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A demonstrációra Szerencsrôl és a környezô településekrôl érkeztek résztvevôk.

A Szerencs és Környéke Fejlõdé-
séért Egyesület a Szerencsi Vállal-
kozói Klub Egyesülettel és a Szerencsi
Cukorgyár Szakszervezeti Bizottsá-
gával összefogva hirdette meg a ren-
dezvényt, amelyen a helyi lakosokon
kívül a kistérség több települése is
képviseltette magát. „Mezõgazda-
ság és ipar – együtt, egymásért!”, „Itt
akarunk élni és dolgozni!”, „Erõmû:
remény a reménytelenségben” – töb-
bek között ilyen feliratok voltak ol-
vashatók a résztvevõknél lévô táb-
lákon.  

A szervezõk nevében Takács Zol-
tán, a Szerencs és Környéke Fejlõdé-
séért Egyesület elnöke köszöntötte a
jelenlévõket – köztük több környezõ
település polgármesterét – kiemelve,
hogy a cukorgyár bezárásával alap-
vetõen megváltozott helyzetben a

beruházás ellen tiltakozó borászati
egyesületeknek és civil szervezetek-
nek felül kellene bírálniuk korábbi ál-
láspontjukat, mert a hangoztatott ér-
veiknek már nincs valóságtartalma. –
A mezõgazdasági üzem megszûné-
sével a korábbi 700 ezer tonnás õszi
alapanyag-beszállítás helyébe az
erõmû egész évre eloszló, maximum
300 ezer tonnás tüzelõ igénye lép –
emelte ki az elnök – A cukorgyári ké-
mények füstkibocsátásának meg-
szûnésével pedig az új létesítmény
üzembe helyezése semmilyen több-
letterhelést nem jelent. 

Takács Zoltán szerint válaszúthoz
érkezett a város és környéke: bele-
törõdve nézik a térség romlását, vagy
minden gáncsoskodó megnyilvánu-
lást leküzdve felgyorsítják a helyi ipar
fejlõdését. A nehéz helyzetbõl ez
utóbbi jelenthet számunkra kiutat –
hangsúlyozta az elnök – aminek elsõ
példája a szerencsi szalmatüzelésû
erõmû. A beruházók már az építke-
zés idõszakában is számítanak a volt
cukorgyári dolgozók munkájára, akik
az üzemeltetéshez szükséges 133 ál-
láshely betöltésénél is elõnyt élvez-
nek. 

Takács Zoltán kiemelte, hogy az új
létesítményhez kapcsolódóan továb-
bi beruházások megvalósulása várható
a városban és a kistérség települése-
in. A tervezett üzemekben cukorcirok-
préseléssel, bioetanol-elõállítással,
 bio massza-szárítással, pelletgyártással
és biotrágya-készítéssel foglalkoznak
majd, további mintegy 150 embernek
biztosítva jövedelmet. – Mindezek
alapján megállapítható – tette hozzá
az elnök – hogy biomasszából nyert
energián alapuló és a szántóföldjein-

ken megtermelt növényeket felhasz-
náló üzemcsoport létrehozásáról van
szó Szerencsen és környékén, mely
példaértékûen környezetbarát. Ezek a
létesítmények a nehéz helyzetbõl
való kilábalás lehetõ ségét biztosítják
a térségnek. 

(Folytatás a 7. oldalon.)

SZIMPÁTIATÜNTETÉS 
A SZALMATÜZELÉSÛ ERÕMÛÉRT 

A városnapi ünnepségsorozat elõ -
rendezvényeként április 18-án a Rá-
kóczi-vár árkádos termében a rene-

szánsz év jegyében nyílt kiállítás, be-
mutatva a mûvészettörténeti korszak
nagy alkotóinak legkiválóbb munkáit.  

Április 20-án reggel a Bocskai gim-
názium udvarán az önkormányzat,
Nyárádszereda és az oktatási intéz-
mény képviselõi helyeztek el koszo-
rút a Bocskai-kapunál. Az ünnep al-
kalmából újabb köztéri alkotással gya-

rapodott a középiskola. Ekker Róbert
alkotásának felavatásakor Fehér Lász-
ló gimnáziumi tanár idézte fel a tör-
ténelmi helyzetet, amikor az iskola
névadója elnyerte a szobor eredetijét,
a Bocskai-koronát. Mint elhangzott,
Bocskai a Habsburgok elleni küzdel-
me során fordult támogatásért a török
szultánhoz, aki a fejedelmet magyar
királlyá jelölte. Ekkor kapta meg I. Ah-
medtõl a koronát, amelyet – miután
el akarta kerülni az ország török va-
zallussá válását – nem mint felségjel-
vényt, hanem mint ajándékot fogadott
el. Az értékes kincs késõbb Bécsbe ke-
rült, ahol ma kiállításon õrzik. Az
1619-es leírás szerint alsó abroncsos
koronából és felsõ, igazgyöngyökkel
nyolc részre tagolt kupolából áll. A sú-
lya mintegy négy kilogramm, rajta 32
kicsiny és nagy türkiz, 90 rubint, 64
smaragd és 282 gyöngy található. Az
Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása
után többször megpróbálták hazaho-
zatni – ami mindmáig nem sikerült.

(Folytatás a 6. oldalon.)

A SZERENCSI SPECIALITÁS: 
VADHÚS CSOKOLÁDÉMÁRTÁSSAL

EMLÉKEZÉS ÉS ÜNNEPLÉS SZERENCS VÁROS NAPJÁN
Az elmúlt évek hagyományait

követve az idén is megemlékezett
Szerencs április 20-án az 1605-ös
fejedelemválasztó országgyûlésrõl. 

A szalmatüzelésû erõmû meg-
építéséért tartottak demonstrá-
ciót április 11-én Szerencsen. A
három helyi egyesület és ér-
dekvédelmi szervezet által kez-
deményezett szimpátiatünteté-
sen mintegy négyszázan gyûl tek
össze a cukorgyárral szemköz-
ti parkolóban, ezzel is bizo-
nyítva a beruházás társadalmi
támogatottságát.

A tévénézõk elõtt nem kell bemu-
tatni hazánk egyik legismertebb mes-
terszakácsát. A mindig jókedvû Ben-
ke László (fotónkon) április 4-én rö-
vid látogatásra érkezett Szerencsre.
Sajnos, ezúttal nem kóstolhattuk meg
remek gasztronómiai alkotásait, de
amikor átutazóban néhány pillanatra
szemügyre vette a település „régi-új”
büszkeségét, a közelmúltban meg-
újult Szerencsi Fürdõ és Wellnesshá-
zat, nézelõdés közben rövid beszél-
getésre kértük fel Laci bácsit. A neves
vendég készséggel mesélt éle té rõl,
munkájáról, majd a végén – ha gon-
dolatban is – egy remek étellel is meg-
örvendeztetett.

– Alföldi zsivány vagyok, Lajosmi-
zsérõl származom – kezdte viccesen
mondandóját Benke László. – Érdekes
családba születtem, hiszen édesanyám
hentes és mészáros volt, így pici gye-
rekkoromtól a hentesüzletben és annak
a környékén tébláboltam. Édesapám pe-
dig vendéglõsmester volt. Úgy tûnt,
mindez meghatározza az életemet.
Végül Budapestre kerültem, az ottani
vendéglátóipari technikumba. 

Csodálatos gyerekkorom volt. A szü-
leim kõkemény emberek voltak, de
végtelenül igazságosak és sok-sok sze-
retetet kaptam tõlük, megtanultam,
mi is az a családi összetartás. Nagy-
apám ugyancsak megkövetelte tõlem,
hogy mindenért meg kell dolgozni. Én
10 fillért sem kaptam medvecukorra
vagy jégcukorra. Olykor az udvart
kellett söpörni érte, néha az ima-
könyvre rajzoltam borítót. Egyszóval azt
tanultam meg tõlük, hogy az életben
mindenért keményen kell teljesíteni! 

– Laci bácsi! Köztudott, hogy szá-
mos országban ismerik a fõztjét, szak-
mai elismerések, díjak sorakoznak a

neve mellett. Hogyan került a televí-
ziózás közelébe?

– Ez egy érdekes történet. Igaz, több
helyen dolgoztam és beutaztam a fél
világot, ám mindez a szakmámnak kö-
szönhetõ. Engem még a neves Gun-
delek tanítottak. Mindenre felkészítet-
tek. Amikor már szakács, majd séfhe-
lyettes voltam, az õ tanácsukra cuk-
rásztanulónak mentem. Mintegy húsz
esztendeje annak, hogy a Király sza-
kácsok versenyén voltam a zsûri el-
nöke. A rendezvényen a Magyar Te-
levízió is forgatott, ahol interjút készí-
tettek velem. Aztán jött a felkérés: be
kellene menni a televízióba egy pró-
bafelvételre. Mint említettem, ez talán
húsz éve történt. Azóta több mint né-
gyezer adáson vagyok túl. Talán sokan
emlékeznek még a Fõzõcske, de oko-
san címû mûsorra Molnár Margittal, az-
tán a Házibarátra Kertész Zsuzsival,
ahol természetesen én voltam a házi-
barát. Késõbb a Laci bácsi konyhája,
Laci konyha, Hogy fõzzünk? és még
sorolhatnánk, melyek végigkísérték az
 éle t e  met.

(Folytatás az 5. oldalon.)
További fotók:

www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/A városnapi kitüntetettek.
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A Szerencsi Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár ebben az évben is
találkozóra hívta az ország tároga-
tósait. Az április elsõ hétvégéjén
megrendezett három napos prog-
ramra idén közel százan érkeztek a
Rákóczi-várba. 

Az ünnepélyes megnyitón az ese-
ményt szervezõ Rákóczi Tárogató
Egyesület tagjainak muzsikája üd-
vözölte a résztvevõket és a meghí-
vott vendégeket. Nagy Csaba táro-
gatómûvész, a szervezet elnöke
örömmel nyugtázta, hogy hazánk tá-
voli tájairól, évrõl évre összeverbu-
válódnak a hangszer iránt elkötele-
zett, mély érzelmeket tápláló és nem
utolsósorban hagyománytisztelõ mu-
zsikusok.

Koncz Ferenc, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyûlés alelnö-
ke köszöntõjében szólt arról, hogy
a gyönyörû hangú tárogató fennma-
radásának záloga lehet, hogy min-
den esztendõben egyre többen lá-
togatnak el a szerencsi eseményre. 

Szombaton kora reggel különleges
koncert ébresztette a város lakóit. Né-
hány lelkes muzsikus indult el az Ár-

pád-hegyre, ahonnan messzire hal-
latszottak az õsi magyar dallamok.

A hagyományoknak megfelelõen
a programokat ezúttal is úgy állítot-
ták össze, hogy a szakmai elõadá-
sok, zenei és hangszerbemutatók,

koncertek mellett a résztvevõknek al-
kalmuk legyen új ismereteket sze-
rezni, tapasztalatokat gyûjteni. Ehhez
pedig minden évben kiváló helyszínt
biztosít a szerencsi Rákóczi-vár tör-
ténelmi környezete.

TÁROGATÓ SZÓLT AZ ÁRPÁD-HEGYEN
A város napja alkal-

mából április 18-án dél-
után a Rákóczi-vár szín-
háztermében köszöntöt-
ték a kiváló tanulmányi
és sporteredményt elért
tanulókat. Az esemé-
nyen Bodnárné Göndör
Magdolna, a polgár-
mesteri hivatal oktatási
referense ismertette: az
önkormányzat évente ju-
talmazza azokat a helyi
intézményekbe járó fia-
talokat, akik kiváló ered-
ményeket értek el a kü-
lönbözõ tantárgyi, illet-
ve sportági versenyeken.
Ez a nemes hagyomány az idén is
folytatódik, amelynek a jelentõségét
tovább emeli a fiatalok hozzátarto-
zóinak jelenléte az eseményen. 

A város nevében Heves János al-
polgármester és Gadóczi Bertalan al-

jegyzõ adták át az egyéni és cso-
portos díjakat. Az idén összesen
165 diák vett át emlékplakettet,
könyvjutalmat és oklevelet, mellet-
tük 43 felkészítõ tanár és edzõ ka-
pott elismerést. 

JÓL TANULNAK 
ÉS SPORTOLNAK 

Szerencs Város Önkormányzata,
a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár, valamint a Hegyaljai Al-
kotók Társulása közös szervezésében
rendezték meg április 11-én a köl-
tészet napja helyi megemlékezését.

A Rákóczi-vár árkád termében az
irodalom iránt elkötelezett közön-
séget Rónavölgyi Endréné üdvözöl-
te, megemlékezve az évfordulóról,
amelyet 1964 óta minden eszten -

dõben József Attila születésnapján
rendeznek meg szerte az országban.
– Mi is a vers és mi a költészet? –
tette fel a kérdést a város polgár-
mestere. – A költészet nem tömeg-
kultúra, nem divatos mûfaj, egyes
gondolkodók szerint beszélõ festé-
szet, mások szerint az emberiség
anyanyelve, amely értelmet és kül-
detést ad életünknek. A versek pe-
dig nem mások, mint írások, a költõ
gondolatai, különlegesen összefûzött
szavak, csodálatos mondatok – fo-
galmazott Rónavölgyi Endréné.

József Attila munkásságának je-
lentõségét Gaál Ernõ tárta a hallga-
tóság elé. Mint elhangzott, a költõ
emberi és mûvészi nagysága egyszeri
és megismételhetetlen része a hazai
és a világirodalomnak. A Hegyaljai
Alkotók Társulásának elnöke végig-
vezette a közönséget József Attila
életének legfontosabb állomásain,
majd az ünnepi esemény Ötvös Éva
színmûvész „A fények földi mása”
címû elõadásával zárult. 

Az Ondi Idõsek Klubjában április
15-én Maczkó Zsoltné üdvözölte a
helyi költészet-napi megemlékezés
résztvevõit. A Szerencsi Alapszol-
gáltatási Központ munkatársának
gondolatai után a Nyárutó Klub tag-
jai léptek a publikum elé. A civil
szervezet Nefelejcs Népdalköre al-
kalomhoz illõ költeményekkel, pró-
zai mûvekkel, dalokkal készült az
ünnepi programra. Többek között
hallható volt Komlósi Lajosné sza-
valata, Galgóczi Ferencné verses
összeállítása, Búza Lászlóné pedig
furulyamuzsikával szórakoztatta a je-
lenlévõket.

Szerencsen tartotta igazgatótanácsi
ülését és koordinátori értekezletét áp-
rilis 11–12-én az Egészséges Városok
Magyarországi Szövetsége. A szerve-
zet képviselõ a tanácskozáson az idei
esztendõ fõ célkitûzéseként a kör-
nyezet és az egészségkultúra fejlesz-
tését határozták meg. 

A kétnapos rendezvényen a szö-
vetség huszonkét tagvárosa képvisel-

tette magát az ország szinte vala-
mennyi térségébõl. De Blasio Antonio
fõtitkár javaslatát elfogadva a jelen-
lévõk egyetértettek abban, hogy a ha-
gyományos õszi szimpóziumokhoz
kapcsolódva november 10–16. között
a szervezethez tartozó valamennyi te-
lepülésen az Egészséges Városok Hét
keretében rendezvényeket tartsanak.
Ezeknek a programoknak a környezet-
és az egészségkultúra fejlesztését kell

szolgálniuk változatos, az emberek
számára könnyen befogadható for-
mákban. A esemény résztvevõi ez
utóbbira több javaslatot is megfogal-
maztak, amelyek között író-olvasó ta-
lálkozó szervezése, a települések
öröm- és bánattérképének az elkészí-
tése, a városok zöldterületeinek a be-
mutatása egyaránt szerepelt.   

Az országos szövetség céljainak he-
lyi megvalósítását Szerencsen koordi-
nációs bizottság segíti, amelynek a tag-
jai között az egészségügyi szakembe-
rek mellett pedagógusuk, civil szer-
vezetek és a helyi önkormányzat kép-
viselõi is helyet kaptak. A széleskörû
társadalmi bázison nyugvó közösség
nemcsak a város egészségképének és
egészségtervének kimunkálásában vál-
lalt fontos szerepet, hanem több fel-
világosító elõadássorozat és szûrõvizs-
gálat szervezésében is eredményesen
mûködött közre. Az idén újszerû kez-
deményezésként a férfiak egészséghete
mintájára május 13–17. között meg-
szervezik a nõk egészséghetét, amely-
nek keretében a szerencsi lányoknak
és asszonyoknak a különbözõ egész-
ségügyi vizsgálatok mellett közös spor-
tolásra is lehetõségük nyílik.   

A VÁROSLAKÓK EGÉSZSÉGÉÉRT

A Szerencsi Borbarátok Köre és a vá-
ros önkormányzata április 18-án a Nép-
házban rendezte meg a harmadik pá-
linka- és bormustrát.

A 2006-ban útjára indított esemény
ünnepélyes megnyitóján a szervezõk
nevében Gaál Mihály üdvözölte a je-
lenlévõket, majd Rónavölgyi Endréné
mondott köszöntõt. – Immár harmadik
esztendeje annak, hogy Szerencs Vá-
ros Napja alkalmából, a hagyomány-
teremtés szándékával megrendezzük
ezt a programot – fogalmazott a pol-
gármester. – Azt tapasztaljuk, hogy van
létjogosultsága a szerencsi borver-
senynek és emellett számunkra nagyon
fontos minden olyan tevékenység, ami
a kultúrtájhoz kapcsolódik, ami az itt
élõknek megélhetési lehetõséget jelent
– tette hozzá Rónavölgyi Endréné. 

A köszöntõk után a jelenlévõ ven-
dégek kaptak ízelítõt a finom italok-
ból, majd hamarosan az öt fõbõl álló
bíráló bizottságok is munkához láttak,
hiszen õk döntötték el: a számos ki-

váló minõségû nedû közül melyeket
tartják a legérdemesebbnek a díja-
zásra. 

Idén összesen 52 palack borral és 17
pálinkamintával neveztek a termelôk.

A szakemberek egyöntetû vélemé-
nye, hogy idén is sok jó minõségû ital
várt bírálatra. Jarecsni János, a Tokaji
Borvidék Hegyközségi Tanácsa titkára
– aki maga is részt vett a nedûk must-
rájában – szerint az lenne a cél, hogy
minél több ilyen jellegû rendezvény va-
lósuljon meg a térségben. – Hiszem,
hogy ez a jövõ és bízom abban, hogy
a szõlõsgazdák egyre igényesebbek
lesznek a borászatban, amire azért is
szükség van, mivel a vásárlók elvárá-
sai is egyre magasabbak, és csak kivá-
ló minõségû termékekkel szabad a 
piacon megjelenni. 

A pálinkák versenyében idén az
aszútörköly vitte el a pálmát. Rozsnyai
Géza bíráló lapunknak nyilatkozva ki-
emelte, hogy a Tokaj-Hegyaljára jel-
lemzõ ital kiváló illat- és zamatanyag -
gal rendelkezik, amirõl a szakértõknek

a szerencsi versenyen is sikerült meg -
gyõzõdniük. 

Az esemény ünnepélyes díjátadását
április 20-án este rendezték meg a Rá-
kóczi-várban. A pálinkák versenyében
három arany, nyolc ezüst és egy bronz-
minõsítés született. Szerencs Város Dí-
ját Rozsnyai Géza szilvából készített ita-
la nyerte el, a Szerencsi Borbarátok Kö-
rének elismerését Béres László fekete-
ribizli-pálinkája kapta. A Zwack Uni-

cum Nyrt. különdíjban részesítette Ke-
lemen Jánost, akinek arany minõsítésû
aszútörköly pálinkája nyerte el a dön-
téshozók tetszését. A Tokaji Borvidék
Hegyközségi Tanácsának díját Kránitz
Rita kapta kiváló törköly muskotályá-
ért, míg a Sydnex Kft. elismerését Tö-
rök Lajos vehette át, aki  gönci barack -
pá linkával nevezett a versenyre.

A borok esetében 13 arany, 26 ezüst
és kilenc bronzérmet ítélt oda a zsûri.
A különdíjaknál az alábbi eredmények
születtek: Szerencs Város Díját Sohaj-
da Tibor kapta, Takács István pedig a
Szerencsi Borbarátok Köre elismerését
vehette át. A Tokaji Borvidék Hegy-
községi Tanácsa idén Varkoly István-
nak adta a kitüntetõ címet, míg az EU
Borlovagrend díját Béres László kapta.
A Sygenta Magyarország Kft. is külön-
díjat ajánlott fel, amit a Tókus Bt.-nek
ítéltek oda. A Szerencs Város Bora 2008
kitüntetõ címet ebben az esztendõben
Kelemen János kapta. M. Z.

A NEMES SZERENCSI BOROK ÉS PÁLINKÁK VERSENYÉN

Városnapi elismerés a kiváló tanulmányi
eredményért. 

Az országos találkozók alkalmával minden esztendõben megszólal
Szerencsen a régi magyar hangszer.

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

Az országos szövetség tagjai a Rákóczi-várban tanácskoztak. 

A VERS AZ EMBERISÉG
ANYANYELVE

Minôségi borokat neveztek a
gazdák.

Ondon a Nefelejcs Népdalkör adott mûsort.



BARÁTI FUTBALLTALÁLKOZÓ.
Öregfiúk futballoztak április 5-én a
városi sportcsarnokban. Az évente
visszatérõ eseményen három csapat
lépett pályára. A szerencsi vendég-
látók mellett az erdélyi Margittából
és Nagykállóból érkeztek baráti tár-
saságok, hogy a közös testmozgás-
sal is erõsítsék baráti kapcsolataikat.
Így a mérkõzéseknek valójában nem
volt tétje, valamennyi találkozót jó
hangulatban játszották le az öregfi-
úk, akik az idén egy-egy alkalommal
még Nagykállón és Margittán is ta-
lálkoznak.  

ESÉLY A NEGYEDIK HELYRE. Hi-
dasnémetiben vendégszerepelt ápri-
lis 13-án az SZVSE megyei elsõ osz-
tályú bajnokságban szereplõ sakkcsa-
pata. Az együttes annak ellenére

gyõzte le 2–10 arányban a házigaz-
dákat, hogy négy meghatározó sze-
rencsi játékos nem tudott részt ven-
ni a találkozón. Gyõzelmet Ág Nor-
bert, Balogh László, Novák Barna, Csi-
der Andor, Újházi Dávid, Cseppely
János, Jakab János, Gál László és Tóth
Levente ért el. Döntetlenre ifjabb Ba-
logh Imre és Döme Aladár mérkõzött. 

A papírforma szerinti eredménnyel
a szerencsi együttesnek esélye van
a negyedik hely megszerzésére a baj-
nokságban, amelyhez az utolsó for-

dulóban hazai pályán legalább há-
rom ponttal kell legyõzniük Putnok
gárdáját.

GYÕZTEK A NÕI KÉZISEK.  Me -
zõ nagymihályon vendégeskedett áp-
rilis 13-án a város nõi kézilab-
dacsapata. A szerencsi együttes 11–
11-es eredményû félidõ után 27–22
arányban megnyerte a találkozót. A
gólszerzésben ez alkalommal Kato-
na Krisztina, Szabó Csilla és a So-
hajda Edit jeleskedett. 
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MIÉRT VETT RÉSZT A SZALMATÜZELÉSÛ 
ERÕMÛ MELLETTI SZIMPÁTIATÜNTETÉSEN?
Gaál Mihály agrármérnök:
– Sajnos, a térségben nagyon magas a mun-
kanélküliség, ami egyes falvakban a het-
ven százalékot is eléri, de átlagosan is meg-
haladja a húsz százalékot. Ezen a szomo-
rú adaton mindenképpen változtatni szük-
séges. Amennyiben nem javul a foglal-
koztatási helyzet, akkor a fiatalok a vidék
elhagyására kényszerülnek és az ország más
térségeiben, vagy külföldön keresik majd
a boldogulásukat. Ezért fontosnak tartom
a szerencsi szalmatüzelésû erõmû meg-
építését, amelyrõl az elmúlt idõszakban sok
valótlan tartalmú negatív információ látott napvilágot. Én magam ag-
rármérnök végzettséggel, kilenc hektár szõlõterülettel rendelkezem és
egyáltalán nem tartok attól, hogy az új létesítmény hátrányosan befo-
lyásolná az aszúképzõdést, illetve a tokaji bor eladhatóságát. A cukor-
gyár bezárásának tükrében különösen fontos, hogy megépüljön az erõmû,
sõt, további befektetõkre is szükség lenne a térség – benne Szerencs –
 fej lõ dése érdekében.

Mizák Mihály ügyvéd: 
– Nagyon fontosnak tartom, hogy a vá-
rosban és környékén minél több, az em-
bereknek hosszú távon megélhetést nyúj-
tó munkahely legyen. E nélkül  nincs lét-
biztonság és az önkormányzatok sem jut-
hatnak megfelelõ adóbevételhez, ami
többek között a lakosságnak nyújtott
szolgáltatásokra is fedezetként szolgál. So-
kat utazom az országban és látom, hogy
azok a települések, ahol az elmúlt idõ -
szakban nem történtek munkahelyte-
remtõ beruházások, az infrastruktúra te-

kintetében és a lakosságmegtartó-képességben is lemaradnak a töb-
biektõl. Szerencs ez idáig dicséretesen fejlõdött és szeretném, ha ez
a tendencia a jövõben is folytatódna. Ehhez azonban jól mûködõ vál-
lalkozásokra, üzemekre van szükség. Bízom benne, hogy a szalma-
tüzelésû erõmû és a hozzá kapcsolódó további beruházások megva-
lósulnak, megfelelõ jövedelmet biztosítva az ott dolgozó embereknek.
Ez a városban szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak – így nekem
is – az érdekem.  

Gombár Zoltán cukorgyári dolgozó:
– Ugyan abaúji születésû vagyok, de az
iskoláim elvégzése utáni idõktõl, immár 32
éve élek Szerencsen és közel ennyi idõt
töltöttem el a cukorgyárban. Az üzem be-
zárásával elveszítettük a megélhetésünket,
a jövõképünket. Nehéz tovább lépni, fáj-
dalmas ez a családoknak. Mi eddig csend-
ben voltunk. Remélem, hogy a szimpáti-
atüntetéssel nem csak a környék figyel a
szavunkra, hanem az egész ország. Saj-
nálom, hogy demonstrálni kell olyan dol-
gokért, mint a megélhetés, a munka, a lét-
biztonság. 

