetnek. Ilyen ese-
tekben szokták mondani Önnek,

hogy „de azért ne menjen fejjel a falnak!” Nos,
én ezt nem teszem, mert tudom, hogy sokkal
intelligensebb annál, hogy ezt általánosítsam
Önrõl. Az valóban igaz, hogy Ön merész (idõn-
ként vakmerõ), erõs akaratú és a kitartása, mun-
kaképessége bámulatra méltó, s valóban min-
den akadály kihívás a számára. Legyen hát most
is dinamikus, de ne vigye túlzásba, annál is in-
kább, mivel 15-én hazatér a Mars a Kosba, jól
megerõsítve Önt a bátorságában! A legjobb nap-
jai 21-én és 22-én lesznek! 

Bika: IV. 21. – V. 20.
Ha május, akkor jó pénzügyi

kilátások! Meglehet, hogy a
munkahelyén fizetésemelésre
számíthat, vagy egy komolyabb

nyeremény vár Önre (feltéve, ha megfogadta
a tanácsom és lottózni kezdett!). Arra bizta-
tom, hogy próbálja ki az ismert szerencsejá-
tékokat. De vigyázat, ezek a kedvezõ hírek nem
jelentik azt, hogy már lazíthat a munkájában!
16-án a Bika jegyében születik az Újhold.
Fogalmazza meg ezen a napon önmaga szá-
mára azokat a büszkeséggel, kitartással és tisz-
tességgel kapcsolatos erényeket, amelyeket az
azt követõ két hétben szeretne növelni ma-
gában. A legjobb napja a ciklus során 24-én
lesz. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az Ön számára májusban

sokkal több a rossz napok száma,
mint a jóké. Ha a dolgok nem is
az elvárásainak megfelelõen ala-

kulnak, ne bánkódjon. Szerencsére a rögtön-
zõképessége most is lehetõvé teszi, hogy a ne-
gatív irányzatokat pozitívvá alakítsa. És persze
a kedvességével mindenkit levesz majd a lá-
báról. Így azután több lehetõség is az ölébe
hullhat. Sajnos ezek között továbbra sem sze-
repelnek az anyagi javak. Azok egy jó ideje
már csak kifelé áramlanak. A veszteségszéria
tovább tart, 11-én hazatér az Ikrekbe a Merkúr,
megerõsítve sokoldalúságát, mozgékonyságát
21-én a Nap is az Ikrekbe lép. Onnantól ja-
vulás. 

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Különös, érdekes fordulattal

telik el ez a ciklus – úgy a ma-
gánéletében, mint a hivatásában.
A hivatásában tapasztalni fogja,

hogy akik eddig akadályozták, azok most a se-
gítségére sietnek. Megjegyzem, ezt korántsem
önzetlenül teszik, ezért óvatosan fogadja az
együttmûködési ajánlatokat. Megeshet ugyan-
is, hogy a háttérben, vagyis az ajánlat mögött
olyasmi van, ami még hosszú távon bajt is okoz-
hat. 8-án a Rák jegyébe lépett a Vénusz, on-
nantól a szerettei, a családtagjai és az Önhöz
közelállók válnak most fontossá, vagyis az ér-
zelmi élete kerül elõtérbe. Két rossz napra is
számíthat ebben a ciklusban. Ez 13-a és 19-e,
amikor legyen óvatos. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Mostanában többet szorong a

kelleténél, meglehet, azért, mert
nehéz helyzetben van, vagy csak
úgy érzi. Mindenesetre, önzetlen

cselekvéssel és õszinteséggel elkerülhetõk a
bajok. Egy biztos: azoknak az Oroszlánoknak
egy része, akik most nem elégszenek meg az
eddig elért eredményeikkel és csak tovább nyo-
mulnak (olyankor akár erõszakosan is), azt is
kockára teszi, amit eddig elért, másrészt egé-
szen biztos, hogy most sikertelen lesz. Ráadásul
mindezért – tisztességtelenül – másokat hibáztat
majd. Ha baj van, ne szégyelljen segítséget
kérni, az õszinteség összeköti a szíveket, az ön-
hittség, a gõg sohasem! Lesz három kiváló napja:
18-a, 21, 22-e, ezek erõbedobásra is alkal-
masak! 