Molnár Tibor polgármester:
– Mindannyian tudjuk, hogy Szerencsen,
a Taktaközben és az egész térségben ma-
gas a munkanélküliek száma. Taktake-
néz polgármestereként és magánember-
ként ezért is tartom fontosnak, hogy újabb
munkahelyteremtõ beruházások való-
suljanak meg a vidékünkön. Számomra
nagyon furcsa, hogy e cél érdekében
egyáltalán tüntetést kellett tartani. Ter-
mészetesen bízom abban, hogy a takta-
köziek, közöttük a saját településem
polgárai közül minél többen munkát ta-

lálhatnak majd az erõmûben a jövõben.

Az idén június 6–8. között ren-
dezik meg a Zempléni Eurorégiós
Gazdanapokat Szerencsen. Az in-
terregionális mezõgazdasági, vala-
mint élelmiszeripari szakvásár elõ -
készületeirõl április 17-én sajtótá-
jékoztatón számoltak be a szer-
vezõk.

A rendezvény elmúlt tizennyolc
esztendõs hagyományaihoz híven az
idei gazdanapok fõ célkitûzései kö-
zött is a térség gazdaságának élén-
kítése és a kereskedelem fejlesztése
szerepel – ismertette Szabó János, a
rendezô Novico vezetôje a Rákó -
czi-várban megtartott programis-
mertetõn. Az eseményhez kapcso-
lódó Zemplén Expo a történelmi vár-
megye szlovák és magyar oldalán élõ
vállalkozásokat összekapcsolva biz-
tosítja a háromnapos szerencsi ese-
mény nemzetközi jellegét. A kiállí-
tás és vásár középpontjában ebben
az esztendõben is a mezõgazdaság
és az élelmiszeripar áll.

Az elõzõ évhez hasonlóan száz ki-
állító részvételével számolnak a nagy-
szabású eseményen, amelynek a
sportcsarnok mellett az idén is a fõut-
ca várkert melletti, forgalom elõl le-
zárt szakasza lesz a helyszíne. Juhász

István, a rendezésben közre mû ködõ
Zempléni Regionális Vállalkozásfej-
lesztési Központ ügyvezetõ igazga-
tója arra hívta fel a figyelmet, hogy
a gazdanapok keretében szombaton
délelõtt a szakmai tanácskozás ple-
náris ülésének központi témája a te-
rület- és vidékfejlesztés lesz, mert az
elkövetkezõ  idõ szakban erre a két te-
rületre korábban soha nem látott
nagyságrendû, összességében mint -
egy ötmilliárd forint értékû támoga-
tás érkezhet Zemplénbe. A szekció-
üléseken a tokaji bor és a gasztro-
nómia kapcsolatáról, valamint aktu-
ális állategészségügyi kérdésekrõl

váltanak majd szót
a szakemberek.
Emellett élelmi-
szerbiztonság és az
állategészségügy,
valamint újdon-
ságként a megúju-
ló energiaforrások
kerülnek szóba a
szakmai tanácsko-
zásokon. Rónavöl-
gyi Endréné pol-
gármester ismertet-
te, hogy a gazda-
napok kísérõren-
dezvényeként most

is számos színvonalas kulturális ese-
ményt kínálnak a nagyközönségnek.
Az eseményhez kapcsolódóan Sze-
rencs lesz a házigazdája a luxemburgi
Hesperingen és a németországi Mal-
chin képviselõinek részvételével meg-
rendezésre kerülõ V. „Europart” Nem-
zetközi Ifjúsági Találkozónak. A prog-
ram keretében a három nemzet
képzõmûvészeinek alkotásaiból nyí-
lik kiállítás és zenészek lépnek fel Sze-
rencsen és a kistérség több települé-
sén. Mindezek mellett további szó-
rakoztató produkciók és sztárvendé-
gek is szerepelnek a gazdanapi kul-
turális mûsorban.

VIDÉKFEJLESZTÉS A GAZDANAPOKON

A Magyar Mûvelõdési Intézet és
Képzõmûvészeti Lektorátus Mûvé-
szeti Programok Fõosztálya a megyei
közmûvelõdési intézményekkel
együttmûködve, 2008 márciusától
meghirdeti a felfutásos rendszerû
Amatõr Artium XX. Országos Képzõ-
és Iparmûvészeti Tárlatra szóló pá-
lyázati lehetõséget.

A megyei kiállítások célja, hogy a
helyben élõ és alkotó nem hivatásos
képzõ- és iparmûvészek számára
olyan megjelenési és kiállítási le-
hetõséget biztosítson, amely temati-

kai és stiláris megkötés nélkül képes
bemutatni eredményeiket és törek-
véseiket.

A pályázaton részt vehet minden
hazai vagy határon túli magyar anya-
nyelvû alkotó, aki elmúlt 16 éves és
nem végzett semmilyen képzõ- és
iparmûvészeti fõiskolát, egyetemet,
sem itthon, sem külföldön, és jelen-
leg sem hallgatója ilyen intézmény-
nek, valamint hivatásszerûen nem
foglalkozik alkotómûvészeti tevé-
kenységgel.

Nevezési kategóriák: 
Képzõmûvészet: festészet, grafika

bármely területe, kisplasztika, szob-
rászat, tûzzománc.

Iparmûvészet: textil, kerámia, ko-
vácsolt vas, bútor, játék, stb. 

Beadási határidõ: 2008. május
26–29. mindennap 9–16 óráig.

Jelentkezési lap és bõvebb infor-
máció a www.kult-tura.hu honlapon
található.

A beadás helye:  Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Pedagógiai és Köz-
mûvelõdési Intézet (3527 Miskolc, Se-
lyemrét u. 1.) Információ és rendez-
vényfelelõs: Török Erika, elérhetõsé-
ge a 46/530-110-as telefonon.

AMATÕR ARTIUM – A „MÛVÉSZETEK SZERELMESE” 

A hegyközség ügyfélfogadási rendje Szerencsen (Kossuth tér 1., Népház)
hétfõn 8–12 óráig, szerdán 10–17 óráig, Rátkán (Kossuth út 89.) kedden 8–
15 óráig, pénteken 10–16 óráig. Elérhetõségek: 47/574-011, 47/574-010,
Kriger Ferenc – elnök: 20/3288-572, Bogacskó Józsefné – hegybíró:
20/2240-319.

VÁLTOZOTT AZ ÜGYFÉLFOGADÁS

ÁLLÁS-
AJÁNLATOK 
Kozmetikus (Szerencs), kõ -

mûves (Szerencs), pultos-felszol-
gáló (Szerencs), vasaló/hajtoga-
tó (Szerencs), marós (Bodrogke-
resztúr), targoncavezetõ (Bekecs),
segédmunkás (Bekecs), gépész-
mérnök (Mád), vasbetonszerelõ
(Tiszalúc), ács (Tiszalúc), kõ mû -
ves (Tiszalúc). 

További információ: Észak-ma-
gyarországi Regionális Munka-
ügyi Központ Szerencsi Kiren-
deltsége (tel.: 47/361-909).

A fotón balról: Szabó János, Rónavölgyi Endréné
és Juhász István.

Isa pur és homu vogymuk... (Izsák Jenô rajza)

BÉKE PORAIRA!

ESEMÉNYEK A VÁROS SPORTÉLETÉBEN



Tehetséggondozási szakmai napot
tartottak április 10-én a Szerencsi Ál-
talános Iskola Bolyai-épületében. A kis-
térség pedagógusainak szervezett prog-
ramnak a személyiségfejlesztés és az
önismeret voltak a központi témái. 

Tizennyolc esztendeje annak, hogy
a Bolyai iskolában külön programot in-
dítottak a tanulók kiemelkedõ képes-
ségeinek a kibontakoztatására. A szak-
mai munka tudományos hátterét a
kezdetektõl a Debreceni Egyetem pe-
dagógia-pszichológia tanszéke bizto-
sítja. Ennek az eredményes  együtt -
mûködésnek is köszönhetõ, hogy az is-
kola 2005-tõl a megyei tehetségfejlesztõ
hálózati program szakmai módszerta-
ni bázisintézményeként mûködik, ahol
rendszeresen szerveznek bemutató fog-
lalkozásokat és elõadásokat. A szakmai

nap résztvevõinek a Debreceni Egye-
tem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszé-
kének vezetõje a tehetséggondozás és
a személyiségfejlesztés összefüggése-
irõl szólt. Balogh László kiemelte: ta-
pasztalataik szerint a képességek fej-
lesztése terén évtizedek óta kitûnõ
eredményeket érnek el a hazai iskolák.
Matematikából, idegen nyelvekbõl, fi-
zikából, vagy éppen a sport területén
magas szinten teljesítenek a tehetséges
diákok. Gyakran elõfordul azonban,
hogy egy-egy ígéretes fiatalnál hirtelen
drasztikus visszaesést tapasztalnak.
Emiatt vetõdött fel szakmai körökben,
hogy megkeressék az ilyen esetek oka-
it. A vizsgálatok során jutottak el a ku-
tatók és a gyakorló szakemberek a sze-
mélyiségi tényezõkig, amelyek befo-
lyásoló tényezõi a tehetségek kibonta-
kozásának. Balogh László szerint kü-

lönösen fontos a pozitív elõjelû reális
énkép kialakítása. – Ahhoz, hogy jó-
ban legyünk a világgal – emelte ki a
professzor –, saját magunkkal is jóban
kell lennünk. Ennek pedig feltétele, hogy
tisztában legyünk az értékeinkkel, ami
megfelelõ energiát biztosít a teljesít-
ményhez.  

A program résztvevõi bemutató ta-
nítást is láthattak. Kocsisné Szabó Be-
áta osztályfõnöki óra keretében a diá-
kok önismeret-fejlesztéséhez adott
módszertani iránymutatást az ér-
deklõdõknek.
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TECHNIKAVERSENY A RÁKÓCZIBAN
Térségi életvitel- és gyakorlati is-

meretek versenyt rendeztek április 2-
án a Szerencsi Általános Iskola Rá-
kóczi-épületében. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ál-
talános iskoláiból összesen tíz csapat
nevezett a vetélkedõre. A megnyitó
ünnepség után a háromfõs csopor-
toknak elméleti tesztlapot kellett ki-
tölteniük. A papírra vetett kérdések kö-
zött a diákok a háztartástantól az
egészséges táplálkozásig számos té-
mában próbára tehették tudásukat. 

A gyakorlati foglalkozáson már a
kézügyesség is fontos szerepet játszott,
hiszen a központilag meghatározott
feladat szerint mobiltelefon-tartót kel-
lett készíteniük a fiataloknak. A mun-
ka során a szabás-varrás és hímzés for-
télyait is bemutatták a diákok. 

A felmenõ rendszerû verseny leg-
jobbjai várhatóan május végén kép-
viselik majd a megyét a sajóbábonyi
országos döntõben. A délutáni ered-

ményhirdetésen kiderült, hogy az
elsõ helyen a tiszaújvárosiak végez-
tek a Szerencsi Általános Iskola csa-
pata elõtt, míg a harmadik helyet a
miskolci Kaffka Margit Általános Is-

kolából érkezett diákok szerezték
meg. Egyéni eredmények: 1. Hok Zsó-
fia (Tiszaújváros), 2. Kovács Dóra (Ti-
szaújváros), 3. Tokár Beáta (Sze-
rencs).

A Szerencsi Általános Iskola Rákóczi-
épületében tavaly rendezték meg elsõ
alkalommal a körzeti néptánc szóló-
fesztivált. A hagyományteremtõ ese-
mény folytatódott, így a szervezõk a
Város Napja programsorozatának ré-
szeként idén is találkozóra hívták a
helyben és a környezõ településeken
néptáncot tanuló általános iskolás
gyermekeket.

A két korcsoportban összesen 48 tán-
cos pár mutatkozott be a Rákóczi is-
kola aulájában helyet foglaló zsûri
elõtt, ahol a Pipás népzenei együttes
szolgáltatta a talpalávalót. A jelentõs
számú résztvevõ miatt hosszúra nyúló
délutáni program végén ünnepélyes ke-
retek között adták át a helyezetteknek
járó díjakat.

A végeredmény szerint a kis kor-
osztályban Nagy Petra, Madarasi Atti-
la (Taktaharkány) végzett az elsõ he-
lyen, míg a zsûri különdíjban részesí-
tette az olaszliszkai Lövei Lilit és Béli
Pétert.

A nagy korosztály kötelezõ bodrog-
közi táncok kategóriájában elsõ he-
lyezést ért el Micsira Panni és Karsai
Gábor (Rátka). A szabadon választott
kategóriában a szerencsi Sallai Zsófia
és Kovács Bálint elõadását tartotta leg-
jobbnak a bíráló bizottság, akik kü-
löndíjban részesítették a taktaharkányi
Nagy Henriettát és Béli Mihályt (Olasz-
liszka). A Szerencsen és a körzetben tán-
coló gyermekek felkészítésérõl Bajári
Éva, Krajz Balázs, Maier Rajmund és
Ördög Melinda pedagógusok gondos-
kodtak.

AZ ELVÉGZETT MUNKA
GYÜMÖLCSE 

A „Nyelvünkben élünk” elnevezésû
magyar nyelvi kommunikációs verse-
nyen mérték össze tudásukat Miskol-
con, a Herman Ottó Múzeumban,
március 7-én Borsod-Abaúj-Zemplén
megye hetedikes és nyolcadikos álta-
lános iskolásai.

Az idei kitüntetett téma a lakóhely,
a régió nyelvi sajátosságainak, népha-
gyományának, kulturális, irodalmi, tör-
ténelmi, mûvészeti és természeti jel-
lemzõinek megismerése volt. 

Igent mondtam a felkészülésre. Most
jött az igazi munka, a tanáromnak is
ez volt az elsõ ilyen versenye, ezért nap-
ról napra, újabb és újabb feladatokkal
bombázott: regionális modulkönyvek;
B.-A.-Z. megye irodalmi, történelmi sze-
mélyiségei, mûvészei, alkotásaik, em-
lékhelyek-látnivalók a megyében, szép
gondolatok a nyelvünkrõl, helyesírási
feladatlapok, szövegértési és szöveg-
alkotási feladatok, beszédgyakorlatok,
néphagyományok, népmûvészet, népi
élet, keletkezésmondák, memorite-
rek…

Ahányszor hazaértem a tanár néni-
vel való gyakorlóórámról, mindig fel-
sóhajtottam: Úristen, hát ez elég nagy
falat számomra, mennyi mindent kell
megtanulnom, és vajon ebbõl mit fog-
nak kérdezni? Úgysem fog menni! De
nem adtam fel! – Muszáj sikerülnie –
mondogattam, és nagyon sokat dol-
goztam ezen. A tanárom és a szüleim
segítségével alaposan felkészültem.
Nagy várakozással és még nagyobb iz-
galommal érkeztünk a verseny hely-
színére. Annyi szimpatikus ember,
mûalkotás, kép, szobor, régészeti lelet…

egyszóval minden, ami jó hangulatba
hoz engem. 

Elkezdõdött!
Az írásbeli fordulón Czuczor Gergely

munkásságáról szóló szöveget kellett ér-
telmeznünk, majd szövegalkotási fel-
adatként meghívó és ismertetés szer-
kesztésével próbálkoztunk. Persze a
szómagyarázatok és a helyesírási fel-
adatok sem maradtak el. Mérges vol-
tam, mert sokkal több, ismeretet felmérõ
feladatra számítottam, hisz ezek sok-
sok energiámat fölemésztették. A szó-
beli elsõ része egy olyan bemutatko-
zást várt tõlünk, ami az adott helyszínrõl
indulva átvezetõdik a szûkebb lakó-
helyünkre, s ebbe ráadásként bele kel-
lett fûznünk a magunkkal hozott szép-
irodalmi memoritert is. Furcsa és cso-
dás érzés volt, mikor odaléptem, telje-
sen elszállt minden feszültségem. Áradt
a szó belõlem. Utolsó feladatunk tár-
latvezetés volt, különféle régészeti le-
letekhez kapcsolódva kellett három per-
cig folyamatosan beszélni. Ez volt szá-
momra a legnehezebb.

Feszült csendben telt a várakozás az
eredményhirdetésig, majd hirtelen fel-
kaptam a fejem: „A hetedikesek verse-
nyében Borsod-Abaúj-Zemplén megyét
Maier Boróka Katalin képviselheti a
«Nyelvünkben élünk» országos nyelv-
használati versenyen”– hangzott el.

Húúú, azt hittem, megáll a szívem.
Olyan jó érzés fogott el, olyan fan-
tasztikus volt…

A munkának mindig megvan a gyü-
mölcse! – visszhangoztak a fülemben
tanárom szavai. 

Maier Boróka Katalin, Rátka 

SZÜLÕK AZ ISKOLÁBAN. Ebben az
évben is megrendezte hagyományos
nyílt napját a Szerencsi Általános Iskola.
Az alapfokú oktatási intézmény mind-
két épületében több száz apuka és
anyuka volt kíváncsi a különbözõ ta-
nítási órákra. A diákok szülei mellett a
pedagógusok azokat az érdeklõdõket
is várták, akiknek gyermekei a követ-
kezõ oktatási esztendõben kezdik meg
tanulmányaikat a Bolyai-, vagy Rákóczi-
épületben.

A délelõttön az elsõ öt tanórát lá-
togatták meg a vendégek, amelyek kö-
zül ezúttal is a legifjabbak foglalko-
zásai iránt volt a különösen nagy az
érdeklõdés. A szülõk többsége sze-
mélyesen akar tapasztalatot szerezni
a gyermekek órai teljesítményérõl, a
tanító nénik által támasztott követel-
ményekrõl. Az olvasás és matemati-
ka mellett szép számmal akadtak,
akik a testnevelés-foglalkozásra voltak
kíváncsiak.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy

egyre nagyobb szükség van az ehhez
hasonló tájékoztató jellegû progra-
mokra a helyi oktatási intézmények-
ben, hiszen a pedagógusok is úgy tart-
ják: az eredményes tanítás és nevelés
a gyermekek szüleivel közösen való-
sítható meg.

BEMUTATKOZTAK AZ IFJÚ ZENÉ-
SZEK. A Szerencsi Általános Iskola
mûvészeti tagozatos, zenét tanuló nö-
vendékei adtak hangversenyt április 
15-én a Rákóczi-épület aulájában. Az
intézmény hagyományos eseményén ez
alkalommal 24 ifjú muzsikusjelölt mu-
tatkozott be a közönség elõtt. 

Az évente visszatérõ koncertek remek
alkalmat teremtenek arra, hogy a pe-
dagógusok és a szülõk egyaránt ta-
pasztalatot szerezzenek arról, hogy a
gyermekek miként állják meg a helyü-
ket a színpadon, és az eltelt hónapok-
ban mennyit fejlõdtek zenei tanulmá-
nyaik során. 

Miközben a diákok egyenként mu-
tatták be a betanult mûsorszámokat, az
elõadott mûvek között a gyermek- és
népdalok mellett számos klasszikus mû
is felcsendült.

JÁTÉKOS DÉLELÕTT A TANÍTÓ
NÉNIKKEL. Nyílt napot rendezett áp-
rilis 3-án a szerencsi Napsugár Óvo-
da. A délelõtti programra ezúttal a he-
lyi általános iskola négy pedagógusát
hívták meg, akik a következõ tanévben
az új elsõsök osztályfõnökei lesznek.
A kezdeményezés célja, hogy a taní-
tók minél korábban megismerkedjenek
azokkal a gyerekekkel, akik idén szep-
tembertõl már az iskolapadokba ülve
kezdik meg az írás, olvasás és számo-
lás elsajátítását. Az óvónõk és a kicsik
dalos, zenés programmal várták a ne-
velõket, akik maguk is szívesen be-
kapcsolódtak a közös játékba.

ANYUKÁK ÉS APUKÁK LÁTOGAT-
TAK AZ ÓVODÁBA. Nyílt napot tar-
tottak április 9-én a szerencsi Napsu-
gár Óvodában. Jelentõs érdeklõdés
mutatkozott a délelõtti program iránt,
amely során a szülõk betekintést nyer-
hettek az intézményben mûködõ hat
csoport mindennapjaiba. Volt kötetlen
játék, a szervezett foglalkozásokon
éneklés, verselés és torna egyaránt
szerepelt. Az óvodapedagógusok fon-
tosnak tartják munkájukban a csöpp-
ségek testi fejlesztését és a tudásuk bõví-
tését egyaránt. Már ebben a korban el-
kezdik a nevelõk a gyerekek matema-
tikai ismereteinek a megalapozását is,
amelynek a módszereivel a nyílt nap
keretében az anyukák és az apukák is
megismerkedtek a Napsugár Óvoda
nyílt napján.

TAVASZT VÁRÓ JÁTSZÓHÁZ. Szí-
nes papírok, növényi magvak, olló és
ragasztó került az asztalokra, amikor
április 18-án a szerencsi Napsugár
Óvoda megrendezte idei tavaszi ját-
szóházát. A gyermekek a szülõk és a
pedagógusok segítségével láttak mun-
kához, hogy elkészítsék a tetszetõs
ajándék- és dísztárgyakat, melyek
mind-mind az évszakra jellemzõ vi-
dámságot, a nyíló virágokat, az egy-
re többször megjelenõ napsugarakat
idézték.

JÓZSEF ATTILÁRA EMLÉKEZTEK.
Költészet napi ünnepséget tartottak áp-
rilis 11-én a szerencsi Bocskai gimná-
ziumban. József Attila születésnapján
a középiskola irodalmi színpadának és
énekkarának tagjai a költõ verseit és da-
lokat adtak elõ diáktársaiknak. A köl-
tészet napja alkalmából tablót is felál-
lítottak az aulában, amelyen a gimná-
zium diákjai saját szerzeményeiket tet-
ték közkinccsé.

AZ INTÉZMÉNYEK ÉLETÉBÔL

A gyakorlati feladat egy mobiltelefon-tartó elkészítése volt.

UTÁNPÓTLÁS-QUADBAJNOK 
Az elmúlt évben superquad után-

pótlás kategóriában megnyerte a Su-
permoto Országos Bajnokságot Huba
Csaba, a szerencsi Bocskai gimnázi-
um tanulója. 

A középiskolás fiatal ötéves kora óta
motorozik, a versenyzést 2005-ben
kezdte el. Quadját 14 évesen kapta a
szüleitõl ballagási ajándékként. Elsõ
versenyére a testvére nevezte be, ek-
kor még csak két napja volt meg a gépe.
Ennek ellenére sikerült a negyedik he-
lyen befutnia. A Kelet Kupa bajnok-
ságba félidõben kapcsolódott be és év
végén összetettben a 6. helyen végzett.
2006-ban a Yamaha Hungária csapa-

tában versenyzett, februárban a bé-
késcsabai teremcross verseny elsõ nap-
ján hatalmasat esett, így harmadik

lett. Másnap már sikerült gyõznie, de
az elszenvedett sérülései az egész
idényre kihatottak. Ennek ellenére a Ke-
let Kupában összetettben bronzérmet
szerzett. Huba Csaba tavaly csapatot
váltott: a pécsi Demon Team-hez iga-
zolt.  A fizikai felkészülését Farkas Ta-
más és Tótpál László segítették. Az õ
munkájuknak is köszönhetõ, hogy a
bocskais diák az összes futamot meg-
nyerve országos bajnoki címet szerzett.
Az idén támogatók hiányában nem ne-
vezett az országos bajnokság futama-
ira, de tervei között szerepel a vissza-
térés. A tehetséges fiatal eddigi sike-
reiben fontos szerepük volt szüleinek,
akik lehetõvé tették a versenyzést. 

Elismerések sora jelzi Huba Csaba
sikeres sportpályafutását.

LEGYÜNK JÓBAN A VILÁGGAL

SZÍNPADON A NÉPTÁNCOSOK



2008. ÁPRILIS 25.KRÓNIKA 5

Hazánk a nyolcvanas évek második
felében kapcsolódott be a WHO Egész-
séges Városok programjába, majd húsz
esztendõvel ezelõtt megalakult az
Egészséges Városok Magyarországi
Szövetsége. Napjainkban 24 olyan te-
lepülés tartozik a szervezethez, ahol
kiemelt jelentõséget tulajdonítanak a
lakosság egészségének megõrzésének,
fejlesztésének. Ezen a területen elért
eredmények a hálózat hatékony mûkö-
dését bizonyítják – nyilatkozta la-
punknak De Blasio Antonio, az Egész-
séges Városok Magyarországi Szövet-
ségének fõtitkára (fotónkon). 

– A szervezet tagtelepüléseit az kü-
lönbözteti meg más városoktól, hogy
tudatosan törekednek a polgárok egész-
ségének megõrzésére, a hosszú távon
fenntartható egészséges környezet meg-
teremtésére. Ebben kiemelkedõ szere-
pük van az önkormányzatoknak, ame-
lyek a helyi döntéseknél, rendeletek
megalkotásánál kiemelt figyelmet for-
dítanak ezekre a szempontokra, ame-
lyek a várospolitikai törekvésekben is
érvényre jutnak. A tartós sikerhez szé-
leskörû társadalmi összefogás szüksé-
ges, ezért a városok koordinációs tes-
tületeiben többek között a szociális,
egészségügyi és oktatási intézmények,
valamint a civil szervezetek képviselõi
is helyet kapnak. A fõ hangsúly a meg-
elõzésen van és igyekszünk a helyi kö-
zösség bevonásával hozzásegíteni az
állampolgárokat ahhoz, hogy képesek
legyenek a saját egészségükért maguk
is tenni. 

– Milyen kézzel fogható eredményei
vannak a szövetség elmúlt  húsz éves
mûködésének? 

– Az egyik fontos eredménynek azt
tartom, hogy két évtized alatt 24-re
bõvült a tagtelepülések létszáma. Va-
gyis ennyi olyan város található Ma-
gyarországon, ahol deklaráltan elköte-
lezték magukat a lakosság egészség-
fejlesztése, egy élhetõbb környezet
megteremtése mellett. A programunk
éppen arról szól, hogy a meglévõ for-
rások egészségesebb, racionálisabb fel-
használását biztosítsa. Természetesen
hosszú folyamatról van szó, de azokon
a településeken, amelyekkel évek óta
együtt dolgozunk, észrevehetõk a po-
zitív irányú változások. Több városban
elkészítették az úgynevezett egészség-
képet, amelyre alapozva munkálták ki
az egészségtervet, vagyis azt, hogy mi-
lyen konkrét tennivalókat kell elvégezni
a mutatók javítása érdekében. Azért,

hogy az emberek jobban érezzék ma-
gukat, javuljon a közérzetük, szépül-
jön és tisztuljon a környezetük – hogy
csak néhány példát említsek. Tagtele-
püléseinken rendszeresen szerveznek
lokális akciókat a lakosság egészség-
tudatosságának a javítására és az átla-
gosnál nagyobb figyelmet fordítanak a
szûrõvizsgálatokra, amelyeket ingye-
nesen lehet igénybe venni. A szövet-
ség évente szervez szimpóziumokat kü-
lönbözõ aktuális témakörökben, az
egyes városokban mûködõ koordiná-
torok rendszeres találkozókon cserélik
ki a tapasztalataikat. Mindezeket fi-
gyelembe véve nem véletlen, hogy a
WHO azzal is elismeri tevékenysé-
günket, hogy több környezõ országban
is igénybe vették a segítségünket az ot-
tani nemzeti hálózatok létrehozásában. 

– Melyek azok a területek, amelyekre
az idei jubileumi esztendõben kiemelt
figyelmet fordítanak? 

– Az idén õsszel az egészség és a kör-
nyezetkultúra kérdéskörben szerve-
zünk szimpóziumot, így ezek a témák
egész évben kitüntetett figyelmet kap-
nak. A rendezvényhez kapcsolódva va-
lamennyi tagtelepülésen szeretnénk
egy idõpontban megtartani az Egész-
séges Városok Hetét, amelyhez már
gyûjtjük az ötleteket.   Szerencsés len-
ne, ha mindenütt hasonló jellegû prog-
ramokat valósítanának meg a helyi igé-
nyekhez igazodó egyéni köntösben.
Már vannak jó elképzelések. Ilyen pél-
dául egy-egy város boldogság- és szo-
morúság-térképének az elkészítése,
amely az adott település büszkeségeit
és szégyenkezésre okot adó részeit ven-
né számba. Az idén 20 éves az Egész-
séges Városok Mozgalma nemcsak
Magyarországon, hanem Európában is,
hiszen a kontinensen az elsõk között
csatlakoztunk a nemzetközi szerve-
zethez. A jubileumi esztendõzáró kon-
ferenciát Zágrábban rendezik majd
meg, amelyen szeretnénk népes ma-
gyar küldöttséggel megjelenni és be-
mutatkozni. 

– A szövetség folyamatosan értéke-
li a tagvárosok teljesítményét. Hogyan
minõsítené az 1994-es csatlakozása óta
eltelt idõszak tapasztalatai alapján Sze-
rencset?

– Az Önök városában a kezdetektõl
komolyan veszi vállalásait az önkor-
mányzat és a koordinációs bizottság
egyaránt. Számos olyan dokumentum
elkészült – például az egészségterv és
az egészségkép – amelyek tervezhet-
õvé teszik a feladatokat annak érde-
kében, hogy a szerencsi polgárok jobb
minõségû életet élhessenek. Ez pedig
nemcsak egészségügyi, hanem társa-
dalmi és gazdasági szempontból is ér-
téket jelent. Az a település ugyanis,
amelynek lakói egészségesek, a mun-
kahelyükön is jobban teljesítenek,  elõ -
segítve a város és az ország boldogu-
lását. Á. A.

HÚSZÉVES SZÖVETSÉGBEN 
AZ EGÉSZSÉGES VÁROSOK

Elkészítette a Debreceni Katonai
Ügyészség a vádiratot a Lõcsei Já-
nos nyugállományú rendõr alezre-
des ellen folytatott nyomozás lezá-
rása után, amit a vádhatóság be-
nyújtott a Hajdú-Bihar Megyei Bí-
róság Katonai Tanácsának. 

Lapunkban is beszámoltunk arról,
hogy a Szerencsi Rendõrkapitányság
vezetõjét még szolgálati ideje alatt
az elmúlt év õszén névtelen levél-
ben többször feljelentették a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyész-
ségen, a B.-A-Z. Megyei Rendõr-fõka-
pitányságon, valamint az országos
rendõr-fõkapitánynál. A levél írója
hosszasan sorolta az egykori pa-
rancsnok által – feltételezése szerint
– elkövetett jogsértéseket. Több el-
járást indítottak egymással párhuza-

mosan a különbözõ hatóságok. A ka-
tonai ügyészség a napokban há-
romrendbeli szolgálati visszaélés
vétségével vádolta meg az alezredest,
amelybõl kettõt folytatólagosan kö-
vetett el. Az ügyészség szerint a volt
kapitányságvezetõ bûnei között sze-
repel, hogy utasítására reggelente sze-
rencsi lakása és a kapitányság között
szolgálati gépjármû szállította mun-
kahelyére, amelybõl egy esetben az
ügyeletes bûncselekmény helyszí-
nérõl küldte a járõrkocsit a pa-
rancsnokért. A vádirat alapján Lõcsei
János a saját autóját hetente egy-két
alkalommal a kapitányság karban-
tartójával mosatta, míg egyszer elõ -
fordult, hogy a takarítónõvel a sár-
ral összeszennyezõdött ingét kitisz-
títtatta. Az ügy részleteire a tárgya-
lóterembôl térünk vissza. S. L.     

A NYUGÁLLOMÁNYÚ
RENDÕRKAPITÁNY BÛNEI

A Magyar Vöröskereszt Szerencsi
Területi Szervezete idén is meghir-
dette körzeti ifjúsági csecsemõgon-
dozási és elsõsegélynyújtó verse-
nyeit.

Tíz általános és középiskolás csa-
pat érkezett április 10-én a szeren-
csi Rákóczi-várba, ahol az elméleti
ismereteket számon kérõ vöröske-
resztes totó kitöltésével kezdõdött ha-
gyományos vetélkedõ. A háromfõs
csoportok Csordás Ágnes: Csecsemõ-
kisdedgondozás, gyermeknevelés
címû könyvébõl készülhettek fel erre
a napra. A sikeres írásbeli feladat után
egy másik helyszínen, gyakorlatban
mutatták be a diákok a babák eteté-
sét, majd a fürdetés és a lázcsillapí-
tás legfontosabb tudnivalóit.

A nap végén a Tokajból érkezett
csapat végzett az elsõ helyen, meg-
elõzve a prügyi általános iskola, va-
lamint a szerencsi Bocskai gimnázi-

um hatosztályos diákjait. A kétnapos
vetélkedõ április 11-én folytatódott,
amikor két középiskola és három
alapfokú oktatási intézmény ötfõs
csoportjai elsõsegélynyújtási isme-
reteikrõl adtak számot. A megren-
dezett káresetek között volt postás,
akit a kutya harapott meg, valamint
közlekedési balesetet szenvedett mo-
toros sérültnek is segítséget nyújtot-
tak. A fiataloknak nem csak a kelet-
kezett sérülések felismerése volt a fel-
adatuk, hiszen például a sebek ellá-
tásában is gyakorlott mozdulatokra
volt szükség.

A résztvevõ két középiskolás csa-
pat közül végül a Bocskai gimnázi-
um fiataljai kerültek ki gyõztesen. Az
általános iskolák versenyében a Sze-
rencsi Általános Iskola érte el a leg-
jobb eredményt, második helyen
végeztek a tállyaiak, míg harmadik
helyezettnek járó oklevelet a rátkai
csapat vette át.

CSECSEMÕGONDOZÁS 
ÉS ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁS

A verseny egyik feladata volt a baba táplálásának bemutatása.

A „Szerencsi Szakképzésért” Ala-
pítvány számlájára a 2007-ben
180 543 forint érkezett. Az 1%-ot
felajánlóknak és a befizetõknek is kö-
szönetünket fejezzük ki és továbbra
is számítunk a szülõk, vállalkozók tá-
mogatására. Az alapítvány adószáma:
18433546-1-05. Számlaszám:
11734145-20015903.

A fenti összegeket a tanulókkal kap-

csolatos tevékenységek támogatására
fordítottuk/fordítjuk: sportolás, nyelv-
tanulás, szakmai képzés/versenyzés,
tantárgyi versenyek, tehetségkutató
vetélkedõk díjazása, kiemelkedõ ta-
nulmányi eredmények elismerése,
diák önkormányzati rendezvények tá-
mogatása.

Az alapítvány kuratóriuma,
Szerencsi Szakképzõ Iskola

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT 

A SZERENCSI SPECIALITÁS: 
VADHÚS CSOKOLÁDÉMÁRTÁSSAL

(Folytatás az 1. oldalon.)
– Talán nem lehet kérdés, hogy egy-

kor jól választott-e szakmát magának.
– Ha még egyszer kezdhetném, újra

szakács lennék. A fõzést mindig szent
dolognak tartottam és számomra ma is
az. Sokak véleményével ellentétben
szerintem ez nem játék. Az étkezéssel
az ember önmaga méltóságát tiszteli
meg. Ezért van az, hogy komolyan ve-
szem a mûsoraimat, de igyekszem ke-
rülni a kioktató hangot is. Talán ezért
is kedvelik és nézik az emberek. Meg -
gyõzõdéssel vallom, hogy emiatt van
ilyen sok barátom. 

– Találkozásunk elõtt nagyon kíváncsi
voltam arra, hogy a hétköznapokon is
olyan életvidám, jópofa ember-e, mint
ahogy a képernyõrõl megismertük?

– Nekem azt mondták a tanítómes-
tereim: ha az ember rosszul érzi ma-
gát a munkahelyén, akkor az egész élete
el van rontva. Gundel úr szerint aki sa-
vanyú, sótlan ember, az egyéb gaz-
emberségre is képes! Én ehhez tartom
magam.

– Talán közhely, de ismeri a mon-
dást: az tud igazán jól fõzni, aki enni
is szeret. 

– Ez így van. Én is szeretek enni. Szok-
tam mondani, hogy nem a súlyommal
van probléma, hanem a magasságom-
mal. Bármely nemzet különleges éte-
lét megkóstolom, legyen az akár ku-
tyakolbász, macska-steak, kígyó vagy
majom, aligátor. Tízmillió ember ezt fo-
gyasztja, akkor mi sem halunk meg tõle.
Csupán egy más kultúra, más világ, amit
nekünk is meg kell ismernünk. 

– Végezetül egy különleges kérés: mi-
lyen specialitást tudna elképzelni en-
nek a városnak?

– Amikor megérkeztünk Szerencsre,
elsõ képként a csokoládégyár és cu-

korgyár ugrott be. Aztán a Tokaji-hegy
lábánál a zempléni erdõk jutnak eszem-
be és a vad. Tehát a javaslatom egy vad-
steak csokoládémártással. Ez nem édes,
meleg csokoládészósz lenne, hanem in-
kább kesernyés, barnamártásos, erdei
gyümölcsökkel, áfonyával érzésem
szerint egy frenetikus mártást készíte-
nénk. Például XIV. Lajosnak, a Napki-
rálynak egyik kedvence volt a csoko-
ládészószos õzragu. Keserû csokoládé,
az eredeti kakaó ízével. Desszertként
pedig jöhetne egy diós burgonyafánk.
Ez lehet a szerencsi specialitás. 

– Nem sok idõt töltött itt Szerencsen.
Hogy érezte magát? 

– Kedvesek és közvetlenek az em-
berek. Ez a kisváros mintha egy év-
századot fejlõdött volna néhány esz-
tendõ alatt. Ahogy belépünk Sze-
rencsre, átlépve a Világörökségi kaput,
a látvány lenyûgözõ. Látni, hogy a te-
lepülésnek gazdája van, épül, szépül,
alakul, lépésrõl lépésre. M. Z.

A tûz és a jég birodalmába kalauzolta
az érdeklõdõket Iván Tamás április 10-
én a Bocskai gimnáziumban. A sze-
rencsi Sziget Alapítvány szervezésében
megvalósuló program  elõ adója diaké-
pes vetítéssel egybekötött élménybe-
számoló során számolt be arról a kö-
zel két hétrõl, amit a feleségével és csa-
ládi barátjukkal közösen töltöttek el Iz-
landon. A közvetlenül az Északi-sark-
kör alatt található, Európához tartozó
sziget területe éppen csak nagyobb Ma-
gyarországénál, azonban alig negyed-
millióan lakják. Izland bõvelkedik ter-
mészeti jelenségekben: amellett, hogy
itt található a kontinens legnagyobb jég-

mezeje, 140 vulkánja is van, amelyek
közül 26 idõszakosan mûködik. A ha-
vas hegycsúcsok és gleccserek kont-
rasztját jelentõ magasba lövõ gejzírek
és melegvizû források nemcsak turis-
tacsalogatók, hanem geotermikus ener-
giát is szolgáltatnak, így az izlandi la-
kásokból hiányoznak a kémények. Az
elõadó hangsúlyozta: Izland a legek or-
szága, hiszen a legfiatalabb száraz-
földnek számít, amelynek a  világon a
legidõsebb parlamentjét 903-ban hoz-
ták létre. Aki szereti a különleges él-
ményeket, annak egyszer el kell jutnia
a magyarra fordítva Jégország nevet vi-
selõ Izlandba. 

IZLANDI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ 



(Folytatás az 1. oldalról.)
A gimnázium udvarán a Bocskai-ko-

ronát Mandur László, a Magyar
Országgyûlés alelnöke, Szabó György
országgyûlési képviselõ és Rónavölgyi
Endréné polgármester leplezték le. 

Az ünneplõk innen fúvószenekar fel-
vezetésével vonultak a Kossuth térre,
ahol Bocskai István bronzszobránál el-
helyezték a megemlékezés virágait. Az
idén a Város Napja vasárnapra esett,
ezért az istentisztelet miatt a 1605-ös or-
szággyûlés helyszíne, a református temp-
lom helyett a Rákóczi-várban folytató-
dott az ünnepség. Gál András igazgató
beszédében felidézte, hogy 13 eszten-
deje a Bocskai gimnázium hagyományt
teremtett, amikor az iskola névadója elõtt
tisztelegtek. A megemlékezésbõl lett a
Város Napja, amelyet minden eszten -
dõben április 20-án tartanak. – Elmúltak
a kerek évfordulók, csöndesebb, mun-
kás hétköznapokat élünk, de Bocskai
István életútja, szellemi hagyatéka meg-
tanította velünk, hogy nincs megállás,
elégedettek soha nem lehetünk – emel-
te ki az igazgató. – Minden nap meg kell
teremtenünk a holnap lehetõségét, hogy
utána megküzdhessünk a sikerért az is-
kolapadban, a katedrán, a termelés, szol-
gáltatás, alkotás megannyi területén.
Bocskai is ezt tette. Az általa vezetett
gyõzedelmes felkelés emléke teremtet-
te meg az esélyt arra, hogy kibonthat-

ták a szabadság zászlaját Rákóczi ku-
rucai és 1848/49 hõsei. A XX. század-
ra is jutott egy vérbefojtott forradalom
és szabadságharc, de a magyarság jus-
sát a független, szabad nemzetépítéstõl
senki nem vehette el. – A fejedelem küz-
delmes életútja, állhatatossága példa
lehet ma is – hangsúlyozta az igazga-
tó. – Halálát érezvén is a népéért ag-
gódott, nem a saját sorsán. Vég ren -
deletében a nemzet egysége mellett tette
le a voksát és sikerrel ágyazta be a tár-
sadalomba hûséges katonáit, a koráb-
ban rettegett és megvetett hajdúkat        

A gimnázium diákjai dallal, prózával
és tánccal idézték fel a fejedelem törté-
nelmet formáló jeles alakját.         

A Rákóczi-várban megtartott ünnepi
önkormányzati ülésen Mandur László
mondott köszöntõt. A Magyar Ország -
gyûlés alelnöke szerint az 1605-ös diéta
jellegébõl és történelmi jelentõségébõl
adódóan nemcsak Sze rencs, hanem az
egész nemzet számára nagy jelent-
õségû. A 403 évvel ezelõtti eseményen
a rendek kiálltak a magyar szabadság
ügye mellett, Bocskai Istvánt fejede-
lemmé választották és a küzdelmek fi-
nanszírozására különadó kivetésérõl
határoztak. Szerencs elnyerte a szabad
királyi város rangot, amire a ma élõk is
méltán lehetnek büszkék.   

– Jó látni, hogy az itt élõk áldozatos
munkájának köszönhetõen fejlõdik a te-

lepülés – emelte ki Mandur László. Vi -
rá gosak a közterületek, több jelentõs be-
ruházás valósult meg a lakosság érde-
kében. Az országgyûlési alelnök szerint
hazánk európai uniós csatlakozásával
jelentõs pénzügyi források állnak ren-
delkezésre a sikeres építõ munkához,
amelyekhez eredményes pályázatok ré -
vén jutnak hozzá az önkormányzatok.    

Mandur László beszédében szólt a
Szerencsi Cukorgyár sajnálatos bezárá-
sáról, ami az ágazat hazai leépülésének
volt az egyik eseménye. Ugyanakkor re-
ményét fejezte ki, hogy megvalósulhat
a településen a szalmatüzelésû erõmû.
– Ezen a vidéken az ipar, a szõlészet-
borászat, az idegenforgalom és a ke-
reskedelem mindig jól megfért egymás
mellett. Ennek a jövõben is így kell len-
nie az itt élõ emberek boldogulása ér-
dekében – hangsúlyozta beszédében az
Ország gyûlés alelnöke.   

Az ünnepség díjátadásokkal folytató-
dott. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara által ala-
pított „Hermann Lajos kamarai díj – Sze -
rencs” elnevezésû kitüntetésben a Halász
Cukrász és Édesipari Kft. részesült.    

A szerencsi képviselõ-testület dísz-
polgári címet adományozott Ficsor
Miklósnak, a GW-Borsodvíz Kft. ügyve-
zetõ igazgatójának. Gyõrik Ferenc Pro
Urbe Szerencs kitüntetést vett át.
Szerencs Város Szellemi Alkotó te -
vékenységéért elismeréssel a Hooligans
együttest, Uray Attilánét, a Városi Kul -
turális Központ és Könyvtár igazgatóját
és Vitányiné Papagórász Heléna gim-
náziumi tanár munkásságát jutalmazták.
Illésy László, az SZVSE birkózó-szak-
osztályának vezetõje, Karády István, az
Észak-magyarországi Regio nális Mun -
kaügyi Központ Szerencsi Kiren -
deltségének vezetõje és Szatmári Ilona,
a Szerencsi Vállalkozó Klub Egyesület
elnöke Szerencs Város Közösségépítõ
Tevékenységéért kitüntetést kaptak. Az
elismerések átadása után a Four Fathers
adott mûsort, majd este Elvámolt nász-
éjszaka címû zenés vígjátékkal zárult az
idei városnap. 

Á. A.
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EMLÉKEZÉS ÉS ÜNNEPLÉS 
SZERENCS VÁROS NAPJÁN

Mint arról lapunk elõzõ számá-
ban hírt adtunk, írásban fordult a
közelmúltban a szerencsi szalma-
tüzelésû erõmû ellen tiltakozó To-
kaj Reneszánsz – Tokaji Nagy Bo-
rok Egyesületéhez és a Tokaji Bor-
mívelõk Társaságához Runda Ist-
ván, a Szerencsi Cukorgyár szak-
szervezeti bizottságának az elnö-
ke. Az érdekvédelmi szervezet ve-
zetõje az élelmiszeripari üzem
bezárása miatt korábbi álláspont-
juk megváltoztatására kérte az
érintetteket.

A Tokaj Re-
neszánsz – To-
kaji Nagy Bo-
rok Egye sülete
e l n ö k é n e k ,
Molnár Péter-
nek a nevében
április 17-én
levelet hagyott
R ó n a v ö l g y i
 End réné pol-
gármester a tit-

kárságán a szerencsi szalmatüze-
lésû erõmû ügyében a két civil szer-
vezet képviseletében eljáró Ta-
kács András, amit a Szerencsi Hí-
rek szerkesztõségének is megkül-
dött. Az iromány szerint az április
11-ei, a beruházás melletti szim-
pátiatüntetés szervezôivel szemé-
lyes egyeztetést javasoltak a – ko-
rábban hozzájuk fordulókkal –
kérve, hogy azon biztosítsák a sze-
rencsi polgármester jelenlétét. A le-
vélíró szerint ez a találkozó rajtuk
kívülálló okok miatt április 17-ig
nem jött létre. Ezért arra kérik Ró-
navölgyi Endrénét, hogy az ügyben
fogadja személyesen a borász -
egyesületek képviselõt, és a meg-
beszélésen vegyenek részt a szim-
pátiatüntetés
szervezõi. 

A polgármes -
 ter válaszában
leszögezi, hogy
a civil és ér-
d e k v é d e l m i
szer vezetek ál-
tal szervezett
rendezvényen
többek között
õ is kifejtette
véleményét a
beruházásról. Álláspontja az elmúlt
napokban sem változott. Róna-
völgyi Endréné kiemelte, hogy Ta-
kács András megkeresését elfo-
gadva a közelmúltban Budapesten
megbeszélést folytattak az ügyben.
Azóta nem történt a borászati egye-
sületek részérõl újabb javaslat, ha
csak a megküldött sajtóközlemé-
nyüket nem tekinti annak, amely-
ben az UNESCO után most kor-
mányzati beavatkozást sürgetnek.
A polgármester meggyõzõdésének
adott hangot, hogy nem Párizsból,
vagy éppen Budapestrõl kell meg-
mondani, hogy helyben mit kell
cselekedni. Rónavölgyi Endréné
szerint a megoldás a borászegye-
sületek kezében van. A Szerencsi
Cukorgyár bezárásával megválto-
zott helyzetben ugyanis a tiltako-
zásuk korábbi érvei okafogyottá
váltak. Ezért a polgármester leve-
lében azt javasolja, hogy a borá-
szok vizsgálják felül az álláspont-
jukat, mert a véleménye szerint ez
lehet a megegyezés alapja köztük
és a BHD Hõerõmû Zrt. között. Ró-
navölgyi Endréné leszögezte: nem
kíván részt venni az egyeztetésen,
mert az a civilek párbeszédének

fontos színtere lehet, azon nincs he-
lye se polgármesternek, se politi-
kusnak. Másrészt a véleménykü-
lönbség a borászati szervezetek és
beruházó között van – hangsú-
lyozta levelében a polgármester.

A Molnár Péter nevében a pol-
gármesterhez eljuttatott írásból – a
borászegyesületek nevében eljáró
Takács Andrástól másolatot kapott
a Szerencsi Cukorgyár szak szerve-
zeti bizottságának elnöke.

Runda István
válaszolt Ta-
kács András-
nak, mert vé-
leménye sze-
rint a levél
nem a való-
ságnak megfe-
lelõen tünteti
fel a történte-
ket. A szak  -
szervezeti el-
nök kiemelte, hogy március 26-ai
megkeresésére április 3-án érkezett
a borászegyesületek elnökei által
jegyzett válasz, amelyben szor-
galmazták a személyes egyeztetést.
A szimpátiatüntetés kapcsán azt
kezdeményezték, hogy a megbe-
szélésen résztvevõk körét bõvítsék
ki a rendezvényt szervezõ egye-
sületek képviselõivel és Szerencs
város polgármesterével. – Az áp-
rilis 16-án kelt levelemben jelez-
tem, hogy a két civil szervezet nyi-
tott a kezdeményezésükre – emel-
te ki levelében Runda István – a
személyes találkozásra pedig a ja-
vaslataikat figyelembe véve jelez-
tük, hogy április 17-én a szerencsi
Népházba várjuk a képviselõiket.
Azt pedig már korábban közöltem,
hogy a polgármester részvételére
nincs ráhatásunk, ennek szorgal-
mazása olyan feltétel, amely túl-
mutat a szándékainkon. Rónavöl-
gyi Endréné a szimpátiatüntetésen
a céljainkkal egyetértõ, meghívott
vendégként vett részt – emelte ki
válaszlevelében a szakszervezeti
bizottság elnöke. Runda István le-
szögezi: az eredeti szándékaiktól
messze kerültek azok az elképze-
lések, amelyek az elsõ levelükben
megfogalmazódtak. – Tudjuk – tet-
te hozzá a szakszervezeti vezetõ
–, hogy a borászati egyesületeknek
fontos a világörökségi cím, hiszen
a presztízs mellett gazdasági ér-
deket is szolgál. Ugyanakkor azo-
kat is élni kellene hagyni, akiknek
e vidéken az ipar biztosítja a meg-
élhetést. Így van ez már több mint
egy évszázada és meggyõzõdé-
sünk, hogy így kell lennie jövõben.
Ezért mi is következetesen kiállunk
és képviseljük érdekeinket. – Elõ -
deink a bajban össze tudtak fogni.
Jelzem Önnek, hogy a cukorgyár
bezárásával Szerencsen most nagy
baj van! Meggyõzõdésem, hogy az
összefogás ezúttal sem marad el.
A történtek után azonban nem va-
gyok biztos abban, hogy Ön a ki-
látástalan helyzetünkkel azono-
sulna – emeli ki Takács Andrásnak
címzett levele végén Runda István,
hozzátéve, hogy reményeik szerint
a térségben lévõ borászati egye-
sületek elnökei átérzik felelõssé-
güket és nem fognak a  világ -
örökségi címmel visszaélni. Ezért
Runda István a továbbiakban a sze-
mélyes találkozót ajánlja a Tokaj
Reneszánsz – Tokaji Nagyborok
Egyesülete és Tokaji Bormívelõk
Társasága elnökeinek.

Á. A. – S. L.

LEVÉLVÁLTÁSOK
ERÕMÛÜGYBEN

Rónavölgyi
Endréné

Runda István

Takács András

Nyílt országúti kerékpárver-
seny helyszíne volt április 19-én
a város és a kistérség több tele-
pülése. A nemzetközi sportese-
ményen öt kategóriában a Sze-
rencs Kupa megszerzéséért kö-
zel hetvenen pattantak nyereg-
be, hogy teljesítsék az elõírt tá-
vokat. 