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Kedves Szûz, nem kell min-

dig szõrszálhasogatónak, kímé-
letlenül kritikusnak lennie.
Próbálja meg néha eltitkolni,

hogy mit tart, mit gondol a munkatársairól, csa-
ládtagjairól. Próbálja ki, milyen felemelõ érzés
tapintatosnak lenni, s milyen csodálatos dolog
a lelki értékeket elé helyezni a józan és ész-
szerû dolgoknak! Erre a ciklusra is érzelmi meg-
próbáltatásokat jeleznek a bolygóállások. Most
a párkapcsolata is instabillá válik. Kellemetlen
érzetei következtében torz önképek erõsöd-
hetnek meg Önben, mintha görbe tükörben
látná magát. Az is elõfordulhat, hogy kelle-
metlen pletykába keveredik, kétszínûség ál-
dozata lesz! 

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Meglehet, hogy a ciklus fo-

lyamán az egyik felettese távo-
zik a cégtõl, ahol dolgozik. Ha
ez így lesz, az nagy megköny-

nyebbülést hoz az Ön számára – és nemcsak
azért, mert végre foglalkozhat a saját elõme-
netelével! Ha most ígéreteket kap, ne vegye
készpénznek. Ne kapkodjon, várja meg, amíg
kirajzolódnak a dolgok, és mindig vegye szá-
mításba a realitásokat. Egyet véssen jól az eszé-
be: a fõnökség nem Önnek való pozíció! Noha
képes odafigyelni másokra, amellett túl hiszé-
keny és befolyásolható, erõsen hajlamos a
kompromisszumokra. A Vénusz hatására kel-
lemes élményekre számíthat a másik nemhez
tartozókkal kapcsolatosan. 

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
A Skorpióban született

Telihold most kihozta Önbõl az
egyébként magabiztos külsõ
mögé rejtett negatív tulajdonsá-

gokat. Még nem késõ megfogalmazni mind-
ezeket, például a bizalmatlanságot, irigységet,
anyagiasságot, bosszúálló hajlamot, becsvágyat,
stb., hogy ezek a fogyó Holddal maguktól el-
múljanak. De ne bízzon mindent az égitestre,
maga is munkálkodjon teljes nyitottsággal ön-
maga tökéletesítésén. Következetességgel, he-
lyes viselkedéssel elismerést is arathat. Az álmok
megvalósításához lelki erõre is szükség van.
Most a Vénusz idõszakában kellemes, édes, ki-
teljesedõ szerelmes napok várnak Önre. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Ebben a ciklusban a rossz

napok gyõzedelmeskednek a jók
felett. Most megtapasztalhatja,
hogy bizony mindenkinek, még

Önnek is szüksége van a szeretetre! Gyûjtsön
segítõtársakat maga köré, mert nagy szüksége
lesz rájuk. A jelenlegi bolygóállások igen kel-
lemetlen, zavaros, áttekinthetetlen helyzetek elé
állíthatják, amelyek például csalással és meg-
tévesztéssel is összefügghetnek. Mindezek
miatt nagy indulatok gerjedhetnek Önben.
Vigyázzon, nehogy átvegyék Ön felett az irá-
nyítást. A nehézségek a ciklus során fokozód-
nak. Leginkább a Plútó negatív kapcsolatai so-
dorják bajba. Jó napokra csak a ciklus vége felé
számíthat, 21, 22-én! 

Bak: XII. 22. – I. 20.
Jelenleg élvezi a környezete

bizalmát, de hogy a csúcspont
után ne következzen be a ha-
nyatlás, érdemes odafigyelnie

arra, hogy ne kövessen el méltatlan cseleke-
deteket. Mert biztosan kínálkoznak hátsó meg-
oldások, mint eddig is, de igyekezzen meg-
maradni a helyes úton. Õrizze meg tetteiben
a hajlékonyságot, viselkedésében a szívélyes-
séget. És most ne erõltesse az elõrenyomulást,
hagyja a dolgokat mennie a maguk útján. Ha
a munkakörülményei nem eléggé komfortosak,
tegye kellemesebbé, mondjuk egy növénnyel
vagy egy szép lámpával az asztalán! És köz-
ben nem ártana néha mosolyognia is. Legjobb
napja 24-én lesz. 

Vízöntõ: I. 21. – II.19.
Sajnos továbbra is azt kell

mondanom Önnek, hogy kelle-
metlen, zavaros, nehéz napok
közepette kell elõre haladnia. Ha

netán mégis most érne el sikereket, az a ko-
rábbi tetteinek a gyümölcse lesz. Így megta-
pasztalhatja, hogy a belsõ tisztaság a külsõ for-
mákban is visszatükrözõdik. A ciklus végén,
25-én a Vízöntõben járó Neptun úgynevezett
hátráló mozgásba kezd, ez azt jelenti, hogy a
jövõben a rosszabbik, a csúnyábbik arcát mu-
tatja majd Önnek. Az elõszelét már 20-a után
érezni fogja. Tudatosítsa magában az akadá-
lyokat, hogy kellõ visszafogottsággal átkelhes-
sen azokon. Rendelje alá magát másoknak –
szolgálatkészen, segítõkészen. 

Halak: II. 20. – III. 20.
Ez a ciklus felemás, megbíz-

hatatlan lesz az Ön számára.
Jóllehet, jó híreket kap, de azt
ajánlom, hogy kezeljen most

minden információt (jót, rosszat) kellõ fenn-
tartással. Bízza magát továbbra is az ösztöne-
ire, a ráérzõ képességére (már ha mûködik
Önnél!) azok megsúgják majd, van e hitelt ér-
demlõ realitás a szavak, az ígéretek mögött, ami-
bõl esetleg hasznot húzhat. A ciklus elején nem
ártana lazítani, pihenni egy kicsit, hogy a cik-
lus vége felé teljes mellbedobással tudjon
helytállni a választott életterületen. A Vénusz
is szerez Önnek egy-két meglepetést, kellemeset,
de mézédes hatásait valójában csak a ciklus
végén és a következõ idõszakban élvezheti. 

S. K. K.

Izgalmakban bõvelkedõ
kosárlabda-mérkõzést lát-
hatott a közönség április
25-én a városi sportcsar-
nokban.

A SZVSE férfi együttese
az NB II-es találkozón
Nagykálló csapatával mér-
kõzött. A bajnoki babé-
rokra pályázó vendégek a
találkozó elsõ perceiben
ötpontos elõnyhöz jutottak,
azonban a mindössze egy
cserejátékossal rendelkezõ
házigazdák rövid idõn belül
ledolgozták hátrányukat. A
Birk László irányításával
játszó szerencsiek jó telje-
sítményt nyújtva 26–24-es
állással zárták az elsõ tíz
percet. A második játékrész
a vendégeknek kedvezett, elsõsorban
annak köszönhetõen, hogy a házi-
gazdák távoli kísérletei rendre le-

pattantak a gyûrûrõl. Az õsszel ide-
genben elszenvedett vereség után a
félidõ 45–48-as eredménye nagy-

kállói sikert sejtetett.
Gulyás László játékosai
azonban alaposan rá-
cáfoltak a pesszimista
álláspontra. Az elsõ-
sorban a mezõny leg-
kiemelkedõbb teljesít-
ményét nyújtó Kovács
Sándornak köszönhe-
tõen a szerencsiek vet-
ték át a találkozó irá-
nyítását. Hiába próbál-
tak meg többször is fel-
zárkózni a nagykállói-
ak, az utolsó percek
emberfogásos védeke-
zésével sem tudták
megfordítani a találko-
zót, amelyet végül
114–105 arányban a
házigazdák nyertek
meg. Az SZVSE csapa-

tából a legtöbb pontot – szám sze-
rint harminchármat – Kovács Sándor
gyûjtötte.                              Á. A.