Szerencsen komoly hagyomá-
nya volt a versenykerékpározás-
nak, amit egykor önálló szak-
osztályba szervezõdve mûveltek
a sportág helyi szerelmesei. A
szervezõk szándéka szerint ez a
nemes tradíció elevenedett fel az
országúti mezõnyverseny életre
hívásával. Az elit, hobby, masters,
senior és nõi kategóriákban az
 elõ nevezõk száma meghaladta a
százat. Az esõ azonban többeket
visszariasztott az indulástól, a
helyi jelentkezõkkel – köztük 17
gimnazistával – együtt a kedvezõtlen
idõjárás ellenére is több mint 80 részt-
vevõje volt a miskolci Kerékpársport
2000 Alapítvány és a B.-A.-Z. Megyei
Kerékpár Szövetség által szervezett
eseménynek. A profik és amatõrök
mezõnyében horvátországi, szlová-
kiai, németországi, romániai és ha-
zai versenyzõk szerepeltek. Az elit és
a hobby kategóriában induló férfiak
háromszor, a nõk és az idõsebb kor-

osztályok képviselõi kétszer teljesí-
tették a kijelölt pályát, ami Bekecsen
keresztül Monokot, Golopot, Mádot
és Mezõzombort érintette. A teljes
mezõny esõben 13 órakor rajtolt el
a város polgármesteri hivatala elõl.
A helyiek közül Szántó Kálmán a se-
nior kategóriában kerekezte végig az
elõírt távot csakúgy, mint a szeren-
csi születésû, de Szegeden lakó Slíz
Gyõzõ.  

Az eseményhez
kapcsolódva az álta-
lános iskolásoknak
és a gimnazistáknak
az intézményekben
kerékpáros ügyessé-
gi versenyeket szer-
veztek a pedagógu-
sok. A fiatalabbak
között Takács Ro-
land bizonyult a leg-
ügyesebbnek Varga
Ádám és Harkály
Milán elõtt. A kö-
zépiskolásoknál Sze-
gedi Attila volt a
nyertes, megelõzve
Akácosi Tibort és
Németh Gergelyt. 

A Szerencs Nagy-
díj végeredménye: 

Elit: I. Arany Gá-
bor (Budapest), II.
Kiss Gergely (Buda-

pest), III. Szórádi Balázs (Budapest).
Hobby: I. Molnár Botond (Budapest),
II. Müllner Zoltán (Biatorbágy), III.
Horváth Zoltán (Siófok). Masters: I.
Sebestyén László (Székesfehérvár), II.
Andristyák Gábor (Budapest), III. To-
ronya Attila (Miskolc). Senior: I. Bal-
tavári Tibor (Székesfehérvár), II. Pangl
Ádám (Budapest), III. Sztruhár József
(Mátrafüred). Nõk: I. Zelinka Gabri-
ella (Szõdliget). 

A SZERENCS KUPÁÉRT KEREKEZTEK

Szántó Kálmán (balra) és Slíz Gyôzô a senior
kategóriában versenyzett.

Az ünneplôk a gimnáziumtól Bocskai István szobrához vonultak.



SZIMPÁTIATÜNTETÉS A SZALMATÜZELÉSÛ ERÕMÛÉRT 
(Folytatás az 1. oldalon.)

Szerencs polgármestere felszólalá-
sában arra hívta fel a figyelmet, hogy
Zemplént mindig a sokszínûség jel-
lemezte, amelyben Sátoraljaújhely
közigazgatási központként, Sárospatak
a „Bodrog-parti Athénként”, Tokaj a
borászat és az idegenforgalom fel-
legváraként, Szerencs pedig ipari
l’’etesítményeivel töltött be fontos
szerepet. – A városunkban és a kör-
nyezõ településeken élõk az itteni gyá-
rakba jártak dolgozni, a nyolcórás
mûszak után pedig többségükben
szõlõmûveléssel foglalatoskodtak –
emelte ki Róna völgyi Endréné, aki sze-
rint az idilli kép mára megváltozott.
A cukorgyár bezárása nehéz helyze-
tet teremtett, azonban a helyi önkor-
mányzat korábban az ipari park fej-
lesztésével megteremtette a hátteret új
beruházók fogadására. Így érkeztek a
városba másfél évvel ezelõtt a BHD
Hõerõmû Zrt. képviselõi a szalmatü-
zelésû erõmû megvalósításának ter-
veivel. Elkép zeléseiket a város kép-
viselõ-testülete egyhangúlag, a kis-
térségi tanács ellenvetés nélkül tá-
mogatta. – Miután azonban a beru-
házó birtokába került a jogerõs épí-
tési engedély – hangsúlyozta a pol-
gármester – a létesítmény támadások
tüzébe került. A világ örökségi cím
mögé bújva a korábbi támogatókból
néhányan átálltak az ellenzõk közé.
Elõbb azt mondták, hogy máshol és
kisebb erõmûvet építsenek, majd
szervezkedtek a beruházás leállítása
érdekében. Az ellenzõk érveit azon-
ban cáfolják a tények. A szerencsi cu-
korgyár és korábban a mádi kaolin-
üzem nem jelentett veszélyt a szõlõte-
rületre, mint ahogy a visontai
hõerõmû környékén is virágzik a
Mátrai borvidék.

A térség lakói mindig készek voltak
tenni sorsuk jobbra fordulása érdeké-
ben – emelte ki a polgármester. – Meg
kell mutatnunk, hogy nincs szükségünk
a Budapesten vagy máshol élõk gyám-
kodására. Helyettünk akarják meg-
menteni a világörökséget, ami a miénk
és kellõ felelõsséget is érzünk iránta.
Ugyanakkor hisszük, hogy kizárólag
mezõgazdaságból, szõlõ- és gyü-
mölcstermesztésbõl, borászatból, va-
lamint turizmusból nem tud minden-
ki megélni a vidéken. Ezért szükség van
itt olyan iparra is, ami nem veszé-
lyezteti Hegyalja kincseit. – Az erõmû
ellenzõi azonban nem akarnak visz-
szavonulót fújni – hangsúlyozta
Rónavölgyi Endréné. – A beruházónak
birtokában van a jogerõs építési en-
gedély, amelyet a róka és a holló me-
séjének példája szerint az engedé-
lyeztetési eljárás újraindításával ki
akarnak énekelni a szájukból. Mi
azonban nem hiszünk a róka kedves
szavának! – emelte ki – Mert ha a nyá-
jas mondatok hallatán a holló csõrébõl
kiesik a sajt, akkor az emberek itt ma-
radnak éhesen, munkahelyek nélkül.
Ezért össze kell fogni, hogy az ide ér-
kezõ beruházókat senki ne riaszthas-
sa el – fogalmazott a polgármester. 

AZ ERÕMÛ ESÉLYT KÍNÁL
A KISTÉRSÉGNEK

A város és környékén lévõ vállal-
kozók szerint a szalmatüzelésû erõmû
megépülésével indulhat el az agrár-
termelésen alapuló megújuló ener-
giatermelés, egy modern iparosodás.

Szatmári Ilona, a Szerencsi Vállal -
kozói Klub Egyesület elnöke arra
hívta fel a figyelmet, hogy a térség gaz-
dálkodóinak is alapvetõ érdeke a  fej -
lõdés. A realitásokra alapozó vállal-

kozói szférában az elsõ perctõl nem
volt kétséges a szalmatüzelésû erõmû
létjogosultsága a térség felemelkedé-
se érdekében. Az elnök szerint, aki a
beruházás ellen tesz, az ellensége az
itt élõ embereknek. Az egyesület kép-
viselõi hisznek az engedélyezésben
közremûködõ hatóságoknak és sze-
mélyesen gyõzõdtek meg róla, hogy
egy máshol mûködõ hasonló erõmû
nincs ártalmas hatással a környékére,
az ott élõ emberekre. – Senki nem akar
kárt okozni önmagának, családjának,
mi sem vagyunk az ellenségei ma-
gunk, gyermekeink és unokáink  jö -
võjének és fontos számunkra a
 környez tünk védelme – emelte ki
Szatmári Ilona. Mindezeket figye-
lembe véve állunk ki a beruházás meg-
valósítása, vagyis az agrártermelésen
alapuló helyi megújuló energiater-
melés mellett. Az erõmû esélyt kínál
a mezõgazdasági termelõknek, a mun-
kát keresõknek és a környéken
mûködõ vállalkozásoknak egyaránt.
Az elnök szerint ez a létesítmény
ugyanúgy hosszú távra meghatároz-
za majd Szerencs és térsége fejlõdé-
sét, mint ahogy 120 esztendõvel
ezelõtt a cukorgyár felépítése tette.  

RIVALIZÁLÁS HELYETT
EGYÜTTMÛKÖDÉST

Boros-Leskó Géza, Prügy polgár-
mestere szerint szomorú, hogy
Magyarországon demonstrálni kell
amellett, ami elõre visz, ami a hala-
dást jelenti. Ugyanakkor mégis erre
kényszerülnek, mert mindig van egy
maroknyi ember, akik hangosabbak,
mint a csendes többség és megaka-
dályoznak fontos beruházásokat. Így
történt ez többek között Bõs-
Nagymaros esetében is. – Nemzeti ve-
szekedésünk miatt nem épült meg a
Budapestet elkerülõ körgyûrû – foly-
tatta a polgármester – nem lesz ná-

lunk labdarúgó-Eb és világkiállítás, vál-
lalt NATO-kötelezettségeinket sem
tudjuk teljesíteni. Most pedig itt va-
gyunk és harcolunk valamiért, ami jó
Dániában, Angliában és más mûvelt
nyugati országokban, az nálunk kor-
mot fog ontani, és nem fog tõle aszú-
sodni a szõlõ. – Nekünk nem kell 113
munkahely, nem kell a biztonságo-
sabb áramellátás – emelte ki Boros-
Leskó Géza – az, hogy Prügy és
Taktakenéz, vagy éppen Prügy és
Tarcal között járható legyen az út, az,
hogy a Taktaközön haladjon végig a
fõút. Ehelyett elég lesz egy elkerülõ
szakasz, mert vannak, akik nem akar-
ják, hogy az itt élõk is elõre haladja-
nak. Mi lesz a térséggel, ha a képzett
szakemberek elvándorolnak? Kell az
aszú, de kell az energia, kell a  mezõ -
gazdaság és kell az ipar is. Fontos,
hogy a rivalizálás helyébe egymás se-
gítése lépjen. Azt kérem önöktõl –
zárta beszédét a polgármester – hogy
legyen Szerencs és ez a vidék egy meg
nem hirdetett nemzeti minimum ki-
induló pontja, mert Hegyalja és a
Taktaköz nagyon elhanyagolt, elma-
radott vidéken található.

PUSZTULJON A SZOMSZÉD
TEHENE IS 

Csáki Barnabás, Megyaszó polgár-
mestere felidézte, hogy az elmúlt év
novemberében egy 18 fõs küldöttség
tagjaként személyesen gyõzõdött meg
egy dániai, a szerencsivel azonos
technológiával mûködõ szalmatüze-
lésû erõmû mûködésérõl. Azt ta-
pasztalta, hogy az üzemelõ létesít-
mény kéményébõl kevesebb fehér
füst távozott, mint egy magyarorszá-
gi gáztüzelésû intézményébõl. A meg-
termelt alapanyagot pedig nagy táro-
lókba hordták össze, amelyek ha a sze-
rencsi kistérségben is megépülnek,
már csak szervezés kérdése, hogy az

alapanyag hogyan jut be az  égetõ -
mûbe. A polgármester kiemelte: a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
tagtelepülései négy éve mûködnek
együtt azért, hogy többletforrásokhoz
jussanak. Minden erejükkel, sokszor
vitázva igyekeznek pénzt szerezni
fejlesztésekhez, szolgáltatások bizto-
sításához. Most pedig, amikor egy har-
mincmilliárd forintos beruházás va-
lósulna meg a térségben, akkor van-
nak, akik ezt meg akarják akadályozni.
Ez annak a magyar mondásnak az
igazságát bizonyítja, hogy „Nem baj,
ha elpusztult a tehenem, csak a szom-
szédé is dögöljön meg!”

KIUTAT
A REMÉNYTELENSÉGBÕL

A cukorgyár megszûnésével köz-
vetlenül 111 munkavállaló, közvetve
pedig több száz ember veszíti el meg-
élhetését a térségben.

– A gyermekeink, a családunk, a
magunk jövõjét megteremtõ beruhá-
zás mellett demonstrálunk – emelte
ki beszédében Runda István, a
Szerencsi Cukorgyár Szakszervezeti
Bizottságának elnöke. – A reményte-
lenségünkbõl kiutat kínáló valós meg-
oldást ma Szerencsen és a kistérség-
ben egyedül a biomassza-erõmû és a
hozzákapcsolódó további agráripari
fejlesztések jelentik. Ezeket a beru-
házásokat különbözõ csoportok más
mûszaki paraméterû kivitelezési ja-
vaslataikkal kívánják megakadályoz-
ni. Mindezek miatt kijelentjük, elég
volt abból, hogy mások döntsenek he-
lyettünk, Szerencshez nem kötõdõ em-
berek döntsék el, hogy kapunk-e
esélyt Szerencsen az életünk újra-
kezdéséhez. – Azt kérdezzük a bio-
massza-erõmû ellen fellépõktõl –
emelte ki a szakszervezeti bizottság
elnöke: tudják-e támogatni vagy leg-
alább nem ellenezni a beruházás vál-
tozatlan mûszaki paraméterû megva-
lósítását, vagy asszisztálnak több száz
család pszichés, egzisztenciális nyo-
morba döntéséhez. 

A szimpátiatüntetésen résztvevõk-
nek Runda István felolvasta a szer-
vezõk közös nyilatkozatát, amelyben
többek között felszólítják a borásza-
ti egyesületeket és civil szervezeteket,
hogy ne akadályozzák a szalmatüze-
lésû erõmû építését, ne riogassanak
a világörökségi cím elvesztésével. A
dokumentumban elítélik az alaptalan,
a tényeket nélkülözõ, Szerencset és
a környék településeit rossz színben
feltüntetõ híreszteléseket és a hiszté-
riakeltést, ugyanakkor biztosítják a be-
fektetõket és a finanszírozó bankokat
a beruházás széles körû támogatott-
ságáról.

Á. A.–S. L.
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A szerencsi szalmatüzelésû erõmû
építéséért szervezett szimpátiatünte-
tés résztvevõi az esemény végén fel-
olvasott nyilatkozatukban leszögezték,
hogy az elmúlt egy esztendõben so-
kan nyilvánítottak véleményt a sze-
rencsi ipari parkban épülõ szalmatü-
zelésû erõmûrõl anélkül, hogy a vá-
rosban és környékén élõknek az ér-
dekeit figyelembe vették volna.

A demonstrációt szervezõ Szerencs
és Környéke Fejlõdéséért Egyesület, a
Szerencsi Vállalkozó Klub Egyesület és
a Szerencsi Cukorgyár Szakszerveze-
ti Bizottsága álláspontja szerint többen
könnyen mondtak nemet a beruhá-
zásra, ugyanakkor érveiket bizonyít-
hatóan nem támasztották alá, a térsé-
get sújtó munkanélküliségre az el-
lenzõk közül senki nem kínált meg-
oldást. Mesterséges feszültségkeltésnek
és károsnak tartják a törekvést, amely
igyekszik szembeállítani egymással a
szõlõsgazdákat az idegenfogalomban
érdekeltekkel és az iparban dolgo-
zókkal. Véleményük szerint ugyanis a
vidéküknek szüksége van a helyi kö-
rülményeket figyelembe vevõ, a mez-
õgazdasági termelésen alapuló ipar-
fejlesztésre. A civil- és érdekvédelmi
szervezetek elnökei felszólítják a fej-
lesztés megvalósítása ellen tiltakozó-
kat, borászati egyesületeket és civil
szervezeteket, hogy vizsgálják felül ko-
rábbi álláspontjukat, mert érveiknek
mára bizonyíthatóan nincs valóság-
tartalma. A Szerencsi Cukorgyár be-
zárásával már nem kell a közutakon
forgalomnövekedésre számítani, mert
700 ezer tonna cukorrépa négy hó-

napig tartó szállítása helyett keve-
sebb, mint 300 ezer tonna alapanyag
érkezik majd 12 hónapra elosztva az
erõmûbe. Az erõmû hõje sem jelent-
het veszélyt az aszúsodás  idõ szakában
a borvidék mikroklímájára, hiszen az
idén õsszel már nem melegítenek a cu-
korgyár kazánjai. 

Annak elismerésére kérik az erõmû
elleni tiltakozókat, hogy a készülõ
 világ örökségi hatástanulmány az ér-
vényes engedélyekkel rendelkezõ be-
ruházásra nem lehet hatással. A léte-
sítmény engedélyeztetési eljárása so-
rán a beruházók által beszerzett szak-
hatósági hozzájárulások garanciát je-
lentenek arra, hogy a létesítmény min-
den paraméterében megfelel a törvé-
nyi elõírásoknak. Hatástanulmány bi-
zonyítja, hogy az új üzem környezet-
védelmi szempontból nem jelent koc-
kázatot a környékre, a világszínvona-
lú technológiának köszönhetõen rend-
kívül alacsony emisszó nem terheli to-
vább a környezetet.

A demonstráció szervezõi határo-
zottan elutasítják azokat az ötleteket,
amelyek azt sugallják, hogy a meg-
egyezés alapja lehet az erõmû telje-
sítményének csökkentése. Vélemé-
nyük szerint nyilvánvaló, hogy ez a
technológiában nem jelentene válto-
zást, azonban az idõhúzás, az újabb
engedélyeztetési eljárás, a további
 kár okozás egyúttal a beruházás meg-
valósulását veszélyeztetné. Ennek el-
kerülése érdekében a város és környéke
felemelkedésének elõsegítésére min-
den törvényes lehetõséget kihasznál-
va támogatják a szerencsi szalmatü-
zelésû erõmû megépítését.

A SZERENCSI CIVIL
SZERVEZETEK NYILATKOZATA

A szerencsi szalmatüzelésû erõmû
melletti  szimpátia tüntetés napján,
április 11-én a létesítmény elleni til-
takozásban jelentõs szerepet válla-
ló két tokaji civil szervezet  elnökei -
nek megbízásából Takács András saj-
tónyilatkozatot tett közzé.

A dokumentumban foglaltak szerint
a Tokaj Reneszánsz – Tokaji Nagy Bo-
rok Egyesülete és a Tokaji Bormívelõk
Társasága fontosnak tartja a munka-
helyteremtõ beruházásokat, de azok-
nak összhangban kell lenniük a térség
borvidéki jellegével és világörökségi stá-
tuszával. A Molnár Péter és Bodó Ju-
dit által jegyzett sajtóközlemény kie-
meli, hogy a BHD Hõerõmû Zrt. ve-
zetõit már 2007 tavaszán tájékoztat-
ták a szerencsi hõerõmûvel kapcsola-

tos aggályaikról, a beruházás helyszí-
nére és méretére kompromisszumos ja-
vaslatokat tettek, de érdemi választ nem
kaptak. A két borászegyesületi elnök
leszögezi: a szerencsi szalmatüzelésû
hõerõmû kapcsán, mint amely ellen-
tétes a Tokaj Történelmi Borvidék Kul-
túrtáj Világörökségi Terület világörök-
ségi céljaival, értékeivel és a vonatko-
zó kezelési tervvel, nem a tokaj-hegy -
aljai borász egyesületek tettek elõször
bejelentést 2007 augusztusában az
UNESCO Világörökségi Központja
felé, azt a nemzetközi szervezet eljá-
rásrendje alapján az illetékes állami
szervek tették meg 2007 júliusában. A
közleményben felhívják a figyelmet
arra, hogy a szerencsi szalmatüzelésû
hõerõmû kapcsán folyó UNESCO-el-
járásban – mivel az nemzetközi szintû,

kormányzati kötelezettségvállalásokat
érint – nem a borászegyesületek, ha-
nem a Világörökség Magyar Nemzeti
Bizottság az illetékes szerv. Ennek el-
nöke az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium mindenkori vezetõje, így Hil-
ler István miniszter. Az ügy megoldá-
sának kulcsa nem a borászegyesüle-
tek, hanem a Magyar Köztársaság kor-
mányának kezében van. Az egyesüle-
ti elnökök reményüket fejezik ki, hogy
minél hamarabb magas szintû kor-
mányzati gondolkodás kezdõdik és
megoldás születik az ügy kulturált és
európai színvonalú kezelésére, amely
minden érintett fél érdekeit és meg-
elégedését szolgálja majd, és hazánk
teljesíteni tudja a vonatkozó nemzet-
közi kötelezettségvállalásait is – szö-
gezi le a sajtóközlemény.

A BORÁSZEGYESÜLETEK ÁLLÁSPONTJA

A szervezôk mellett több környékbeli település polgármestere is az
ügy mellé állt.



FELHÍVÁS 

A Miskolci Rendõrkapitányság
Gazdaságvédelmi Alosztálya bank-
kártyával való visszaélés vétség kí-
sérletének gyanúja miatt folytat el-
járást ismeretlen tettes ellen, aki
2007. november 20-án 13 óra 9 perc-
kor a Miskolc belvárosának egyik
bankjegykiadó automatájából 50
ezer forint készpénzt kísérelt meg fel-
venni egy jogtalanul megszerzett
bankkártyával. A férfiról az ATM biz-
tonsági kamerája felvételeket készí-
tett. A rendõrség kéri azok jelentke-
zését, akik a fotón látható személyt
felismerik, róla bármilyen informá-
cióval rendelkeznek. A bejelentést a
Miskolci Rendõrkapitányság Bûn-
ügyi Osztály Gazdaságvédelmi Al-
osz tályán várják a 46/514-511-es te-
lefonszám 22-62-es mellékén, vagy
személyesen Miskolcon, a Fábián
kapu 4. szám alatti épület földszint-
jén a 13-as számú irodában, mun-
kanapon 8–16 óra között.

ELCSAVARGOTT,
AGYONÜTÖTTÉK 

Felfüggesztett szabadságvesztésre
ítélte a bíróság azt a tiszakeszi fér-
fit, aki azért verte agyon kutyáját,
mert bosszantotta, hogy az eb el-
csavargott otthonról.

Március közepén érkezett a tele-
fonos jelzés a Tiszaújvárosi Rend õr-
kapitányság ügyeletére, miszerint Ti-
szakesziben az egyik családi ház tu-
lajdonosa veri a kutyáját, amely már
hosszú percek óta hangosan vonyít.
A bejelentõ úgy gondolta, hogy a gaz-
dája agyon akarja verni a kis négy-
lábút. A helyszínre érkezõ rendõrö-
ket a telefonáló által megadott por-
ta tulajdonosa fogadta, aki készsé-
gesen megmutatott két életben lévõ
és sértetlen ebet. A járõröknek azon-

ban feltûnt az egyik kutyaólban lévõ
véres baseballütõ. Az így elõkerült tár-
gyi bizonyíték hatására a férfi a mel-
léképület mögötti kerítéshez ment,
ahol megmutatta a kikötött kistermetû
keverék kutya tetemét, egyben elis-
merte, hogy az ebet röviddel a rend-
õrök kiérkezése elõtt õ verte agyon.
Az elkövetõt a rendõrök elõállították.
A férfi vallomása szerint a kutya
„bûne” mindössze annyi volt, hogy
rendszeresen elcsavargott otthonról
és ez bosszantotta õt.

CSEMPÉSZÁRU
A CSOMAGTARTÓBAN

Pénzügyõrök és rendõrök tartottak
együttes közúti ellenõrzést a közel-
múltban Miskolc belvárosában. Az
akció során igazoltattak egy magyar
forgalmi rendszámú Mercedes típu-
sú személygépkocsit, amelynek át-
vizsgálásakor az egyenruhások a cso-
magtérben 350 karton magyar adó-
jegy nélküli, ukrán eredetû cigaret-
tát találtak. Az ügyben jövedéki or-
gazdaság bûncselekmény miatt indult
eljárás. A pénzügyõrök a másfél mil-
lió forintot érõ csempészett cigaret-
tát és az annak szállítására szolgáló
hárommillió forint értékû jármûvet le-
foglalták. Az elkövetõ kétmillió forint
jövedéki bírság mellett szabadság-
vesztés kiszabására számíthat.

AZ IDÕSKORÚAK VÉDELME
KÖZÖS ÉRDEK

Hajnali kettõ órakor törtek be az
idõs, egyedül élõ asszony bõcsi há-
zába. A három elkövetõ pénzt ke-
resett, de nem talált, így mintegy
húsz perc után távoztak. A hívatlan
látogatók nem bántották, nem fe-
nyegették az idõs nõt, csak feldúl-
ták a házat, gyakorlatilag hozzá
sem szóltak a sértetthez, aki ennek
ellenére nagyon megijedt. Az ügyben
a Miskolci Rendõrkapitányság kisebb
értékre elkövetett lopás bûntetté-
nek kísérlete miatt indított eljárást.
A Bõcsön történt bûncselekmény is
rámutat a bûnmegelõzés érdeké-
ben szükséges társadalmi összefogás
fontosságára. Az idõskorúak áldo-
zattá válásának megelõzése érde-
kében a rendõrség erõfeszítései mel-
lett az egymásra figyelõ szomszédok
is nagy segítséget jelenthetnek a
bûnelkövetõk elleni hatékony vé-
dekezésben.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
Bûnmegelõzési kerekasztal-meg-

beszélést tartottak március 7-én a
Szerencsi Rendõrkapitányságon. Az
elsõ alkalommal szervezett fórum-
ra polgármesterek, cégvezetõk és
polgárõr szervezetek képviselõi kap-
tak meghívást. 