VISSZAVÁGTAK AZ ÕSZI VERESÉGÉRT 

Nagy küzdelemben nyertek a szerencsiek.



A szerencsi Bocskai
gimnáziumban kö-
szöntötték április 19-
én délután a város
napja alkalmából a ki-
váló tanulmányi és
sporteredményt elért
tanulókat.

A jutalmazottakat
Tóth József, a Pécsi
Egyetem nyugalmazott
rektora üdvözölte. Az
akadémikus szerint
minden társadalom
alapvetõ feladatának
tartotta, hogy a fenn-
állása során felhal-
mozott tudást átadja
az új generációknak. Az, hogy
Szerencsen ilyen sok fiatal nyújt ki-
váló teljesítményt, azt mutatja, hogy
az oktatási és sportszakemberek
magas szinten vállalnak szerepet
ennek a kötelezettségnek a teljesí-
tésében. Az önkormányzat nevében
Heves János alpolgármester és
Bodnár Béla aljegyzõ adták át az

egyéni és csoportos díjakat. Össze-
sen 186 diák vehetett át emlékpla-
kettet, könyvutalványt és oklevelet,
mellettük közel 50 felkészítõ tanár
kapott elismerést. 

Második alkalommal rendezte
meg a szerencsi pálinka- és bor-
mustrát a város önkormányzatával
közösen a Szerencs és Térsége
Hegyközség. Az elmúlt évben a ha-
gyományteremtés szándékával élet-
re hívott versenyre a tavalyinál több
nevezés érkezett.

A város napja alkalmából a
Népházban megtartott rendezvény-
re zömében a helyi termelõk hozták
el saját készítésû boraikat és pálin-
káikat, de az utóbbi kategóriában ér-
keztek minták a Vajdaságból is. A
nemes italokat szakavatott bírálók mi-
nõsítették, a bizottságok munkájában
a helyi szakemberek mellett a Zwack
Unicum Zrt. képviselõi is közremû-
ködtek. A leadott 51 bor- és 29 pá-
linkaminta is mutatja, hogy a sze-
rencsi megmérettetés egyre népsze-
rûbb a gazdák körében. Míg a zsû-
rik dolgoztak, addig a város érdek-
lõdõ polgárai az aulában kóstoló ke-
retében ízlelgethették a zamatos ne-
dûket, amelyek között igazi külön-
legességek is szép számmal akadtak. 

Az idei verseny eredményhirdetés-
ét a Rákóczi-vár színháztermében tar-
tották, ahol Heves János alpolgármester
és Botár Zsolt hegybíró nyújtotta át a
díjakat. A borok kategóriájában két
nagyarany (La Veranda Borház Rt.,
Varkoly István) és tizenkét arany

(Kelemen János, Vino Bt., Szabó
Gyula, Takács István és ifjabb Takács
István, Tokaj Kereskedõház Zrt., Török
Lajos, Budapesti Húsnagykereskedelmi
Közös Vállalat, FVM Szõlészeti és
Borászati Kutatóállomás, Varkoly
István, Danyi László), míg a pálinkáknál
öt arany minõsítés (Kelemen János,
Brindza Lajos, Béres László, Rozsnyai
Géza) született. A legmagasabb pont-
számot elért termékek elõállítói kü-
löndíjban részesültek. 

KÜLÖNDÍJASOK
A borok kategóriájában a leg-

eredményesebb szerencsi termelõ,
és egyben a Szerencs Város Bora
2007 díj tulajdonosa Varkoly István
lett. Szerencs díját Sohajda Tibor ve-
hette át. A Szerencs és Térsége
Hegyközség díját Szabó Gyula, a
Tokaji Borvidék Hegyközségi
Tanácsának elismerését Kelemen
János kapta. A La Veranda Borházat
a Mátra Cukor Zrt. jutalmazta, Török
Lajos a Rákóczi Borút Egyesület
díját érdemelte ki. 