Szabó Aladár megbízott rendõr-
kapitány köszöntõjében fontosnak
nevezte, hogy a közrend és a köz-
biztonság megõrzése érdekében mi-
nél szélesebb körû társadalmi
együttmûködés valósuljon meg a vá-
rosban és környékén, hiszen ered-
ményessége alapján a szerencsi a leg-
jobb rendõrkapitányságok közé tar-
tozik a megyében. A kapitányság osz-
tályvezetõi ismertették, hogy az el-
múlt két hónapban 250 ügyben ren-
deltek el nyomozást. Egyre gyako-
ribbak a falopások, a fémtolvajlások
és vannak, akik elõszeretettel visznek
el jármûvek tankjaiból üzemanyagot.
Mint elhangzott, fontos, hogy a
rendõrség a lehetõ leghamarabb ér-

tesüljön a káresetekrõl a tettesek si-
keres felderítése érdekében. A jelen-
lévõ polgármesterek szerint a szoci-
ális törvények változásai a munka-
vállalás ellen hatnak, miközben a tér-
ség demográfiai mutatói súlyos prob-
lémákról árulkodnak. Az itt élõ be-
csületes embereket irritálja, hogy
vannak, akik fittyet hánynak a tör-

vényekre, ezért rendet szeretnének
látni a térségben. Megfogalmazó-
dott, hogy a hazai törvénykezés és a
jogalkalmazás nem szolgálja a
bûnmegelõzést, többen hiányolták a
tanácskozásról az ügyészség és a bí-
róság képviselõit. Szóba került, hogy
fokozott rendõri jelenlétre volna
szükség nemcsak a közterületeken,
hanem a vonatokon is, ahol elsõsor-
ban az utazó diákok vannak kitéve
atrocitásoknak. A fatolvajlás vissza-
szorítását szolgálná a máshol már al-
kalmazott gyakorlat, miszerint az
ehhez használt eszközöket és  jár -
mûveket elkobozza az elkövetõktõl
a rendõrség. A fórumon szóba került,
hogy a térség szinte valamennyi te-
lepülésén mûködik polgárõr-egye-
sület, akik az eddiginél is hatéko-
nyabb segítséget nyújthatnak a rend-
õröknek. Több felszólaló szorgal-
mazta, hogy a jogszerû intézkedés mi-
att ne lehessen minden alap nélkül
törvény elé citálni az egyenruháso-
kat, mert a jelenlegi gyakorlat a
bûnözõknek kedvez. Amennyiben
ezen a területen nem lesz változás a
jövõben, a közrend és közbiztonság
területén Szerencs térségében is ka-
tasztrofálisra fordulhat a helyzet.

ÖSSZEFOGÁSSAL A KÖZRENDÉRT
ÉS KÖZBIZTONSÁGÉRT 

A tanácskozáson megfogalmazódott: fokozott rendõri jelenlétre
volna szükség a közterületeken és a vonatokon is.

Bemutatkozó látogatást
tett a város polgármesteré-
nél április 11-én a Sze-
 rencsi Rend õr kapi tány ság
leendõ vezetõje. Bo gyay
Ferenc alezredes (fotónkon)
Vereckei Csaba megyei
rendõrfõkapitány és Szabó
Aladár jelenlegi megbízott
szerencsi rendõr kapitány
társaságában érkezett Rónavölgyi
Endréné hivatalába. A megbeszélésen
elhangzott, hogy az arra hivatott bi-
zottság két jelentkezõ közül válasz-
totta ki a megüresedett tisztségre Bo-

gyay Ferencet, akinek je-
lenleg folyamatban van a be-
osztáshoz szükséges nem-
zetbiztonsági ellenôrzés. A
jelölt korábban különbözõ
beosztásokban dolgozott a
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendõr-fõkapitánysá-
gon, legutóbb az Észak-ma-
gyarországi Gazdasági Igaz-

gatóságon volt osztályvezetõ. Bo-
gyay Ferencet a helyi önkormányzat
állásfoglalását követõen várhatóan
május 1-jével nevezi ki hivatalába a
megyei rendõrfõkapitány.

Összehangolt ellenõrzéseket vé-
geznek április 15–28. között az Eu-
rópai Unió keleti schengeni határá -
nál az érintett tagállamok – köztük
Magyarország – rendõrségei. A Gor-
diusz elnevezésû akció elsõdleges
célja az illegális migráció megaka-
dályozása. 

Az engedély nélkül beutazók ki -
szûrése érdekében az akció idõsza-
kára Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében több helyszínen – Cigándnál
és Tokajnál a Tisza-hídon, Sátor -
alja újhelynél és Miskolc elõtt el-
lenõrzési pontot jelöltek ki a rend-
õrök. Ez utóbbinál a 37-es számú fõú-
ton, a felsõzsolcai körforgó közelé-
ben az egyenruhások elsõsorban a
kamionokat és a teherautókat állít-
ják meg, amelyeknek az utastere al-
kalmas emberek elrejtésére.  Emel-
lett a rendõrök természetesen a
 jármû vek vezetõinek és utasainak az
iratait is górcsõ alá veszik, amelye-
ket – ha szükségét látják – az ún.
Schengen-buszokon tüzetesebben is
megvizsgálják.  

A nemzetközi akció elsõ három
napján Magyarországon illegálisan
tartózkodó külföldire nem bukkan-
tak Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben a rendõrök – tájékoztatta la-
punkat Kovács Zsolt alezredes, a
B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság bevetési osztályvezetõje. Az el-
lenõrzés során azonban több közle-
kedési szabálysértésre derítettek
fényt, amelyek miatt figyelmeztették,

súlyosabb kihágás esetén feljelen-
tették a KRESZ-rendelkezések meg-
szegõit. Április végéig a 37-es szá-
mú fõút mentén is a szokásosnál

gyakrabban tûnnek fel az egyenru-
hások, így eddig az idõpontig bizo-
nyosan fokozott ellenõrzésre szá-
míthatnak a közlekedõk.

A jó idõ beköszöntével egyre többen tartanak olyan eseményeket, ahol
a résztvevõket tûzijátékkal is szórakoztatják a szervezõk. Az elmúlt év de -
cemberében módosított elõírások szerint a játékos pirotechnikai, illetve a
kis és közepes tûzijáték évközbeni, nyilvános rendezvényeken történõ fel-
használását legalább 3 munkanappal korábban írásban be kell jelenteni a
területileg illetékes rendõrkapitányságon. A kis- és közepes tûzijátékok ese-
tében az elõzõeken túl hatósági engedélyre is szükség van, amit az illeték
befizetése után a megyei rendõr-fõkapitányságon kell beszerezni.

Petárdázni továbbra sem szabad, annak már a birtoklása is szabálysér-
tésnek számít. Ez utóbbi ötvenezer forintig büntethetõ, míg a petárda fel-
használója akár százezer forintos pénzbírsággal is sújtható.

Életveszélyes égési sérüléseket
szenvedett egy 16 éves miskolci
 fia talember, amikor vasárnap dél-
után felmászott egy vagon tetejére
és megrázta a magasfeszültségû
áram. Az eset pontos körülményei-
nek a tisztázását nehezítette, hogy
a sérültnél talált iratok nem az õ sze-
mélyazonosságát igazolták. 

A Miskolci Rendõrkapitányság
közigazgatási eljárás során állapította
meg, hogy április 13-án a délutáni
órákban két 16 éves fiatalember és
gyerekkorú társuk egy miskolci ipar-
telep területére mentek. Ott a két  idõ -
sebb fiú hirtelen ötlettõl vezérelve fel-
mászott egy vagon tetejére. Miköz-
ben ott mászkáltak, egyikük fel-
emelte a karját és az így már veszé-
lyes közelségbe kerülõ magasfe-
szültségû áram megcsapta õt. A  sé -
rültet életveszélyes állapotban szál-
lították kórházba, testének mintegy
40 százaléka égett meg. A mögötte

lévõ társát is érintette az áram, de õ
csak könnyebb sérüléseket szenve-
dett. 

FIGYELEM,
FIGYELMEZTESSENEK!

Majd egy hónappal ezelõtt március
24-én Sajószentpéteren történt ha-
sonló jellegû baleset. Akkor szintén
egy 16 éves fiatalember mászott fel
a helyi állomáson egy tehervagon te-
tejére és ugyancsak életveszélyes
égési sérüléseket szenvedett áramü-
tés miatt. Jelenleg is kórházi kezelés
alatt áll.

A rendõrség arra kéri a szülõket,
pedagógusokat, hogy figyelmeztes-
sék a fiatalokat arra, hogy az életükkel
játszanak, ha magasfeszültségû ve-
zetékek közelében – például vago-
nok tetején – tartózkodnak. A MÁV
tájékoztatása szerint a vasúti felsõ ve-
zetékekben 25 ezer volt feszültség
van. Ezeket tilos két méteren belül
megközelíteni!

A LEENDÕ RENDÕRKAPITÁNY
A POLGÁRMESTERNÉL

ILLEGÁLIS BEUTAZÓK UTÁN KUTATNAK

Ellenõrzés a 37-es fõút, alsózsolcai elágazásánál.

NYILVÁNOS TÛZIJÁTÉK:
KÖTELEZÕ A BEJELENTÉS

MEGÉGETTE
A MAGASFESZÜLTSÉG 



A túrázással foglal-
kozó eddig megjelent
írásaimban közvetett
vagy közvetlen módon
szót ejtettem néhány
dologról. Itt azokra
gondolok, melyeket jó
tudni azoknak, akik
nekivágnak gyalogo-
san a sok kilométer-
nek. Saját bõrömön ta-
pasztaltam, hogy új
cipõben, nagy távolságok megtétele
gyalog milyen kellemetlenségekkel
jár. Akkora fájdalmas hólyagok nõhet-
nek az ember lábán, hogy azt leírni
nem lehet! Most már tudom, hogy a
„bejáratott” bakancsba egy-egy láb-
ra két-két, jó nedvszívó frottírzoknit
kell húzni. Persze a legkisebb nyo-
más vagy fájdalomérzet esetén le kell
venni a lábbelit, ellenõrizni és meg-
szüntetni a gyûrõdéseket. Ha mégis
keletkezett hólyag, – akármilyen ki-
csi is – ki kell szúrni, kinyomni és le-
ragasztani. Én erre mindig viszek egy
steril injekcióstût és tapaszt, de már
régen volt rá szükség. Ettõl még le-
het folytatni az utat, de egy rándulás
vagy ficam felboríthatja a programot.
Szinte minden lépésre figyelni kell.
A magas szárú cipõ az, ami a jó. Védi
a bokát az ízületi sérülésektõl, mint
a korcsolyázásnál. Ha ezt hosszú-
nadrág szára takarja, akkor nem pe-
reg bele semmi, amik megállásra
kényszerítenek. Ruházatban legjobb
a farmer, melynek szálait nem húz-
zák ki a bokrok. A legnagyobb me-
legben sem ajánlatos a csupasz láb-
szár vagy kar, mert a csalán, a vad-
szeder, a csipke igen ki tudja deko-
rálni az ember bõrét, és ráadásul még
fáj is.

A fájdalomról jut eszembe, hogy
néhány gyógyszert sem árt berakni
a hátizsákba. A legáltalánosabb a láz
és hasmenés elleni patikaszer. Ezen
kívül egyéni állapottól függõen vál-
tozik. Kötelezõ felszerelésként szok-
tam elõírni a hátizsákban a kem-
pingmatracot, a hálózsákot és az  esõ -
kabátot. Ezeken kívül ki mit rak be,
az egyéni igényektõl függ. Alapelv,
hogy minél könnyebb legyen a há-
tizsák, mert a haladás során egyre ne-
hezebbnek érezzük.

A leggondosabb elõkészület és
szervezõmunka ellenére a túrázás-

ban egyetlen biztos
dolog az indulás id-
õpontja. Ettõl kezdve
akármi is megtörtén-
het. Késik a busz vagy
a vonat, lemaradunk a
csatlakozásról, nem
tudjuk elkezdeni a
gyaloglást a kitûzött
idõpontban. Ha a szó-
rakozás, kikapcsoló-
dás mellett a jelvény-

szerzés is célunk, akkor a túrafüzet-
ben megjelölt helyeken bélyegezni
kell. Ennek megtalálása idõt és több-
let-gyaloglást igényelhet.

Sérülések, egészségi állapotban
történt egyéb változások miatt elõ -
fordult a 16 év alatt kétszer, hogy va-
lakinek fel kellett adni. Ezek sze-
rencsére felnõtt korúakkal fordultak
elõ és egyedül is vissza tudtak  utaz -
ni. Így a csapat, ha csökkent lét-
számmal is, tovább tudta folytatni az
útját. Az említett bizonytalansági té-
nyezõk miatt szinte lehetetlen elõre
szállást foglalni.

Ebbõl eredõen aztán gyakori a kér-
dés, hogy hol fogunk aludni?

Ilyenkor fel szoktam sorolni az út-
vonal menti településeket, megbe-
csülve, hogy estére hová tudunk el-
jutni, tehát nem tudom. Volt, aki iz-
galmi állapotba került, amikor meg-
említettem a szabadban való alvás
lehetõségét is.

Ilyenkor egy jó lombos fa segíthet.
Véd az esetleges esõ és harmat el-
len. Volt egy emlékezetes éjsza-
kánk, ami valószínû, hogy félreér-
tésbõl lett izgalmas. Kétnapos túra,
55 kilométer távolság Becske és
Nógrád között. A tervezett idõben el
tudtunk indulni. A csapat két lány-
ból és két fiúból állt rajtam kívül. Mi-
után elindultunk, hamarosan felme-
rült a kérdés: hol fogunk aludni? Az
estére szerintem elérhetõ helyek
Õsagád, Naszály, Katalin-puszta – so-
roltam. Õsagádra megérkezve it-
tunk, ettünk, bélyegeztünk, pihen-
tünk egy kicsit. A nap még elég ma-
gasan volt, így tovább mentünk.

Viszonylag frissen és hamar felér-
tünk a hegyre. Mondtam a fiatalok-
nak, hogy gyorsan menjenek fel a ki-
látóba, amíg nem kezd alkonyodni.
Én már korábban voltam, így lenn
maradtam. Errõl a kilátóról nyílik sze-
rintem a legszebb panoráma ha-
zánkban. Lenyûgözõ, hogy szinte fe-
lülnézetben látni a majdnem teljes
Szentendrei-szigetet, a Duna-ka-
nyart, Visegrádot, Nagymarost és a
patkókanyar felét. Hasonló a rálátás
a Cserhátra, majdnem ilyen a Bör-
zsönyre. Az ismert szlogen jut eszem-
be: „Ezt látni kell!” Amíg a fiatalok
fenn gyönyörködtek, én lenn „meg-
vackoltam” és bebújtam hálózsá-
komba. Amikor lejöttek, kicsit ijed-
ten kérdezték: – Csak nem tetszett
megbetegedni?

Nem – mondtam. – Ti is igyekez-
zetek fekhelyet igazítani magatoknak,
amíg láttok.

De... hát itt alszunk, nem  Na -
szályon? 

– Ez a Naszály.
– Az nem egy falu?
– Nem, ez egy hegy, amirõl be-

széltem. – Itt derült ki a félreértés.
A következõ pillanatban szinte

egyszerre kapták fel hátizsákjukat és
csaknem letapostak. Közben han-
gosan mondogatták: „Én alszom ta-
nár bácsi mellett”. Végül, mint a he-
ringek a dobozban, sorra lefeküdtek
a két oldalamon. Azóta, ha találko-
zunk, egy mosoly kíséretében úgy kö-
szönünk egymásnak, hogy „Na -
szály”.

Szádváry Gyula

Tokaj-Hegyalja zsidó lakosságának
korábbi rétegei Sziléziából és Morva-
országból, a késõbbiek Galíciából ván-
doroltak be. Az integrálódó zsidóság a
reformkorban segítette a tõkés fejlõdést,
hazájuknak tekintve e szûkebb vidéket,
a Hegyalját. 

Elsõsorban a szõlõvásárlás és a kóser
bor készítése vonzotta õket az ország-
nak erre az egyik leggazdagabb és leg -
sûrûbben lakott vidékére. A bevándor-
lás növekedési arányát mutatják az
1759-es összeírás adatai, miszerint 117
zsidó háztartást tartottak számon, majd
tizenegy év múlva már 179 család lak-
ta a környéket. Foglalkozásukat tekint-
ve a legtöbben korcsmárosok voltak, il-
letve regálé jogok (szõlõ, pince) bérlé-
sével igyekeztek anyagi felemelkedé-
süket megtalálni. A nagyarányú beköl-
tözést az 1840-es törvény felgyorsítot-
ta, amely engedélyezte a zsidók város-
ba költözését, hiszen addig a 80%-uk
falvakban élt. Ebben az évben a hegyaljai
zsidóság 6011, majd negyven évvel
késõbb 11 638 lelket számlált, de a ma-
ximumot 1920-ban 13 748 fõvel érte
el. Európa újrafelosztása miatt, a hábo-
rú után ugyanis sok zsidó család me-
nekült a Felvidékrõl és a Kárpátaljáról
Tokaj-Hegyaljára, pótolva az innen el-
és kivándorlókat.

A Szerencsre betelepülõ zsidók az  idõ -
pontot és motivációt tekintve lényegé-
ben eltérõ tendenciákra utalnak a régi-
óhoz képest. A reformáció elõtt – az elsõ
szerencsi történetíró, Kassay József sze-
rint – „Római katolikusok valának Sze-
remtsnek lakosai éspedig mind deák
szertartásúak.” 1724-ben csupán egy zsi-
dó árendás lakott itt, tehát ennek sem
volt saját háza. 

A 19. század közepére Fényes Elek
statisztikai adatai szerint Szerencs 2129
lakójából 92 volt izraelita. A közel  hat -
ezer fõ hegyaljai zsidóság ott csoporto-
sult, ahol a kereskedelem és a forgalom
nagy volt: Mád, Tállya, Szántó. Szerencs
még nem tartozott ezek közé. A cukor-
gyár megépülésével, a vasúthálózat
 kibõ vítésével településünk gazdasági
és közlekedési, lassan kereskedelmi
csomóponttá vált, s mint lehetõség von-
zotta a zsidó betelepülõket. A 20. szá-
zad elejére egyre nagyobb gazdasági,
majd igazgatási-politikai szerepet töltött
be az itt megtelepült csoportjuk. A jel-
legzetes kereskedelmi, pénzügyi tevé-

kenységük által növelt tõkefelhalmozás
mellett a szellemi szférában is elõretör-
tek: orvosok, ügyvédek, papok, tanárok,
hírlapírók, mûvészek kerültek a város-
ba. Társadalmi-gazdasági jelentõsé-
gükre utal, hogy vezetõ állami tisztsé-
geket, úgymint rendõrkapitány, szolga-
bíró, iskolaigazgató, MÁV-igazgató,
ipartestületi igazgató is betöltöttek. 

A szerencsi zsidóságot a Szerencsi Zsi-
dó Hitközség (kile) szervezete volt hi-
vatva intézményes keretek között tarta-
ni. 1846-ban a felekezet elnöke Engel
József, majd 1873-ban hithû autonóm
hitközséggé szervezõdtek át Billiczer
Amram, majd fia, Pinkász rabbi irányí-
tása alatt. Iskolát is nyitottak 1875-ben,
ahol egy tanító, késõbb pedig egy ok-
leveles tanító és egy hittanító mûködött.
Számuk gyarapodása szükségessé tette,
hogy külön imaházat építsenek ma-
guknak a szefard szertartású tagok,
majd 1903-ra elkészült a 40 ezer koro-
nás kölcsönbõl épült új zsinagóga is a
többségében chaszidok számára. 

Az Izraelita Jótékonysági Egylet 1899-
tõl, Kornitzer Salamon elnökletével
mûködött a városban, és az 1901-ben
létrejött Chevra Kadisa temetkezési
 szent egyletet szintén õ irányította. A nõk
is igyekeztek bekapcsolódni a közélet-
be az Izraelita Jótékonysági Nõegylet
meg alapításával, mely 1906-tól  Keitz -
ler Emánuelné vezetésével a polgárok
kulturális életét színesítette mûsoraival.

A második világháború idejére a
7619 lakosból 1020 a zsidók száma te-
lepülésünkön, akkor, amikor a század-
fordulón a zsidók által legsûrûbben la-
kott Mádon, 1940-ben már csak alig
négyszázan laktak. Ennek a nagymér-
tékû változásnak nyilvánvaló oka, hogy
a kereseti viszonyok változása, illetve a
filoxériavész miatt haldokló borüzleti
központokból a félszáz év alatt váro-
sunkba tódultak a zsidók. Egy pesti új-
ságíró írta ebben az idõben: úgy érez-
tem magamat Szerencsen, mintha Ko-
lomeában (Galícia) lettem volna. Az or-
todox zsidók jellegzetes, sajátos öltözéke
ugyanis nagyon feltûnõ: fekete öltöny,
kaftán és kalap, fehér ing, a rendkívül
hosszú pájesz.

A kereskedelmi monopóliumok kisa-
játítása, a kézmûipari szakmák meghó-
dítása nemcsak elégedettséget és pénzt
szült, hanem nagyarányú ellenszenvet
mind a parasztság, mind a mezõvárosi
polgárság, mind a nemesség körében.

Ehhez járultak az 1944-es kormányin-
tézkedések, ami alapján 50-nél több zsi-
dó kereskedõ üzletét zárták be Szeren-
csen. Iparos már jóval kevesebb volt,
mint kereskedõ, alig tíz, s a szerencsi
já rásban is csak 95, ezek is fõként sza-
bók és cipészek, mert nem szívesen ment
a zsidó asztalosnak, ácsnak, vagy ko-
vácsnak. Szerencsen 119 zsidó háztu-
lajdonos volt, a fõutcát szinte kisajátí-
tották maguknak.

A második világháború után a sze-
rencsi zsidóság nemcsak fizikai, hanem
lelki megsemmisülése is bekövetkezett.
Az elhurcoltak közül kevesen mene-
kültek meg, s a visszatértek többsége sem
tudott itt újra letelepedni, külföldre vagy
más városokba költöztek. 

Az elhagyott zsinagógát pusztulása,
gazdátlansága, illetve a kor dilettan-
tizmusa miatt a ’70-es években lebon-
tották. Egyedüli mementó a temetõ,
mely az Árpád-hegy oldalán messzirõl
magára vonja a városba érkezõk fi-
gyelmét.                           O. Z. M.

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt teszünk
közzé lapunkban. Vállalkozó kedvû
olvasóinktól most arra kérünk vá-
laszt, melyik épület látható a fény-
képen? A megfejtéseket május 2-ig
várjuk postai levelezõlapon (3901
Szerencs, Pf.: 85) vagy SMS-ben a
20/940-2066-os számra. A helyes
választ beküldõk között kettõ darab
2000 forintos vásárlási utalványt
sorsolunk ki. 

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: Rákóczi út (Az egykori Uzel-
mann-féle bolt szomszédságában, a

mai Zemplén Tourist iroda elõtt). A
szerencse ez alkalommal Jerosko-
vics Virág, Szerencs, Fenyves u. 5.
szám alatti olvasónknak és a 30/473-
7710-es telefonszámról érkezett já-
tékosnak kedvezett. Nyereményü-
ket április 28–30-a között vehetik át
a szerkesztõségben.

A játék folytatásához továbbra is
várjuk olvasóinktól a több évtized-
del ezelõtt Szerencsen készült fény-
képeket, amelyeket sértetlenül visz-
szajuttatunk a tulajdonosának. Ele-
venítsünk fel együtt településünkbõl
egy-egy régi pillanatot!    
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A holokauszt áldozataira emlékeztek
április 16-án a szerencsi Bocskai gim-
náziumban. Az intézmény diákjainak
mûsora után Somoskõiné Hauschel
Dóra idézte fel a 64 évvel ezelõtti szo-
morú eseményeket. A középiskola pe-
dagógusa hangsúlyozta: 1944-ben ezen
a napon kezdõdött meg a magyar zsi-
dóság gettóba zárása. Az áldozatok szá-
máról csak becslések léteznek, a holo-
kauszt-kutatók számításai szerint a má-
sodik világháború elõtt az Európában
élõ 9,7 milliós zsidóság több mint hat-
van százaléka, közel 5,6 millió ember
vesztette életét a náci halál- és mun-
katáborokban.

A gimnáziumi esemény után a részt-
vevõk a szerencsi Árpád-hegyen avat-
ták fel azt a márványtáblát, amit a te-
lepülés önkormányzata állított az egy-
kor a településen élõ zsidó áldozatok
tiszteletére. Kocsis József gimnáziumi
történelemtanár emlékeztette a jelen-
lévõket a holokausztra, azokra a ma-
gyar emberekre, akiket 64 évvel ezelõtt
a német megszállás után megfosztot-
tak jogaiktól, vagyonuktól, emberi mél-
tóságuktól. Mint elhangzott, Szerencsrõl
és a környezõ településekrõl összesen

13 500 izraelitát gyûjtöttek össze a mis-
kolci gettókba, akiknek csupán töredéke
térhetett haza a németországi haláltá-
borokból. Ezzel szinte teljes egészében
megszûnt a zsidóság Tokaj-Hegyalján
– fogalmazott Kocsis József.

Szlukovinyi Péter arról szólt, hogy a
feljegyzések szerint 1929-ben Szeren-
csen több mint 1400 zsidó ember élt,
majd 1944 áprilisában, mindössze két
hét alatt, valamennyiüket elhurcolták.
Szerencsen és a környezõ hegyaljai te-

lepüléseken üresek maradtak a zsina-
gógák, megszûntek a zsidó hitközségek.
A miskolci autonóm izraelita hitközös-
ség vezetõje hozzátette: 64 évvel ezelõtt
a halál angyala nem kerülte el e vidé-
ket sem, a visszaemlékezõk úgy mond-
ják: nyájként hajtottak vágóhídra ben-
nünket.

Az esemény végén Rónavölgyi End-
réné és Szlukovinyi Péter leplezték le
a szerencsi zsidó temetõ kerítésének fa-
lára elhelyezett márványtáblát.

KÉKTÚRA: NASZÁLY

SZERENCS ZSIDÓSÁGA

„NYÁJKÉNT HAJTOTTAK
VÁGÓHÍDRA BENNÜNKET”

A márványtáblát Rónavölgyi Endréné és Szlukovinyi Péter leplezte le.
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IRODALMI

MELLÉKLET

HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

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

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358

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

HH  ••  AA  ••  TT
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

A H. A. T. HÍ REI
� Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepségén a 48-as emlékmû-

nél a Hegyaljai Alkotók Társulása nevében Schlosserné Báthory Piroska és Kiss Ti-
borné (alkotói nevén Csáky Katy) koszorúzott március 15-én.

� Kérjük a kedves olvasókat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával egyesületün-
ket támogassák. Adószámunk:18419991-1-05.

Schlosserné Báthory Piroska: Esôs nap.

Jánosi Zoltán

EGY MADÁR
EMLÉKÉRE

Záporok sörénye csattog.
Felhõkön villan a bánat.
Lángol a nyárfamenyasszony, 
fátylai feketén szállnak.

Gyöngymadár leveti tollát.
Sötéten jajdul a tûzbe, 
szép szárnya remegõ fáklya, 
röptének sikoly a füstje.

Átzúg a megvakult égen
szél-sorsa: fekete vágta.
S a fényes döbbenet-éjben
porzik a szégyen utána.

Leskó Imre

NEMLOCSOLKODÓ VERS
Ha én felöltöznék ünnepi ruhába,
bekopognék reggel minden lányos házba,
amikor a húsvét csöndes másodnapja,
az embert nyugodni már végképp nem hagyja.

Beosonnék csöndben, mikor a nap felkel,
mikor sziporkázik a napfényes reggel.
Szõke hajat, barnát, meglocsolnék sorba,
illata áradna az égen csapongva.
De ünnepi ruhám kifakult már kérem,
a lányos házak is roskadoznak régen.
Belenyugszom sorsom szomorúságába,
szemem már a napfényt se igen kívánja.

Jöhetnek húsvétok, sziporkázók, szépek,
Feltámadás-napi zajos zenélések.
Az én szívem húrja leeresztett, bánom,
már csak emlékekbõl élek a Világon.

Bari Gábor 

AJÁNDÉK
Alig pirkad, felébredek
bóbiskolok pár perceset.
Jön, csak jön az  újabb reggel,
jókor van, de már kelek fel,

hogy lássam ballagni napom,
míg apró szobámba ragyog.
Majd sugarát kirekesztem:
tûket mozgat íriszemben!

Pedig áldom napfeljöttét,
mely számomra vélt örökség…
Ablak elõtt ülve várom,
nagy ajándék: amíg látom!

Azt hirdetik: idõm eljár
s szemeimre örök fény vár.
Mennylakókkal minden oly szép…,
nem vágynak rá, kik hirdeték!? 

Uram! Itt imádlak Téged,
elismerem bölcsességed.
Végnapom, ha elodázod,
ajándék lesz, amíg várom.

Fetykó Judit

KÉRDÉSEK
Hiszel-e még igaz érzésekben? Van-e még hited?
Bízol-e a hitben, szerelemben, vagy csak mint mesét hiszed?
Kit és mit keresel? Szeretnéd-e megtalálni?
És a boldogságban még hiszel? Tudod-e még akarni, várni?
Van-e még, maradt-e még az elfogadáshoz erõd, kedved?
Ha megtaláltad, érzel-e még, érzel-e igaz szerelmet?
Fáj-e a magány hidege, hiánya a társnak?
Van-e a szónak hitele, mikor igazán, szívbõl árad?
Ki kell neked, és mire kell? Kalandnak, szerelmes társnak
akivel együtt élhetel?
Felismered, ha megtaláltad?
Mint mesét hiszed, akartad, vártad,
érzel-e szerelmet, mi igaz szívbõl árad?
Felismered, ha megtaláltad?

Gera Sándor

BÓDIS-HEGYI SZONETT
Itt ülök csendes, árnyas fák alatt,
Mint megtért, fáradt lábú zarándok.
Köszöntve öreg fákat, bokrokat,
Bennem most sok régi emlék tántorog.

Vállam vadrózsa bokrod takarja,
Bilincsed hordja agyam és szívem.
Fejem asszonyi öledbe hajtva,
Hû fiad köszönt itt, Bódis-hegyem.

Hogy a régi srácok elmentek mind,
Hány õszi szél hasogatta lelked?
Míg fáid kérgébe belevésted.

Ösvényeid úgy futnak, mint régen,
Húsz éve, hogy újra rád találtam. 
Csak egyszer hagylak el, a halálban.

Tárnok Mihály

IGALI ÕSZ
(Bõhm Andrásnak ajánlva)

Az úton néma árnyak lengtek,
Hullt levelet babrált a szél,
A nyár utolsó csókját szórta,
Nem látta senki más, csak én.

A nagy Egészbõl cinkos szépek,
Hirdették az ÉLET jussát,
És nem átallt a hív’ köntösben,
Megbújni a torz hazugság.

A Bandi-õszben kérdeztem, hogy:
Mi végre osztják a kegyet?
Az érdemtelen mért kap annyit,
S az érdemes mért keveset?

Izzó sebet tépnék, hogy fájjon,
S ordítanám, hogy nem! Nem lehet!
– a sors szeszélyén furcsa fintor –:
Fogadd el a keser’-édeset.

A bent csitult, most harcra vágyik,
Káromkodva átkot szórva…
„Az úton néma árnyak lengtek”
És dühöngésem elorozta.

Megálltam… egy kései virág
Intett, láttam, magba vágyik…
Kilökött minden, el innen el!
S szinte futottam hazáig.

Ülj le! – dobolt fülembe lázam  —
Már minden elrendeltetett.
Számba keser’ szemembe könnyek,
A sok „Miért”(?) már elveszett.

Válasz nélkül egyedül, árván,
Jobb híján kis dalt dúdolok,
S megdöbbent a felismerés:
Valahol õk…, õk is boldogok.

Bõhm András

ESÉLY
Beszélj!
Esély 
e versed is lehet, 
ha rajt’ hagyod jegyed, 
ne is jegyed, á, a csudát, 
sejtések hímes hímporát 
meg egy kis balladás ködöt 
s némi kéket a rács mögött. 
Vagy?... Más sem kéne, annyi csak, 
a messzi kékbõl e kis darab.
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A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás és a korábban a környék
településeinek iskoláit és óvodáit
összefogó Szerencsi Közoktatás-el-
látási Körzet komoly figyelmet for-
dított arra, hogy a pedagógusok ma-
gas szintû, a munkájukat segítõ, a
jogszabályok által elõírt ismere-
tekkel rendelkezzenek. Ennek ér-
dekében számos kihelyezett to-
vábbképzést tartottak számukra a
városban és a környezõ teleülése-
ken. 

– A szervezés során igyekeztünk
maximálisan figyelembe venni az in-
tézménybõl érkezõ igényeket és ki-
zárólag akkreditált kurzusokban gon-

dolkodtunk
fõként egyete-
mek, fõisko-
lák bevonásá-
val – tájékoz-
tatta lapunkat
Hajdú József-
né (fotónkon),
a szerencsi
polgármesteri
hivatal osz-

tályvezetõje. – Ezeken a tanfolya-
mokon az elmúlt tíz eszten dõben
170 helyi szakember bõvítette a tu-
dását. Több alkalommal szerveztünk
informatikai, idegennyelvi (angol,
német), gyógytestnevelési, minõ -
ségirányítási és minõ ség fejlesztési,

valamint pályázatírói, tánc- és drá-
mapedagógiai kurzusokat. Nem hi-
ányoztak a kínálatból a különféle
módszertani képzések sem: az írás-
olvasás-helyesírás zavarainak diag-
nosztizálása és korrekciója, a tanu-
lási, magatartási, beilleszkedési za-
varokkal küzdõ gyermekekkel ösz-
szefüggõ ismeretek átadása, az ön-
ismeret és konfliktuskezelés – hogy
csak néhány példát említsek. 

A szakmai programoknak a hely-
színei nemcsak Szerencs, hanem
több esetben a kistérség települése-
inek vállalkozó szellemû intézmé-
nyei voltak – ismertette Hajdú Jó-
zsefné. – Megyaszón a Mészáros
Lõrinc Általános Iskolában a „Ked-
ves Ház” pedagógiájával ismerked-
hettek a kollégák, akik Prügyön a ta-
nulóközpontú oktatás módszerét sa-
játították el. A foglalkozásokon a
munkacsoport tagjai is részt vesznek,
elvégezve a felsõfokú informatikai,
minõségirányítási, a tánc- és drá-
mapedagógiai, a középfokú könyv-
táros, stb. továbbképzéseket. Az
alsó tagozatos szaktanácsadónk dip-
lomát adó mérés-értékelés kurzuson
szerepelt eredményesen, és több
kollégánk elvégezte a vezetõ -
képzõt.

Mindezeken túl foglalkoztunk mé-
résértékeléssel, integrált neveléssel,
a pedagógus könyvtárosok szak-
mai tudásának bõvítésével – tette
hozzá az osztályvezetõ, – az intéz-
ményvezetõk protokoll ismereteket
is elsajátítottak. Jelenleg a nem
szakrendszerû oktatás módszeré-
nek átadása történik 17 résztvevõ
kollégának. – A pedagógus-to-
vábbképzést kilenc éven át anyagi-
lag is támogattuk – emelte ki Haj-
dú Józsefné –, az idén erre pénz hi-
ányában nincs lehetõségünk.

Az óvónõk, tanítók és tanárok is-
mereteinek szélesítésének másik
színtere a kistérségben mûködõ ti-
zenhat szakmai munkaközösség.
Ezek a csoportok terv szerint végzik
munkájukat, vezetõik a demokrati-
kusan megválasztott, elismert pe-
dagógusai a térségnek.

A munkaközösségi foglalkozá-
sok alkalmasak szakmai kérdések
megvitatására, tapasztalatok átadá-
sára, a fiatal kollégák munkájának
segítésére. Évente meghatározott
pénzügyi kerettel rendelkeznek,
amit közös döntésük alapján el-
õadók meghívására, szakmai utak,
terepgyakorlatok szervezésére for-
dítanak.

Hatodik alkalommal rendeztek
április 17-én óvodásoknak német
nemzetiségi gyermektánc-találko-
zót Rátkán. A község mûvelõdési há-
zának színpadán összesen hat tele-
pülés csöppségei mutatták be mûso-
rukat. 

A sváb ajkú falu óvodája 2002-ben
pályázaton nyert támogatásból ké-
szíttetett eredeti sváb népviseleti ru-
hákat a gyerekeknek. Az évente
megrendezésre kerülõ tavaszi prog-
ramon ebben szerepelnek a kicsik,
produkciójukkal is bizonyítva, hogy

a nevelési intézményben komoly fi-
gyelmet fordítanak a hagyományok
ápolására. A programra Károlyfalva
és Hercegkút ugyancsak nemzetisé-
gi óvodái mellett a környezõ tele-
pülésekrõl, Golopról, Mádról és
Tállyáról is hívtak résztvevõket. Az
esemény a múlt értékeinek a meg-
õrzése mellett az intézmények közötti
kapcsolatok ápolására, a szakembe-
rek tapasztalatcseréjére is jó alkalmat
kínál. Az idén rakamazi vendégei is
voltak a találkozónak, ahol a helyi
óvodában az idei tanévben indítot-
tak német nemzetiségi csoportokat.     

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara
(BOKIK) április 3-án tartotta meg
XXXI. küldöttgyûlését. A miskolci
szakmai fórumon többek között a
magyar gazdaság napjainkat érintõ
változásairól, a fejlõdés lehetséges
irányairól, a helyi vállalkozások
versenyképességérõl volt szó.

Az eseményt követõ sajtótájékoz-
tatón Bihall Tamás összegezte a kül-
döttgyûlés legfontosabb részleteit.
Hangsúlyozta, hogy napjaink kor-
mánykoalíciós vitája és ezáltal a be-
fektetõi bizalmatlanság növekedése,
a tõzsdei árfolyam negatív alakulá-
sa mind-mind sok milliárd forint
kárt okozhat a hazai gazdaságnak.
Ez a tény sürgeti leginkább a hely-
zet mielõbbi megoldását és számos
kérdésben lenne szükség gyorsabb,
hatékonyabb döntéshozatalra.

A BOKIK elnöke napjaink elen-
gedhetetlen feladataként említette a
helyi cégek versenyképességének
növelésének az elõsegítését. Mint el-
hangzott, 2008-ban is szorgalmaz-

zák: a regionális fejlesztési tanács a
következõ pályázati idõszakban több
pénzt juttasson munkahelyteremtés-
re, technikai fejlesztésekre, hiszen
elsõsorban ezek segítségével lehet el-
mozdulni a jelenlegi mélypontról.

Az április 3-ai rendezvény témája
volt továbbá az október 1-jei tisztújító
közgyûlésre való felkészülés, mivel
idén lejár a BOKIK tisztségviselõinek
négyesztendõs mandátuma.

E mellett szó volt a szervezet idei
irányelveinek meghatározásáról,
amely szerint 2008-ban továbbra is
magas színvonalon kívánják ellátni
a szakképzési feladatokat, tovább kí-
vánják erõsíteni a regionális kama-
rai és gazdasági együttmûködéseket. 

A küldöttgyûlésen 61 szakember
vette át a mestervizsga-bizonyítvá-
nyát. Bihall Tamás a sajtótájékozta-
tón megjegyezte: a nagyszámú ok-
levél is bizonyítja, hogy térségünk-
ben jó úton halad a szakképzés. Az
újdonsült mesterek mindennapi mun-
kájuk mellett a magas színvonalú
szakember-utánpótlásban is kiemel-
kedõ szerepet vállalhatnak a jövõben.

Egy közel ötszáz
esztendeje kezdõdött
és kétszáz évig tartó
kapcsolat éledt újjá
idén március 20-án a
felvidéki Lõcse tör-
ténelmi városházá-
nak dísztermében.

Itt adta át Béres Jó-
zsef, a Béres Szõlõbir-
tok és Pincészet tulaj-
donosa a város pol-
gármesterének, Mi-
roslav Vilikovskýnak a
birtok és település tör-
ténelmi összetartozá-
sát szimbolizáló aján-
dékait, a Béres-tulaj-
donban lévõ Lõcse-
dûlõbõl származó bo-
rokat és a zempléni
tölgybõl készült fara-
gott címeres hordót. 

– Az ünnepélyes ta-
lálkozásunk oka a
múltban gyökerezik –
emelte ki az esemé-
nyen Béres József –,
hiszen a tokaj-hegy -
aljai Erdõbényén ta-
lálható birtokunk magában foglalja az
500 éves történelmi hagyományú
Lõcse-dûlõt. Ez a terület valaha Lõcse
szabad királyi város tulajdona volt, a
bényei bor pedig a település jelentõs
bevételi forrását jelentette. Ahogy Jó-
kai Mór: A lõcsei fehér asszony címû
regényében is olvasható: „Lõcse vá-
ros ez idõ szerint Magyarország leg-
gazdagabb aranybányájának, a hegy -
aljai szõlõnek birtokosa.”

– Mélységesen hiszem – fejtette ki
Béres József –, hogy jelenünk és maj-
dani jövõnk a múlt értékeinek is-
meretével és tiszteletével kezdõdik.
Ennek jegyében kezdeményeztük a
kapcsolatot a felvidéki település ön-
kormányzatával és helyeztük el a vá-
rosháza dísztermében a címerünkkel
faragott hordót, amely jelképes ka-
pocs múlt és jelen, Lõcse és Erdõ -
bénye között.

A Magyar Jogász Egylet 2008. áp-
rilis 4-én Budapesten a Parlament fel-
sõházi termében tartotta a küldött-
gyûlését az elnöki tisztséget betöltõ
Máthé Gábor elnökletével. 

A küldött-
gyûlés elõtt az
egylet és a Bu-
dapesti Fórum
Európáért Ala-
pítvány tartott
közös konfe-
renciát az „Eu-
rópai hatások a
tagállami al-
kotmánybírás-

kodásra” címmel. A tanácskozáson
az Alkotmánybíróság mûködésérõl,
eredményességérõl és dilemmáiról
volt szó. 

Ezután a küldöttgyûlés Miks Antal
fõtitkár elõadása alapján értékelte az
egylet 2007. évi szakmai tevékenysé-

gét és a költségvetés végrehajtását. Tá-
jékoztató hangzott el az egylet 2008.
évi szakmai programjáról, valamint a
pénzügyi tervrõl. Meghallgatták a je-
lenlévõk az ellenõrzõ bizottságnak a
fenti témákkal kapcsolatos jelentését.
A küldöttek az elvégzett munkát sike-
resnek ítélték, a terveket jónak tartot-
ták és egyhangúlag elfogadták. 

Az eredmények közül kiemelem,
hogy javultak a civil szervezet nem-
zetközi kapcsolatai. Eredményesen
tárgyalták az új Polgári Törvénykönyv
tervezetét. Részt vett az egylet a Bécs-
ben rendezett negyedik Jogász Fóru-
mon és megtartotta a hazai jogász ván-
dorgyûléseket is. 

A szakosztályok tevékenysége kö-
rébõl kiemelem a büntetésvégrehajtási
szakosztály mûködését, amely a fia-
talkorúakkal szembeni büntetõ intéz-
kedések és büntetések kérdését tár-
gyalta és véleményezte. Ezek ugyan-
is vita tárgyai a közéletben és a jogal-

kalmazók körében, a törvényhozók is
bizonytalanok, a lakosság pedig tü-
relmetlen e témában. 

Az egylet B.-A.-Z. megyei szerve-
zetének elnöke Cserba Lajos ügyvéd,
egyetemi tanár. Ez a közösség min-
denekelõtt a nemzetközi kapcsolatok
fejlesztésében, együttmûködésében
ért el példamutató eredményeket. 

Az idei esztendõ tervei között szak-
mai-tudományos pályázatok meghir-
detése szerepel, tanácskozást szerve-
zünk a jogászképzésrõl, nemzetközi
konferenciákat tervezünk az aktuális
jogelméleti és joggyakorlati kérdé-
sekrõl. Továbbra is várjuk tagjaink so-
rába a fiatal jogászkollégákat, akiktõl
új alkotószemléletet és munkát várunk.
Az egylethez csatlakozott jogi sze-
mélyeknek a legkiválóbb jogászok
közremûködésével a vitás kérdések
megoldásához nyújtunk hathatós se-
gítséget. 

Visóczki Kálmán küldött 

PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK
A SZERENCSI KISTÉRSÉGBEN

Rátka 

ÓVODÁSOK A SZÍNPADON

Hat intézmény csöppségei szerepeltek.

A szerencsi Tolnai Zsolt (jobbra) is átvette a mestervizsga-bi-
zonyítványát Bihall Tamástól. 

OKLEVELES MESTEREK

A TOKAJI BOR ÉS LÕCSE

Az összetartozást szimbolizáló ajándékokat
Béres József (balra) adta át Miroslav Vili -
kovskynak.

Visóczki Kálmán

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

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

Április 26.: III. (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Május 9.: IV. körzet (Spák László). Tel.: 47/361-203.
Május 16.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.

PÉN TEK DÉL UTÁ NI
OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:

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

Bíró László jegyzõ: minden pá-
ros hét szerdáján 8–16 óráig, leg-
közelebb április 30-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
május 7-én.

SZERENCSI VÁROSI
ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

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

és büntetõ iroda, valamint 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 május 5-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitány-
ság áldozatvédelmi referense –
Vass Réka hadnagy – minden hó-
nap elsõ hétfõjén, legközelebb
május 5-én 9–12 óráig tart foga-
dónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése
hétfõn és csütörtökön 8–15.30
óráig Palik Zsuzsanna fõhadnagy,
engedélyügyi fõeladónál.  

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

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

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA
TARTÁSA

Április 21–27.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba (ügyele-
tes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30 –11.30 óráig.

Április 28 – május 4.: Oroszlán:
hétfõ–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 5–11.: Oroszlán (ügyele-
tes): 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.

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. 

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
csütörtökön az ügyfélfogadás szü-
netel. Sírnyitással és hamvasztás-
sal, valamint a gyógyszer-engedé-
lyezéssel kapcsolatos ügyintézés:
hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig. Csa-
ládvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–15
óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szer-
da és csütörtök: 9–13 óráig, pén-
tek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(Miskolc, Kazinczy út 19.) 
Hétfõ 8–18 óra, kedd, szerda és

csütörtök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

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

Király Judit 20/484-1013.
Nyitva tartás hétfõn 10–16 órá-

ig, keddtõl péntekig 12–18 óráig,
szombaton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS
ÁPRILIS

29. (kedd): Tokaj.
MÁJUS

13. (kedd): Szerencs.

Az ENSZ egészségügyi világszerve-
zete, a WHO 1997-ben április 11-ét
nyilvánította a Parkinson-betegek vi-
lágnapjává.

Ennek a betegségnek a tüneteit 1817-
ben elõször írta le James Parkinson an-
gol háziorvos. Az õ születésnapjának
tiszteletére nyilvánították ezt a napot
a Parkinson-betegek világnapjává. A
magyar Delta Parkinson Egyesület há-
romnapos rendezvénysorozatot szen-
telt a világnapnak. Budapesten, Pécsett
és április 18-án Miskolcon tartottak a
kórral kapcsolatos orvos–beteg talál-
kozót. Ezen a programon közel ötven
érdeklõdõ vett részt és váltott szót a je-
lenlévõ szakemberekkel többek között
a betegség tüneteirõl, gyógyszeres és
mozgásterápájáról. Igényként fogal-
mazódott meg egy helyi egyesületi cso-
port létrehozása, amely hatékony se-
gítséget nyújthat a Parkinson-kórban
szenvedõknek. 

Ma Magyarországon 18-20 ezer em-
ber szenved ebben a betegségben és
évente 1000-1500 új esetet regisztrál-
nak. A Parkinson-kór progresszív de-
generatív, neuro-degeneratív megbe-
tegedés. Az életkor elõrehaladásával
emelkedik a megbetegedések száma,
a férfiak esetében gyakoribb, mint a
nõknél. Elõször a tünetek megjelené-
se hívja fel a figyelmet a bajra, melyek
egyre erõsödõ, nyugalomban is jelent-
kezõ remegés, illetve más esetben a
mozgás lassultsága. A tünetek erõsödése
a beteg szociális érzetét is rontja, a csa-
lád, a környezete segítségére szorul.

A gyógyszeres kezelés mellett bizo-
nyos táplálkozási változtatás is szük-
séges, mert a gyógyszer (Levodopa) fel-
szívódása akadályba ütközik, ha pro-
teinben gazdag étellel egy idõben jut

a gyomor-béltraktusba. A gyógyszer
mellékhatásaként hányinger, hányás is
jelentkezhet, ezért ha a készítményt a
táplálkozás elõtt húsz perccel vagy utá-
na másfél órával veszik be, ezek a mel-
lékhatások csökkennek vagy meg-
szûnnek. Abban az esetben, ha a
gyógyszer bevételekor gyomorfájdal-
mat, émelygést vagy hányingert érez-
nek, érdemes étkezéshez kötni a be-
vételt, de az étel fehérjében szegény
legyen! Inkább a vacsorák tartalmaz-
zanak állati eredetû fehérjét.

A gyógyszer mellékhatásaként gya-
korta fordul elõ székrekedés, ezért a
táplálkozás során a megfelelõ meny-
nyiségû rostbevitelrõl gondoskodni
kell! E mellett a folyadékfogyasztás is
nagyon fontos, naponta legalább két
liter mennyiségben ásványvizet, gyü-
mölcslevet kell inni.

Amennyiben a betegség elõreha-
ladtával nyelési nehézség jelentkezik,
az ételek pürésítésével, pépesítésével
kell gondoskodni a megfelelõ táplál-
kozásról, a beteg állapotát figyelembe
véve. A rágási, nyelési nehézség miatt
megnövekszik a táplálkozásra fordított
idõ, és ez gyakorta megterheli lelkileg
is a beteget, a tápanyagbevitel csök-
ken, kialakulhat az alultápláltság. En-
nek ellentéte is elõfordul, amikor ép-
pen a mozgás okoz problémát, az el-
fogyasztott táplálék mennyisége ener-
giában több, így a kialakult testsúlyfe-
lesleg még nehezíti a korlátozott moz-
gási képességet. Ezért fontos, hogy már
a betegség kezdetekor a helyes táplál-
kozásra figyeljen a beteg és az õt el-
látó család, vagy környezet!

Naponta fogyasszon friss gyümölcsöt,
zöldséget, teljes kiõrlésû gabonafélét
és az azokból készült sütõipari termé-
keket. A kávé, a tea bevitelét mérsé-

kelni kell az izgató hatása miatt. A hú-
sok közül a marhahús fogyasztását kell
háttérbe szorítani a csirke és a pulyka
mellett, a halak közül a szálkákat nem
tartalmazó sovány fajtákat kell elõny-
ben részesíteni. A zsíroknál a növényi
eredetû zsiradékokat kell alkalmazni az
ételkészítés során. Ételízesítõkbõl a
nem csípõs, könnyû fûszerezést hasz-
náljuk. A folyadékbevitelt ásványvi-
zekkel, gyümölcslevekkel, turmixokkal,
tejes italokkal biztosítsuk.

A Parkinson-kórban szenvedõ álla-
potának megfelelõen rostokban, fo-
lyadékban gazdag, fehérjében nap-
közben szegény étkezést kell biztosí-
tani, majd a tünetek fokozódásának, az
állapot romlásának megfelelõen pépes,
pürésített formában.

A megfelelõ táplálkozás hozzájá-
rulhat a beteg általános állapotának ja-
vulásához, ezért figyelmet érdemel a
mindennapok során! A gyógyító inté-
zet dietetikusaitól a beteg hozzátarto-
zója is segítséget kérhet a táplálkozá-
si kérdésekben. 

Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb május 5-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.

Egészségünkért 

PARKINSON-VILÁGNAP

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

Az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program (ÚMVP) egyik meg-
határozó célja, hogy a mezõgazda-
ság fejlesztésével párhuzamosan a
vidéki környezet állapota is a né-
pesség igényeinek és elvárásainak
 leg inkább megfelelõ módon alakul-
jon. Ennek érdekében az ÚMVP
prioritásai közé került az agrár-kör-
nyezetgazdálkodás és a környezet-
barát erdõgazdálkodás elõsegítésé-
nek programja.

Az ÚMVP úgynevezett II. tenge-
lyének, azaz a környezetkímélõ gaz-
dálkodási módszerek elterjesztésé-
re és a környezetbarát erdõgazdál-
kodás finanszírozására a 2007 és
2013. közötti idõszakban az ÚMVP
céljainak rendelkezésére álló min-
tegy 5 milliárd eurónak – azaz 1.300
milliárd forintnak – a 35 százaléka,
mintegy 1,6 milliárd euró, azaz kö-
zel 400 milliárd forint jut majd. En-
nek a programcsomagnak – ten-
gelynek – az intézkedései közé tar-
toznak többek között a kedvezõtlen
adottságú területek, valamint a Na-
tura 2000 területek támogatása, to-
vábbá az õshonos és veszélyeztetett
 mezõ gazdasági állatfajták genetikai
állományának tenyésztésben tör-
ténõ megõrzése és a genetikai er-
õforrások fenntartása is. Az intéz-
kedések közé tartozó agrár-környe-
zetvédelmi kifizetések célja a fenn-
tartható mezõgazdasági földhasz-
nálat kiterjesztése, a környezetter-
helés csökkentése, a környezet- és
természetvédelmi célok megvalósí-
tása önkéntes vállalás alapján. 