Pálinka kategóriában a legeredmé-
nyesebb szerencsi termelõként a
Város díját Kelemen János érdemel-
te ki. A Szerencs és Térsége Hegy-
község Béres Lászlót jutalmazta. A
Zwack Unicum Zrt. nagydíját Brindza
Lajosnak, a társaság különdíjait
Rozsnyai Gézának és Szabó Gyulának
ítélték oda. A Tokaji Borvidék
Hegyközségi Tanácsának elismeré-
sében Brindza Lajos részesült. 

Á. A.

SÖVÉNY
A GYEREKEK VÉDELMÉRE
Újabb tavaszi akciót szervezett áp-

rilis 16-án a szerencsi Nyárutó Klub.
Az önkéntesek az Ondi úti játszóté-
ren gyülekeztek, majd elõkerültek a
kerti szerszámok és megérkeztek a
kiültetésre váró sövénycsemeték is.
A klub tagjai a játszóteret övezõ ke-
rítés mentén ültették el a növénye-
ket, hogy a gyermekek a jövõben na-
gyobb biztonságban legyenek a nagy
forgalmú Ondi út melletti területen.
Az elültetésre váró cserjéket Nyitrai
Tibor és családja ajánlotta fel erre a
célra. Korábban a Virágos Szerencsért
meghirdetett városszépítõ versenyben
Nyitrai Tibor elsõ helyezést ért el,
amivel 20 ezer forint értékben kapott
növényeket a Szerencsi Városüze-
meltetõ Kht.-tól.

FÉMTOLVAJOK
A május elsejei hosszú hétvége

egyik reggelére ismeretlenek lopták
el a szerencsi tanuszoda elõtti kor-
látokat. A fémszerkezet azt a célt szol-
gálta, hogy a létesítménybõl esetleg
kiszaladó gyermekek védve legyenek
az autós forgalomtól. A tolvajokat
minden bizonnyal a rozsdamentes
acél értékesítése csábította a bûn-
cselekmény elkövetésére. Remél-
hetõleg a rend õrei hamar kézre ke-
rítik a vandál elkövetõket!

DRÁGA KÁTYÚ
Nemrégiben egy autós panaszko-

dott egy régóta tátongó kátyú miatt.
A Rákóczi útról a Sallai utca felé ka-

nyarodott éppen a sofõr, ám a szem-
bõl érkezõ gépkocsi miatt nem tudta
kikerülni az úthibát. Ez a kis manõ-
ver, illetve az autó javítási költsége
meghaladta az ötvenezer forintot. A
kátyúk folyamatos javítása mellett
szükség lenne egy-két gyors beavat-
kozásra is.

Ugyancsak több hete annak, hogy
a Rákóczi úton üzemelõ jelzõlám-
pás keresztezõdésben is ott éktelen-
kedik egy kisebb lyuk. Egyelõre min-
denki csak kerülgetni próbálja. Mi tör-
ténik akkor, ha éppen egy kikerülés
miatt történik ott egy baleset?

ZÁSZLÓK A KUKÁBAN

A nagyobb ünnepek idején nem-
zetiszín és városi zászlók kerülnek ki
szerte a településen a tartókba.
Néhány napra a lobogók díszei lesz-
nek a városnak, ezt követõen elin-
dulnak a városüzemeltetõ munkatár-
sai és összegyûjtik azokat. Igen ám,
de hogyan? A szemétgyûjtésre készült
kukát húzzák maguk után, és abba rak-
ják a zászlókat. Több olvasónk is fel-
hívta figyelmünket az esetre, s való-
ban, talán nem szerencsés a tárolás-
nak ez a formája, hiszen mi keresni-
valója van nemzeti és városi jelké-
peinknek egy szemetes kukában?
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb május 25-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. A szerkesztõség címe:
3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, Pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066. E-mail: szerhir@t-online.hu Lapunk friss
száma az interneten is olvasható a megjelenést követô héten péntektôl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVAPÁLINKA- ÉS BORMUSTRA

Szakértõk bírálták a beküldött italmintákat.

Ünnepélyes keretek között nyitotta
meg a kapuit a nagyközönség elõtt áp-
rilis 28-án az Árpád-hegyi horgásztó
Szerencsen.