A kedvezõtlen adottságú területek
támogatására tavaly beadott kérel-
meket a területalapú támogatásokkal

együtt folyamatosan bírálják el. A ta-
valyi év végéig több mint 7000 ké-
relem alapján mintegy 280 ezer
hektár területre egymilliárd forint
kompenzációs támogatást fizettek
már ki a pályázó gazdálkodóknak.

Az erdészeti területek fenntartha-
tó használatát is ennek az intézke-
déscsoportnak a keretén belül tá-
mogatja az ÚMVP. Az erdészeti tá-
mogatások közül a legfontosabb a
mezõgazdasági földterületek elsõ
erdõsítésének támogatása, de pá-
lyázni lehet még agrár-erdészeti
rendszerek elsõ létrehozására a mez-
õgazdasági területeken, valamint a
nem mezõgazdasági területek elsõ
erdõsítésére és az erdõ-környezet-
védelmi támogatások kifizetésére,
sõt az erdészeti potenciál helyreál-
lítására, és nem termelõ beruházá-
sok létesítésére is az erdõterületeken. 

Erre az intézkedésre jelenleg még
nem lehet pályázatot benyújtani,
mivel a tavaly augusztus és október
között beadott – majdnem 10 ezer
hektárra vonatkozó igény – mintegy
1300 kérelem még feldolgozás alatt
áll. 

E tengely projektjei között külön
is foglalkozni kell a Natura 2000
programmal, mivel Magyarország
az Európai Unióhoz való csatlako-
zással vállalta, hogy közösségi je-
lentõségû természetes élõhelyei, va-
lamint állat- és növényfajai védel-
mében területeket jelöl ki, amelyek
így az EU ökológiai hálózatának, az
úgynevezett Natura 2000-nek a ré-
szeivé váltak. Ezek között igen nagy
százalékban vannak mezõgazdasá-
gilag hasznosított területek, gyepek,
tavak, folyók. A Natura 2000 terü-
letek védelmében tehát különösen

hangsúlyos a gazdálkodók, a fenn-
tartók felelõssége, a hagyományos
gazdálkodási módok szerepe. Az itt
élõ gazdálkodóknak ezért gyakran
változtatniuk kell, illetve kellett a ko-
rábbi termelési struktúrájukon. Az in-
tenzív gazdálkodást ugyanis sok-
szor fel kell, illetve fel kellett cse-
rélniük a tudatos agrár-környezet-
gazdálkodási tevékenységre. 

Az ÚMVP környezet- és vidék ál-
lapotának javítása elnevezésû in-
tézkedéscsomagja éppen ezért külön
keretet jelöl ki a Natura 2000 terü-
leteken élõ gazdálkodók számára. Így
nekik a tulajdonukban lévõ földeken
gondoskodniuk kell a védelem alatt
álló állat- és növényfajok megóvá-
sáról is.  

Ha az adott területen például egy
ritka madárfaj – daru, vadlúd, kék-
vércse – fészkel, a költési idõszak-
ban például megtilthatják ott a ka-
szálást. A gazdálkodók a korábbi jö-
vedelmük ilyen okkal való csökke-
nése miatt a kiesõ bevételeik arány-
ában az ÚMVP keretén belül is tá-
mogatásban részesülhetnek.

A Natura 2000 területekre az
ÚMVP területalapú, vissza nem té-
rítendõ támogatását veheti igénybe
az a gazdálkodó, akinek a földje leg-
alább 0,3 hektár és amelyet a tá-
mogatási idõszak teljes idõtartama
alatt gyepként hasznosít. Nem vehetõ
igénybe ezen a jogcímen támogatás
arra a területre, amelyet az igénylõ
lágy vagy fás szárú energiaültetvén-
nyel hasznosít. A támogatás mérté-
ke gyep esetében 38 euró – azaz min-
tegy 10 ezer forint – hektáronként és
évenként. A kérelem beadása az idei
területalapú támogatásokkal egyi-
dejûleg történik.

A KÖRNYEZETÉRT ÉS A VIDÉKÉRT



2008. ÁPRILIS 25.HIRDETÉS 13

HALLÁSJAVÍTÁS
MESTERFOKON
13 év tapasztalatával

Van olyan családtagja, aki túl hangosan hallgatja
a televíziót vagy csak többszöri visszakérdezés-
sel 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. 

KINCSES TÜZÉP

Telephelyünk: Bekecs, Szerencsi út 33. Tel.: 47/368-069.
ÉPÍTÔ- ÉS TÜZELÔANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!ÉPÍTÔ- ÉS TÜZELÔANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!

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

FÜRDÕSZOBASZALON FÜRDÕSZOBASZALON 
ÉS CSEMPEBOLTÉS CSEMPEBOLT

Építkezôknek és kivitelezôknek 
egyéni kedvezmények, ajánlatkészítés.

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
RÁKÓCZI U. 128. IV. ép. I. em. (Park): az állomással szemben,
õsparkos környezetben, felújított (újonnan kialakított zu-
hanyfülkés fürdõszoba, járólapok és laminált padló, fûtési
rendszer, friss festés-mázolás, konyhaszekrény, gáztûzhely)
1,5 szoba, étkezõs konyha, fürdõszoba helyiségekbõl álló,
gáz-konvektoros fûtésû, galériázható, 46 m2 hasznos alap-
területû társasházi lakás a hozzá tartozó udvari tároló kam-
rával. Alacsony rezsi- és társasházi költségek. Azonnal
beköltözhetõ. Irányár: 5 500 000 Ft. Tel.: 20/429-29-05.
HUNYADI U. 12.: Csadó ingatlan: mintegy 90 m2 hasznos
alapterületû, komfortos családi ház a hozzá tartozó pince, il-
letõleg borház és gazdasági épületek helyiségekkel. A borá-
szatban használatos eszközök külön térítés ellenében
megvásárolhatók. Tovább bõvíthetõ. Rövid határidõvel be-
költözhetõ. Irányár: 11 900 000 Ft. Tel.: 47/362-625,
30/271-90-53. 
ALSÓPINCESOR: 60 hl tárolókapacitású pince, elõtérrel, fel-
dolgozóval, felszereléssel, 20 fõ vendéglátására alkalmas lak-
résszel, 800 négyszögöl szõlõvel, gazdasági épülettel
kizárólag együttesen eladó. Irányár: 6 200 000 Ft. Tel.:
20/343-10-38.  
BUDAPEST, XIV. KERÜLET (ZUGLÓ): zárt udvarral rendelkezõ,
3 emeletes, 10 lakásos téglaépítésû társasház alagsorában
22 m2 felújítandó társasházi lakás közvetlenül a tulajdonos-
tól. A lakás területe tovább bõvíthetõ. Azonnal beköltözhetõ.
Egyedülállók vagy diákok részére ideális. Megfelelõség ese-
tén értékegyeztetéssel szerencsi társasházi lakásra is cserél-
hetõ.  Irányár: 6 500 000 Ft. Tel.: 47/561-555. 
MISKOLC, PETNEHÁZY U. 8., 3. emelet 3. ajtó: 4 emeletes,
rendezett, parkos környezetben lévõ társasházban, déli fek-
vésû, 60 m2, teljesen felújított, 4 gázkonvektoros társasházi
lakás. Alacsony rezsi- és társasházi közös költség. Jó közle-
kedési és  parkolási lehetõség. Befektetõk figyelmébe is ajánl-
juk. Irányár: 9 000 000 Ft. Telefon: 20/429-29-05. 
DANKÓ PISTA  U. 25., 1.emelet, 2. ajtó: a Népkert mellett,
rendezett társasházban, déli fekvésû, 37 m2, teljesen felújí-
tott távfûtéses társasházi lakás. Alacsony rezsi- és társasházi
közös költség. Óvoda, iskola a közelben, jó közlekedési és
parkolási lehetõség. Befektetõk figyelmébe is ajánljuk. Irány -
ár: 7 500 000 Ft. Telefon: 70/362-27-04. 
TISZALÚC, BÉKE U. 68.: 1029 m2 teljesen bekerített telken,
mintegy 90 m2 hasznos alapterületû, 2,5 szoba, konyha, für -
dõ szoba, kamra helyiségekbõl álló, központi fûtéses (szén-
gáz), komfortos családi ház a hozzá tartozó kazánházzal, 2
részes melléképülettel. Az ingatlan hasznos alapterülete 
90 m2 beépíthetõ padlástérrel tovább bõvíthetõ. Megfelelõség
esetén beszámítanak szerencsi vagy Szerencs környékén lévõ
kertes családi házat maximum 5-6 M Ft értékben. Irányár: 
7 700 000 Ft. Tel.: 47/561-555.
MONOK, SZÉCHENYI U. 57.: kiváló panorámával rendelkezõ,
276 négyszögöl teljesen bekerített ingatlanon, mintegy 60
m2 hasznos alapterületû, félkomfortos családi ház. Hozzá tar-
tozik 12 m2 pince és 20 m2 felújítandó borház. Lakásnak és
hétvégi háznak egyaránt megfelelõ. Irányár: 2 500 000 Ft.
Tel.: 561-555.

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

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

e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu

Ágnes Lakástextil – 
Villamossági Szaküzlet

AJÁNLATUNK:
� 30 cm-es vitrázsfüggönyök 190 Ft/m-tõl 
� 3 m-es muszlinfüggönyök 710 Ft/m-tõl

� 180 cm-es függönyök 480 Ft/m-tõl � Paplanok 3300 Ft-tól
� Gyapjú párnák-paplanok 30% árengedménnyel
� Csillárok 2850 Ft-tól � UFO lámpák 790 Ft-tól

� Kültéri állólámpák 1280 Ft-tól
Amíg a készlet tart! 

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Függöny-, drapéria-, terítõvarrás helyszíni felméréssel is! 

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig. 
Telefon: 47/362-275.

Szerencs, Rákóczi út 100. (az Euronics mellett)
Parkolási lehetôség a Posta utca felôl az udvarban!

TELJES KÖRÛ VILLANYSZERELÉS

3909 Mád, Vas út út 1. Te le fon: 47/548-003, 47/548-013. Te le fon/fax: 47/348-357. 

� Acél szer ke ze tek gyár tá sa, sze re lé se � Be ru há zá sok, fej lesz té sek komp lett ki vi te le zé se 
� Gé pek, be ren de zé sek gyár tá sa, sze re lé se � Hen ge relt, he gesz tett csö vek, csõ ido mok gyár -
tá sa, sze re lé se � Üze mek,
üzem ré szek fel újí tá sa, kar-
 ban tar tá sa � Fel ra kóhe -
gesz té sek � Lv = 30 mm-ig
tör té nõ le mez hen ge re lé sek 
� For gá cso lás kö zép esz ter -
gá kon � DP–200 sík esz ter -
gán tör té nõ nagy sú lyú és
mé re tû mun ka da rab ok meg-
 mun ká lá sa � Ma ró gé pe ken,
gya lu gé pe ken, su gár fú ró gé -
pe ken vég zett for gá cso lá sok
� Komp lett szá mí tó gé pes
ügy vi te li szol gál ta tá sok

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAK IPA RI ÉS KE RES KE DEL MI KFT. 

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

BOWLING CLUB
Családi összejövetelek (születésnapok, 

névnapok, stb.) céges rendezvények szervezését,
lebonyolítását vállaljuk! Igény szerint meleg vagy hideg

ételeket tudunk biztosítani. 

Többféle kikapcsolódást nyújtó 
játékok: kétpályás bowling, 9-es

pool, biliárdasztal, asztali foci, sakk.

Nyitva tartás: vasárnaptól 
csütörtökig 13–23 óráig, 

péntek, szombat 13–02 óráig.
Pályafoglalás nyitvatartási

idõben az 561-141-es 
telefonszámon.
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Vasudvar
Akciós álmennyezetek,

rozetták, 
stukkók, tapéták.

Szerencs, Bekecsi út 2.
Tel.: 06-30-3361290

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

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

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

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

Egy-, két- 
és háromágyas, 

zuhanyzós szobákkal, 
lakosztállyal, reggelivel 

és zárt parkolóval biztosít 
minden kényelmet.

A tíz szoba mindegyikében 
színes tv, légkondicionált 

társalgó, reggelire 
bôséges ételválaszték áll 

vendégeink 
rendelkezésére!

WWEEEEKKEENNDD
PPAANNZZIIÓÓ

Szerencs, 
Rákóczi út 19.

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

Áruházunkban 
február elejétõl már 
raktárkészletrõl is 

vásárolhat lakástextilt.

...mert ezek a Diego-s fiúk 
mindig kitalálnak valamit.

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

Nyitva: hétfô-péntek 8–12 óráig 
és 12.30–16 óráig, 

szombat 8–12 óráig.

A TER VE ZÉS TÕL A MEG VA LÓ SÍ TÁ SIG!
SZI VÁR VÁNY-ÉP KFT.

Sze rencs, Betonkeverô Te lep (Ke le ti Ipar te lep)
Tel.: 47/361-858, 47/361-118. Fax: 47/361-104

– BETONÉRTÉKESÍTÉS
(Ke le ti Ipar te lep)

– kiszállítás (te her gép ko csi val
és mi xer rel)

– Ipari és egyéb épü le tek 
ter ve zé se és ki vi te le zé se

� Méretpontos üléshuzatok gyári
anyagokból.

� Univerzális üléshuzatok – már
5000 Ft-tól.

� Üléstakarók.
� Sportkormányok, sportlégszûrôk.
� Méretpontos gumiszônyegek:

Suzuki SX 4, Suzuki Ignis, Skoda
Fabia, Suzuki Swift.

� Filcszônyegek több színben.
� Hangolható sportkipufogók.
� Sportpedálok.
� Dísztárcsák (darabra is).
� Csomagtértálcák 

(méretpontos is).
� Trikó jellegû huzatok 

elsô és hátsó ülésre is.

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK
RAKTÁRRÓL 

VAGY MEGRENDELÉSRE.

Ha 10 óráig megrendeli, már fél 
4-kor átveheti, ha dél után rendeli
meg, másnap reggel jöhet érte.

Egyes keleti alkatrészek akár
50%-os árengedménnyel! 

� IZZÓK nagy választékban min-
den típushoz.

� Nyári autóápolási cikkek.
� Castrol, Valvoline, Rowe, Opel

olaj raktárról.
� Vezérmûszíjak, hosszbordás 

szíjak, ékszíjak.
� Opel gyári alkatrészek.

Bereczk Autósbolt

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

Igény esetén mixeres kiszállítást vállalunk 
betonszivattyú biztosításával.

Felsõzsolca, a 37-es számú fõút 4-es kilométerkövénél (a szélerõmû mellett)
Betonüzem: 70/945-1555. Számlázás: 46/703-992. Fax.: 46/703-923.

NN--ZZOOLLLL
KKAAVVIICCSSBBÁÁNNYYAA,,  BBEETTOONNÜÜZZEEMM

Minõség Termékár/m3

VÍZZÁRÓ VZ 4
C 25-16/KK 20 20 200 Ft

C 20-24/KK 19 000 Ft

Minõség Termékár/m3

C 10-24/FN 8050 Ft
C 10-24/KK 8700 Ft
CKT 6150 Ft
C 12-24/FN 8320 Ft
C 12-24/KK 9220 Ft
C 16-24/FN 9000 Ft
C 16-24/KK 10 100 Ft

Betonminõség az MSZ 4719, illetve a MI 04-562 elõírásai szerint.

24 kilom
éterre

Szerencstôl

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

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

Kedvezményes 
vetõmagvásár
Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek
5% engedmény! 

Kerti gépek, szerszámok, 
játszótéri és tóépítési kellékek.

Honda és Maruyama gépek 
forgalmazása!

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Háztartási vegyiáru-kínálatunkból: 

Komplex mosópor 9 kg 1150 Ft
Jar mosogatószer 3 x 500 ml 450 Ft

Biopon Takarékos 6 kg 2185 Ft

Állateledelek: fagyasztott és szárított termékek.    



2008. ÁPRILIS 25.HIRDETÉS/MOZAIK 15

Belovecz
és Társa

Kft. 
Szerencs, 

fecskési húsboltja

Továbbra is kedvezõ áron
ajánljuk a sertés-, marha-, 
birka, bõrössüldõ-, baromfi-
húsokat és hentesárukat! 

Naponta friss hússzállítás!

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

Sertéskaraj (egész) 950 Ft/kg

Sertéscomb 920 Ft/kg

Sertéslapocka 870 Ft/kg

Sertéstarja (csontos) 820 Ft/kg

Sertésoldalas 780 Ft/kg

Sertéscsülök (hátsó) 540 Ft/kg

Csontnélküli karaj 1260 Ft/kg

70%-os apró sertéshús
(kolbászhús) 
(kérésre ledaráljuk) 580 Ft/kg 

Bõrnélküli csülökhús 660 Ft/kg  

Lehúzott félsertés 
(fej nélkül) 775 Ft/kg

Bõrös süldõhús 
(15–60 kg élõsúly) 690 Ft/kg 

Kocsonyacsomag 450 Ft/kg

Füstölt bordaporc 760 Ft/kg

Füstölt sertéscsülök 830 Ft/kg

Egész csirke 610 Ft/kg

Csirkecomb 610 Ft/kg

Csirkemell filé 1320 Ft/kg

Csirkeszárny 490 Ft/kg

Csirkefarhát 140 Ft/kg 

Csirkemáj 660 Ft/kg 

Lángolt 
parasztkolbász 765 Ft/kg

Parasztkolbász 765 Ft/kg

Lecsókolbász (Be–Va) 399 Ft/kg

Ungvári szalámi 560 Ft/kg

Római csülök 840 Ft/kg

Virsli (Heves) 390 Ft/kg

Nádudvari virsli 990 Ft/kg

Müncheni pálcika 930 Ft/kg

Poharas zsír 280 Ft/kg

Vödrös zsír 5 kg-os 
(Dobhús) 1450 Ft/vödör

Vödrös zsír 5 kg-os 
(Pápa) 1950 Ft/vödör

Meleg- és hidegétel-
utalványokat 
beváltunk!

A BIZTONSÁG OLCSÓBB, 
MINT GONDOLNÁ!!!

RIASZTÓRENDSZEREK MÁR 49 900 FT-tól 
24 ÓRÁS TÁVFELÜGYELET 2500 Ft/hó-tól

VIDEOKAMERÁS 
MEGFIGYELÕ RENDSZEREK

KLÍMABERENDEZÉSEK
INGYENES FELMÉRÉS, SZAKTANÁCSADÁS

Alarm Sensor Miskolc Kft.
Farmosi Imre

20/388-8467
farmosi@alarmsensor.hu

AKKUMULÁTOROK LEG… LEG… LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!

Tel.: 47/362–264, 
30/294-6417, 20/981-6065.

Szerencs, Kassa út 4. 
Nyitva: H–P 8–16-ig. Ebédidõ: 12–13-ig. 

Akkumulátorok ingyenes bevizsgálása. Gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása! 

AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN minden hónap 1-jétõl 10-ig!
Japán típusú akkumulátorok és zselés akkumulátorok forgalmazása!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû, motorkerékpár, elektromos targonca 

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

Az AEGON Magyarország Zrt. képviseletében, 

HITEL- ÉS BIZTOSÍTÁSI 
TANÁCSADÓI

állást hirdetek 
Szerencs és Tokaj térségébõl!

Kezdõ támogatással és ingyenes átképzéssel! 

Érd.: 70/322-79-26.

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

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb 

és hosszabb 
távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

MEGGYES PRESSZÓ
Bekecsen kiadó vagy eladó.

BÁSTYA SÖRÖZÕ 
Szerencsen kiadó vagy eladó. 

Érdeklõdni: 20/951-7000.

ZEMPLÉN VILL 
RIASZTÓRENDSZEREK

RIASZTÓRENDSZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE, TELEPÍTÉSE 
ÉS 24 ÓRÁS JÁRÕRSZOLGÁLAT A ZEMPLÉN VILL-TÕL. 

SZERENCSEN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN 

� Riasztórendszerek, beltérre, kültérre 
� Hétvégi házak, pincék védelme

� Füstérzékelôk � Szénmonoxid-érzékelôk
Kamerarendszerek:

� Megfigyelôkamera � Minikamera
� Kémkamera � Rádiós kamera

� Vezeték nélküli kamera � Villanyszerelés
RIASZTÓRENDSZEREK 35 000 FT-TÓL SZERELÉSSEL.

Kivonuló járôrszolgálat havi díj
magánszemélyek és közületek esetén: 2500 Ft.

Szerencs, Bekecs, Legyesbénye, Megyeszó, Monok, 
Golop, Mád, Rátka, Tállya, Abaújszántó, Mezôzombor,

Taktaszada, Taktaharkány, Prügy.

Tel.: 70/775-78-17, 70/335-31-80.

Szerencsen, a Rákóczi-vár udvarán 
15 óra: Ovigála. Napsugár Napközi Otthonos Óvoda mûsora.
15.20 óra: Tavaszi zsongás. A Szerencsi Általános Iskola diákjainak

vidám táncos mûsora.
16 óra: Gyermekszínházi elõadás. Fogi Színház: Kis Hableány. 
17.30 óra: Karatebemutató. Shotokan Karate Szerencsi Sportegyesület

Varga Csaba háromdanos karatemester vezetésével.
18 óra: Harlequin Showtánc Csoport. 
18.30 óra: Revüshow – zenés, táncos divatbemutató.
19 óra: Varga Miklós – a musical gyöngyszemei.
19.45 óra: Fiatal szerencsi tehetségek mûsora. Fellép: Takács Cintia,

Petró Dalma, Gazdóf Dániel.
20 óra: Táncvarázs. Hastánc – Stark Kinga.
20.10 óra: Rock & roll party Kertész Attilával. 
20.30 óra: Tûzvarázs – akrobatikus tûzshow.
21 óra: Keresztes Ildikó, Emerton-díjas énekesnõ mûsora. 
22 óra: A blueskirály koncertje – Deák Bill Blues Band. 

Ondon, a sportpályán
15 óra: Ovigála – Csillagfény Gyermeksziget ovisai. 
15.15 óra: Májusi diákparádé. A Szerencsi Általános Iskola ondi kihelyezett

tagozata diákjainak mûsora. 
15.35 óra: Harcmûvészeti bemutató – Iaido. 
16.15 óra: Folklórvarázs – Újvári Marika nótaénekes.
16.45 óra: Rock & roll party Kertész Attilával.
17.30 óra: Fiatal szerencsi tehetségek mûsora. 

Fellép Takács Cintia, Petró Dalma, Gazdóf Dániel.
17.45 óra: Hastánc – Stark Kinga.
18 óra: Zenés nosztalgiashow. 
19 óra: Rónavölgyi Endréné polgármester 

és Danyi László önkormányzati képviselõ köszöntõje. 
19 óra: Sztárvendég: Solymos Tóni. 

MAJÁLIS 
2008. MÁJUS 1., (CSÜTÖRTÖK)

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet, vala-
mint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szerencsi  Kis-
térségi Intézete nyílt napot szervez május 7-én (szerdán) 14 órától a
Rákóczi-vár színháztermében.

Program:  
14 óra: Szerencsi óvodások mûsora.
14.10 óra: Rónavölgyi Endréné, Szerencs város polgármesterének meg-

nyitó beszéde.
Elõadások:

14.20 óra: A gyermekegészségügyi ellátás elõtt álló megoldandó fel-
adatok a harmadik évezred elején. Elõadó: Sólyom Enikõ,
a B.-A.-Z. Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központ
vezetõ fõorvosa.

14.50 óra: Iskolai magatartászavarok. Elõadó: Velkey Imre gyermek-
neurológus fõorvos.

15.10 óra: Gyermek- és serdülõkori nõgyógyászati betegségek. Elõadó: Pá-
zsit Emese szülész-nõgyógyász, gyermeknõgyógyász fõorvos. 

15.25 óra: Gyermekkori elhízás és következményei. Elõadó: Bobkó Géza
gyermekgyógyász fõorvos.

15.40 óra: Hogyan vigyázzunk „szemünk fényére”? Gyermekszemészeti be-
tegségek és szûrések.  Elõ adó: Eszlári Erika szemész szakorvos. 

16 óra: Kerekasztal-beszélgetés: Kérdezzen – felelünk! Résztvevõk: az
elõadók és Borbély Zsuzsanna kistérségi tiszti fõorvos, Dégi Ka-
talin fül-orr-gégész fõorvos, Fodor Edit gyermekgyógyász fõor-
vos, Riskó Ágnes ortopéd fõorvos, Juhász Mária iskola- és ifjú-
ságegészségügyi fõorvos. 

A szervezõk a rendezvényre szeretettel hívják és várják az érdeklõdõ
szülõket, az egészségügyben dolgozó szakembereket.

JÖVÕNK ZÁLOGA, 
GYERMEKEINK EGÉSZSÉGE!