A helybéli Sándor Ferenc a
Németországban élõ Ince Lajossal két
évvel ezelõtt határozta el, hogy a város
alatt húzódó patak mentén a pecá-
soknak szórakozást biztosító víztározót
létesítenek. – Az üzlettársak álma mára
valóság lett – emelte ki avató beszé-
dében Rónavölgyi Endréné. A polgár-
mester felidézte, hogy a beruházóknak
az építkezés idõszakában számos ha-
tóság elvárásának kellett megfelelniük,
miközben a megnövekedett gépjár-
mûforgalom miatt az építkezés kör-
nyékén lakók ellenérzésével is szem-
be kellett nézniük. Az új létesítmény
mára elkészült – emelte ki a polgár-
mester –, ami várhatóan távolabbi vi-
dékekrõl is idecsalogatja majd a ven-
dégeket, ami a településrésznek is elõ-
nyére válik. A nemzetiszín szalag át-
vágása után a vendégek megtekintet-
ték az összességében tíz hektáron el-
terülõ új szabadidõközpontot. Az al-
kalomra a tulajdonosok a Szerencsi
Horgász Egyesület közremûködésével
versenyt is szerveztek. A 19 résztvevõ
között a sportág helyi szerelmesei mel-
lett a hétvégét a környéken töltõ Vikidál
Gyula is próbára tette a tudását.
Kapásban nem volt hiány ezen a dél-

elõttön, több szép potyka is horogra
akadt. A megnyitó alkalmából rende-
zett horgászversenyt végül nyolc kilo-
gramm feletti összeredménnyel Berecz
István nyerte.

A szerencsi önkormányzat legutóbbi
ülésén döntést hozott a nyolc népi
ülnök személyérõl, akik május 3-án a
polgármesteri hivatalban hivatalosan
letették esküjüket. Bernát Jánosnét,
Csontos Lászlót, Fincziczki Istvánnét,
Gálházi Gézánét, Mika Imrénét, Mileff
Lászlót, Szabó Lászlónét és Szatmári
Ilonát a település aljegyzõje, Bodnár

Béla köszöntötte, majd Krajnyák István
bírósági elnök elõtt mondták el a fo-
gadalom szövegét. Az eseményen
Rónavölgyi Endréné polgármester adta
át a megbízólevelet az újonnan meg-
választott népi ülnököknek, akik az el-
következõ idõszakban büntetõügyek-
ben segítik majd a Szerencsi Városi
Bíróság ítélkezési munkáját.

HORGÁSZTÓ
A PATAK MENTÉN

Az Árpád-hegyi horgásztó átadásán Rónavölgyi Endréné vágta át a
nemzetiszín szalagot. Balra Sándor Ferenc, jobbra Ince Lajos.

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

NÉPI ÜLNÖKÖK LETTEK

A polgármesteri hivatal tanácstermében tették le hivatali esküjüket. Heves János alpolgármester adta át a jutalmakat.

JÓ TANULÓK, JÓ SPORTOLÓK
KÖSZÖNTÉSE További fotók:

www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria
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Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Magasépítés, út- 
és közmûépítés, 

vízi és egyéb mérnöki
létesítmények 
kivitelezése.

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

A Szerencsi Televízió az interneten: 
www.szerencsitelevizio.hu

A Szerencsi Hírek következô száma 
május 25-én jelenik meg. 

Lapzárta: május 18., 10 óra.

DOR-NEX
IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

DOR-NEX Kft. 
Szerencs Ipari Park

Tel./fax: 47/361-508, 30/9581-484. 
E-mail: dornex@gmail.com

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–16 óráig

Poliészter, PVC, polikarbonát,
akril anyagokból.

Felhasználási területek: tetõfedés, 
falburkolás, világítófolyosók, terasz, 

pergolák, bejárók, 
beállók fedése, 
világítóablak 

a nem áttetszõ 
lemezhez. 

GUTTAGLISS ÁTTETSZÕ PROFILLEMEZEK 
A RÉGIÓ LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKÁBAN 

A LEGKEDVEZÕBB ÁRON! 
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