Tûzoltóautó-bemutató, ugrálóvár, étel-italsátor, 
omnibuszutazás.
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– Családi házak, társas lakások eladók Szerencsen és
környékén. Néhány áron alul. Érd.: 20/801-6920. (8)
– Szerencs, Bocskai út 3. szám alatt 50 m2-es társas-
házi lakás eladó. Érd.: 47/363-157. (8)
– Szerencs központjában kétszobás, 55 m2-es, erké-
lyes, elsõ emeleti, felújított lakás eladó. Érd.: 30/393-
0720, 30/468-7692. (8) 
– Szerencs-Ondon háromszobás, konyhás, spájzos,
fürdõszobás, központi fûtéses és vegyes tüzelésû gáz-
fûtéses családi ház eladó, kút és pince van. Érd.:
47/364-536, 70/504-2024. (8)
– Bekecs, Marx K. u. 9/A. szám alatt felújított családi
ház, költözés miatt eladó. Ár: megegyezés szerint.
Érd.: 47/368-160, 20/933-9910. (8)
– Bekecsen háromszobás, nappalis, étkezõs, gáz-köz-
ponti és vegyes tüzelésû szintes családi ház ipari áram-
mal eladó (vállalkozásra alkalmas.) Érd.: 47/360-
019, Lõtér u. 22.  (8)
– Szerencs belvárosában kétgenerációs, különbejáratú
2 + 4 szobás családi ház 2 garázzsal, nagy mûhellyel,
ipari árammal. Vállalkozásra megfelelõ. Kisebb csa-
ládi házat beszámítunk. Érd.: 20/575-3803. (8-9)

MEZÕGAZDASÁG
– Legyesbényén pince, feldolgozóval, felszereléssel,
6000 m2 szõlõvel együtt eladó. Érd. 30/466-0594.
(8-9)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (8-9)

JÁRMÛ
– Jó állapotban lévõ platós Zuk 1 év mûszakival eladó.
Érd.: Abaújszántó, Varga u. 34., tel.: 30/454-1334.
(8-9)
–1994. évjáratú, 1500 cm3-es piros színû 2107 Lada
személygépkocsi 2008. 07. 12-ig érvényes mûszaki-
val, vonóhoroggal, tetõcsomagtartóval (stb.) eladó.
Érd.: 20/428-5186. (8)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencsen az Ondi út 15/C szám alatt két szoba,
összkomfortos családi ház garázzsal, nagy terasszal,
kis kerttel eladó. Érd.: 47/361-822. (8-9)
– Bekecsen 70 m2-es, felújított parasztház eladó. Ár:
7 M Ft. Érd.: 70/615-5867. (8-9)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szu-
terénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületek-
kel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is
kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (8-9)
– Szerencsen frekventált helyen 200 m2-es, három-
szobás, nappalis, étkezõs vegyes- és gáztüzelésû,
azonnal beköltözhetõ családi ház, rendezett, parkosí-
tott udvarral sürgõsen eladó. Érd.: 20/935-0795. (8-
9)
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10
x 10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó.
Részben alápincézett, beépíthetõ padlástérrel, fedett
terasszal, ipari árammal, az udvaron ásott kúttal. Irá-
nyár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (8-
9)
– Szerencsen a földhivatal mögött lévõ Lajos közben
– költözés miatt – garázs eladó. Érd.: 47/363-617.
(8-9)
– Szerencsen a Bartók Béla u. 41. szám alatt, 2 szo-
bás, összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 10 M Ft.
Érd.: 47/363-090, 30/229-8204. (8-9) 
– Szerencsen összkomfortos kis családi házrész, jó he-
lyen eladó. Érd.: 30/8384-696. (8-9)
– Szerencsen a Ságvári közben (az ügyelettel szem-
ben) eltolt szintes, összkomfortos családi ház eladó.
Ár: 16 M Ft. Érd.: 47/361-888 hétköznap 18–20 óra
között. (8-9)
– Csobaj, Ady út 4. szám alatti felújított lakás bútor-
ral eladó. Érd.: 20/3900-563. (8-9)
– Szerencs belterületén kertészkedésre vagy építke-
zésre alkalmas telek eladó. Érd.: 30/686-0579,
30/540-0050. (8-9)
– Szerencs-Ondon 100 m2-es tetõteres, összkomfor-
tos családi ház rendezett udvarral eladó. Ár: meg-
egyezés szerint. Érd.: 20/221-1504. (8-9)
– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt garázs eladó.
Érd.: 47/361-370, 47/362-612. (8-9)
–  Szerencsen a Gyár út 15/A/6-ban mûanyag abla-
kos, felújított, háromszobás (123 m2) sorházi lakás
eladó. Érd.: 47/361-384 17 óra után, vagy 20/434-
7408. (8)
– Bekecsen régi típusú családi ház olcsón eladó. Érd.:
46/359-860, 20/994-1172. (8)
– Rátkán családi ház eladó. Bekecs, Szent István úton
építési telek eladó. Érd.: 70/934-6970, 47/362-608,
20/9741-707. (8)
– Budapesten a Városligetnél téglaházban, 2. emeleti,
46 m2-es, 1,5 szobás világos lakás eladó. Irányár: 12,8
M Ft. Érd.: 70/374-1734. (8)
– Szerencsen a Szabadság úton kétszobás, erkélyes
lakás eladó. Csere is érdekel! Érd.: 20/393-4510. (8)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján
fotóval jelentetjük meg az el adás -
ra vagy kiadásra kínált lakásokat,
épületeket. Ennek költsége hozott
fénykép esetén alkalmanként 500
Ft, amennyiben a fotót munkatár-
sunk készíti el, akkor 700 Ft. Ezért
az összegért egyszer jelentetjük
meg hirdetését, ami az internetes
honlapunkra is ilyen formában
felkerül. 

– 1988 évjáratú, bordó színû, Aro–320 4 x 4 zárt,
3118 cm3, 2009. 09. 07. érvényes mûszakival, vonó-
horoggal eladó. Érd.: 20/428-5186. (8) 
– 1200 cm3 Skoda Fabia Combi, 2003-as évjáratú,
ezüstmetál színû, 2009. 10. 04. érvényes mûszakival
eladó. Extrák: ABS, CD-rádió, 2 légzsák, ködlámpa,
téli gumi, vonóhorog. Érd.: 20/428-5186. (8)

GÉP, SZERSZÁM
– Mosógép, gáztûzhely, fagyasztószekrény eladó.
Érd.: 20/9347639. (8)
– Zanussi hûtõszekrény, 230 l-es fagyasztóláda és
varrógép eladó. Érd.: 47/361-384 17 óra után. (8)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, kárpitozott gar-
nitúra (rekamié, 2 fotel, 4 szék), felnõtt- és gyer-
mekheverõ, 2x3-as szõnyeg. Érd.: 47/361-167,
47/363-041. (8-9)
– Ülõgarnitúra kihúzható kanapéval eladó. Érd.:
20/9347639. (8)
– 2 ajtós szekrény, 3 ajtós szekrény, vitrines szek-
rény, kétszemélyes ágynemûtartós rekamié, félkör
alakú ülõgarnitúra fotellel eladó. Érd.: 47/361-384
17 óra után. (8)

VÁLLAL
– Szerencsen és környékén két mûszakban nõi mun-
kát, takarítást vállalok. Tel.: 20/344-4661. (8-9-10)
– Németországban tanult, diplomás nyelvtanár né-
metbõl érettségire, nyelvvizsgára felkészítést vállal.
Érd.: 70/203-4015, 16 óra után. (8)

VEGYES
– Alig használt trambulin, járóka, sötétzöld kerti bútor
(4 szék, kerek asztal) eladó. Érd.: 20/499-7220. (8-9)
– 5 q oltott mész, valamint 1 db motor külsõ gumi (20
x 2,75) 1000 Ft eladó. Érd.: 20/413-4482. (8-9)

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás 
temetkezési szolgáltatás.

Tel.: 20/322-8876, 20/992-8119,
ill. 47/362-487.

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2008. április 30-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Május 9., május 23.

500 forint

�

�

Rendkívüli akció május 4-ig 
szerencsi és tarcali COOP üzleteinkben!
Minna dobozos tej UHT 1 l 1,5% 159 Ft
Abaúj friss dobozos tej 1,5% 1 l 159 Ft
Minna tejföl 175 g 18% 79 Ft

Egységára: 451,42 Ft/kg

Minna túró 0,5 kg 399 Ft
Egységára: 798 Ft/kg

Szerencsi tojás 10 db-os 259 Ft
Szerencsi cserkészkolbász 1 kg 1099 Ft
Topping Star növényi hab 250 g 199 Ft

Egységára: 896 Ft/kg

Tõkehúst árusító üzleteinkben:
Elõhûtött csontos tarja 1 kg 799 Ft
Porcos császárvég 1 kg 699 Ft

AK CIÓ!

Keresse az április 27-ig tartó 5 nap 5 termék 
akciónk kínálatát is!

Vásároljon 3000 Ft felett április 28-ig és a sorsoláson
megnyerheti értékes ajándékaink egyikét! 

Ne feledje: 
májuskosár, ballagás, anyák napja
Várjuk szeretettel üzletünkben!

Szerencs, Sallai út 13. (a Providencia biztosítóval szemben) 
Tel.: 47/363-758.

ARANY PRÁGA
Idõpont: 2008. május 10–12.

Utazás: autóbusszal Szerencsrõl. Részvételi díj: 34 400 Ft/fõ
(utazás, 2 éjszakai szállás félpanzióval, idegenvezetés) 

Külön fizetendõ: BBp, belépõk 

COSTA BRAVA 
Idõpont: 2008. június 7–14.

Utazás: repülõvel. Ellátás: félpanzió. 
Részvételi díj: 84 900 Ft/fõ-tõl. 

Az ár nem tartalmazza: illetékek, transzfer, BBp, helyfoglalási díj

Jelentkezés és bõvebb információ: 

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.huEng.sz.: R-1787/1998

Házasságuk 60. évfordulója 
alkalmából 

Hermann Károlyt és feleségét
köszöntik:

Gyermekei, unokái 
és dédunokái.



Vízszintes:
1. Mark Twain idézete. 12. Rossz

hús jelzõje. 13. Szolgálatban van! 14.
Állatkert. 15. Ama bizonyost. 16. Ve-
szélyes vírusfajta. 17. Nitrogén, kén.
18. Kiejtett Z! 19. Teniszpálya  jel -
zõje lehet. 21. Ágyból kimászik. 22.
Összesen röviden! 24. Õ tulajdona.
25. Tellúr, jód. 27. Fekete-fehér pa-
tás. 29. Lappangó, idegen szóval. 31.
Kérdõszavunk. 33. Szénsavas ital. 35.
Napfény lehet ilyen a gyümölcsnek.
37. Azon a helyen. 38. Részvény-
társaság. 39. Zoltán Tamás. 40. A vas
legfontosabb ötvözete. 42. Fiata-
labb fiútestvér. 44. Kevert SAV! 46.
Körülbelül. 47. Védelem, pártfogás.
49. Seneca idézetének második, be-
fejezõ része. 52. Kicsinyítõ képzõ.

53. Becézett Imre. 55. Brit autó-
márka. 56. Páratlanul LENÕTT! 58.
Rómát lakják. 60. Az elején DÚDOL!
61. A szebbik nem képviselõi.

Függõleges:
2. Hangulat, kedv. 3. Árvíz idején

véd. 4. Fordított kettõs mássalhang-
zó. 5. A keleti bölcselet egyik formája.
6. A végén SÓS! 7. Japán rizsbor. 8.
Nem sztereo! 9. Óváros németül
(ALTSTADT). 10. Száz fele! 11. Egy
sem angolul (NONE). 15. Seneca idé-
zetének elsõ része. 16. ... Henrik, ha-
zai mûsorvezetõ. 19. ... Hírek, bor-
sodi lap. 20. FLÖRT közepe! 21.
Vízbõl nagy nehezen kijut. 23. Lég-
mozgás. 26. Becézett nõi név. 28.
Bór, tallium. 29. Két patás állat (két

szó). 30. Fordítva: iz-
mot csonthoz rögzít.
32. Pusztít, öl. 34.
Ózon közepe! 36.
Részben GYÕZI! 41.
Álmából felriadó. 42.
ÖCSI hangzói. 43.
Nagyvárosok fölött
van. 44. Alkohol, ital.
45. ABM-..., Holland
bank. 48. Belga vá-
ros. 49. Elõfordul.
50. Májusi csillag-
jegy. 51. Kakas pár-
ja. 54. I.L.E. 57. Üres
TÉMA! 59. Kettõz-
ve: cukorka.

Sz. A. 

Az április 11-ei ke-
resztrejtvény helyes
megfejtése: A valami-
re való férfinak tevé-
kenynek kell lennie. 

A helyes megfejtést
beküldõk közül a
szerencsések jutal-
ma: 2000 Ft-os vá-
sárlási utalvány: Föl-
di Istvánné, Szerencs, Hegy út 11.,
1500 Ft-os vásárlási utalvány: Feny-
vesi Andrásné, Mezõzombor, Rá-
kóczi út 6., 1000 Ft-os vásárlási utal-
vány: Jacsó Andrásné, Szerencs, Er-
zsébet u. 6. A helyes megfejtést SMS-
ben beküldõk közül a 70/633-3063-
as telefonszám tulajdonosa 1500 fo-
rintos vásárlási utalványt nyert. A vá-

sárlási utalványok a Jé-Ex Ker. Bt. bolt-
jában vásárolhatók le. A nyertesek a
nyereményeket a Szerencsi Hírek
szerkesztõségében (Szerencs, Nép-
ház) 2008. április 28–30-ig vehetik
át. Az április 25-ei keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határideje:
május 2. Megfejtésüket SMS-ben is
elküldhetik a 20/940-2066 számra.
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

A Sze ren csi Hí rek ke reszt rejt vé -
nyének aján dék sor so lá sán csak azok
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IDÉZETEK

ÕRIZD A LÁNGOT

Közel három év hallgatás után ismét
új albummal jelentkezik Krisz Rudi. Az
elmúlt évben „Play with me now” címû
dalához Indiában forgatott klipet. Részt
vett egy amerikai tehetségkutató fesz-
tiválon, ahol a döntõig jutott.  

Az „Õrizd a lángot” címû új anyag
két nyelven készült el. Rudi új le-
meze méltó folytatása az elõzõ négy
„aranyalbumnak”. A közkedvelt
Krisz Rudi-s balladák mellett több
vérpezsdítõ latinos sláger és egy du-
ett is helyet kapott a korongon. A du-
ett érdekessége, hogy Rudi partne-
re az erdélyi származású Dancs An-
namari. 

MUSICAL DUETT 2
Hatalmas siker övezi a Musical Du-

ett, azaz Szinetár Dóra és Bereczki Zol-
tán elsõ albumát, amely alig néhány
hónap alatt arany-, majd platinalemez
lett.

A sztárházaspár újra stúdióba vo-
nult, hogy kedvenc musical-slágereit
egy albumra gyûjtse. A média és a ra-
jongók egyaránt nagyon várták a má-
sodik nagylemezt, melyen ismét ked-
velt musicaldarabok betétdalai hall-
hatók.

ÜVEGGOLYÓ
A Kovácsovics Fruzsinát az elmúlt

esztendõben ismerhette meg az ország
az egyik kereskedelmi televízió tehet-
ségkutató mûsorában. A 19 éves gitá-
ros, énekes lány bájával, mosolygós
énekhangjával, õszinte, eredeti elõadói
stílusával meghódította a nézõk szívét
és meg sem állt a döntõig. Lemez-
szerzõdést kapott, majd elkészítette be-
mutatkozó anyagát. Szinte sorban áll-
tak érte a könnyûzenei élet legsikere-
sebb szerzõi, így végül egy olyan anyag
lát napvilágot, amelyen többek között
Rakonczai Viktor és Jamie Whin-
chester jegyzi a dalokat, míg a szö-
vegek jelentõs részét – a V.I.P., az Uni-
sex és Szekeres Adrienn slágereit is
jegyzõ – Major Eszter írta. A lemez elsõ
kiemelt dala a Hazatalálsz címû szer-
zemény, amelyhez video klipet is ké-
szítettek. Az albumon található 13 szer-
zemény az álmodozó, romlatlan, naiv,
szerethetõ tinédzser-gondolatok a vi-
lágról, a felnõtté válásról, a szerelem-
rõl, a zenérõl szól.

MADONNA ÚJ ALBUMA
Az énekesnõ tizenegyedik szólóal-

bumának megjelenése április végére
várható. A „HARD CANDY” címû al-
bum Madonna elõzõ lemezének, a

„CONFESSIONS ON A DANCE FLO-
OR” folytatása, ami összesen harminc
országban debütált a listák élén, és több
mint nyolcmillió példányban talált
gazdára. Az elsõ kislemez a lüktetõ „4
Minutes” címû dalból készült. A több-
szörös Grammy-díjas énekesnõ, dal-
szerzõ, producer, világhírû elõadó-
mûvész és újító, gyermekkönyvek
szerzõje, rendezõ és dokumentumfil-
mes, 200 millió eladott albummal
büszkélkedhet a példa nélküli, több
mint 20 éve tartó karrierje során. 

HATVAN CSAPÁS
A hazánk legjobb blues hangjaként

számon tartott Deák Bill Gyula most
új lemezzel örvendezteti meg a mû-
faj rajongóit. A „Hatvan csapás” címû
album egyszerre adja vissza a retro ér-
zést és az új évezred hangzásvilágát.
A dalszövegek egyszerûek, érthetõk,
személyesek: Kõbányáról, Bill érzé-
seirõl mesélnek el rövid történeteket,
igazságokat, titkokat. 

BEST OF PRINCESS
A Princess, Magyarország legsike-

resebb crossover formációja 2001-ben
indult el hódító útjára. Azóta túl van-
nak négy fantasztikus, rekordeladást

produkáló albumon, nagysikerû kül-
földi turnékon és országos koncerte-
ken. Az együttes eddigi életmûvét be-
mutató best of albumra a hegedûvir-
tuózok legszebb dalait gyûjtötte cso-
korba a kiadó, kiegészítve három va-
donatúj hangfelvétellel: Mendelssohn:
Nászinduló, Vangelis: Tûzszekerek és
Verdi: Nabucco – Rabszolgák kórusa.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Accelerate. A helyes választ be-
küldõk közül Éliás Józsefné, Mezõ-
zombor, Petõfi út 22. szám alatti ol-
vasónk ajándékutalványt nyert, amely
a Szerencs, Rákóczi út 56. szám alat-
ti Music & Book hanglemezboltban
levásárolható. A helyes megfejtést
SMS-ben beküldõ 30/469-2127-es
telefonszám tulajdonosa 1500 forin-
tos vásárlási utalvánnyal lett gazda-
gabb. A nyeremények a szerkesztõ-
ségben, munkaidõben vehetõk át.
Játékunk új kérdése: Mi lesz a címe
Madonna  leg újabb stúdióalbumá-
nak? A válaszokat postai borítékban,
vagy levelezõlapon juttassák el szer-
kesztõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ. Az SMS-ben vá-
laszolók továbbra is vásárlási utalványt
nyerhetnek. SMS-t a 06-20/940-2066
számra küldhetnek.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

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

ÁPRILIS
26. (szombat) 19 óra: PILLANGÓKISASSZONY

Miskolci Páholy elõadás
27. (vasárnap) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet
29. (kedd) 17 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet
30. (szerda) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet

MÁJUS
2. (péntek) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet 
4. (vasárnap) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet 
6. (kedd) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet
7. (szerda) 19 óra: A DENEVÉR Bérletszünet 
8. (csütörtök) 19 óra: A DENEVÉR Bérletszünet



BIRKÓZÓ-EZÜSTÉREM
A DIÁKOLIMPIÁN 

Három versenyen szerepeltek az
elmúlt idõszakban az SZVSE birkó-
zó-szakosztá lyá nak sportolói.

Az április 5-ei kazincbarcikai nem-
zetközi ifjúsági kötöttfogású váloga-
tón Kertész Attila a dobogó második
fokára állhatott fel, míg Illésy Lóránt
az ötödik helyen végzett. 

A diák korcsoportokban április 6-
án Bükön rendezték meg a szabad-
fogású birkózó diákolimpia országos
döntõjét, ahol Illésy László edzõ két
tanítványa is szõnyegre lépett. A 45
kilogrammosok között Golopi József
(fotónkon) ezüstérmet szerzett, a 46
kilogrammos súlycsoportban Koncz
Bence kilencedik lett a népes me-
zõnyben.    

Területi versenyen
szerepeltek a legfia-
talabb szerencsi bir-
kózók április 12-én
Miskolcon. Az 1997–
99-es korosztályban
Balázs Ákos máso-

dik, Demeter Gábor, Illésy Márton,
Tokár László és Golopi József har-
madik helyezést ért el. Az óvodások
közül (2000/2001-es korosztály) Mol-
nár Olivér és Alföldi Zsolt aranyér-
met szerzett, Balázs Petra és Baumel
Márton második lett, míg Stefán Erik,
Géczi Márkó és Földi Gergõ a do-
bogó harmadik fokára állt fel.

ITTHON VERESÉG,
IDEGENBEN GYÕZELEM  

Monok együttesét fogadta április 5-
én a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttele-
pen az SZVSE labdarúgócsapata. A
megyei harmadosztályú bajnokság
szerencsi csoportjának 16. forduló-
jában együttesünk hazai környezet-
ben 0–1 arányú vereséget szenvedett.

A szemerkélõ esõ és a hûvös dél-
utáni szellõ ellenére jó körülmények
fogadták a játékosokat a helyi fut-
ballpályán. A játék elsõ perceiben a

vendégek több alkalommal is közel
kerültek a szerencsi kapuhoz, de gólt
nem sikerült szerezniük. Már-már for-
dulni látszott a kocka, amikor egy-
egy hirtelen ellentámadás végén
többször akadt dolga a monoki ka-
pusnak, Osváth László játékosai
azonban sorra kihagyták a helyze-
teket. Annak ellenére, hogy a sze-
rencsi csapat láthatóan több fiatal,
jobb erõben lévõ játékost vonulta-
tott fel, idõközben a vendégek vet-
ték át a meccs irányítását. Mindezt
a végeredmény is tükrözi, hiszen a
második félidõben megszületett a
mérkõzés elsõ és egyben egyetlen
gólja is, ami Monok javára döntötte
el a találkozót.

Egy hét múlva idegenben, Takta-
szadán vendégszerepelt az együttes.
A mindvégig fölényben játszó sze-
rencsi csapat Barabás József, az ifi-
bõl felhozott Knapp Imre és Orosz
Márton találataival 0–3 arányban
megnyerte a találkozót.

KOSÁRLABDA 
Szerencs VSE – DEAC 99–70. A ha-

zai környezetben elért gyõzelemmel
visszavágott a Debreceni Egyetem
együttesének (DEAC) a korábban a
hajdúvárosban elszenvedett veresé-
gért az SZVSE férfi kosárlabdacsa-
pata. A szerencsi együttes az április
11-én a sportcsarnokban lejátszott ta-
lálkozón 99–70 arányban bizonyult
jobbnak az ellenfelénél. 

SZVSE: Endrész Tamás (31), Takács
Péter (19/3), Birk László (18), János-
si Tamás (16), Szilágyi László (9),
Szarka István (4), Pallai Árpád (2).
Edzõ: Gulyás László

Az NB II-es találkozón a pont-
gyûjtést az elsõ játékrészben a ven-
dégek kezdték és szoros elõnyüket
egészen a negyed végéig megõriz-
ték. A mérkõzés 10. percétõl a sze-
rencsiek azonban olyan eredmé-
nyesen és szépen játszottak, mellyel
ezen az estén a hajdúságiak nem tud-
tak lépést tartani. 

A DEAC a második negyedet két
hárompontos találattal kezdte, ösz-
szesen hétre növelve ezzel az ered-
ményes távoli dobásaik számát, azon-
ban a helyiek találataira egyre rit-
kábban válaszoltak. A mérkõzés fél-
idejében az eredmény 46–32 volt.

A szerencsiek szép csapatjátékkal
örvendeztették meg közönségüket a
harmadik negyedben is, amihez hoz-
zájárult, hogy valamennyi pályán
lévõ játékosra lehetett számítani a
pontszerzést illetõen. A hazai véde-
lem jól zárt a DEAC-akciók közben,
azonban a rutinos vendégek ilyen-
kor ismét hárompontos dobásokhoz
folyamodtak, amelybõl a harmadik
és a negyedik negyedben összesen
hatot tudtak érvényesíteni. 

A mérkõzés második felében is
rendkívül színvonalas játékot muta-
tott be a szerencsi gárda. Ez abban
is megnyilvánult, hogy a harmadik
és a negyedik negyedben másfél, il-
letve kétszer annyi pontot szereztek,
mint a vendégek. A fiúk jól blok-
koltak, átadásokat szereztek meg és
magabiztosan érvényesítették talá-
lataikat. A harmadik negyed utáni ál-
lás 74–52, a végeredmény 99–70 lett.  

Gulyás László: – Komoly ellenfél-
lel szemben vívtunk jó mérkõzést és
örülök neki, hogy sikerült „vissza-
vágni” az idegenbeli vereségért.

K.O. A PINGPONGMECCSEN 
Kiütéses gyõzelmet aratott leg-

utóbbi hazai találkozóján a város asz-
talitenisz csapata. A szerencsi együt-
tes április 5-én Tiszaújváros ifjúsági
gárdáját fogadta a Rákóczi iskola tor-
natermében. A házigazdák száz szá-
zalékos teljesítményt nyújtottak a vi-
adalon. Köllõ András, Korály Tibor,
Korály Csaba és ifjabb Csorba István
valamennyi egyéni és páros mérkõ-
zésén diadalmaskodott, esélyt sem
adva az ellenfeleknek a pontszer-
zésre. Így az asztalitenisz-találkozót
18–0 arányban nyerték meg a sze-
rencsiek.

Kos: III. 21. – IV. 20.
Feltétlenül használja ki az

adódó szakmai, pénzügyi le -
hetõségeket, de az átmenetileg
nagyobb összeget ígérõk ked-

véért nehogy lemondja a kisebb hasznot
hosszú, de biztos hosszú távút. A kezdetben
szerényebb hasznot ígérõ befektetés ugyanis
idõvel majd bõségesen kamatozik. A hónap
végén talán váratlan, de annál kedvezõbb vál-
tozás várható az otthonában, vagy ingatlan -
ügyletében. Tegye a dolgát, s ha nem hagy tá-
madási felületet, akkor a vetélytársa belefárad
az elvtelen háborúskodásba, és ön kerül ki
gyõztesen ebbõl a harcból anélkül, hogy
besározódna. A szerelemben Vénusz segíti az
ötletei valóra váltását, de ne legyen túl erõsza-
kos, mert azzal elriasztja a kedvesét.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Jobb, ha már most kivonja

magát a munka dandárjából, és
a pénzügyeit is pihenteti, mert
olyan baklövést követhet el, ami

hosszú távra felborítja anyagi helyzetét, vagy
sebezhetõvé teszi rosszindulatú partnerei
számára. A hónap vége felé már javulnak a
lehetõségei, új kapcsolatokat építhet ki, sõt az
egyik nagy riválisa (ha nem is váratlanul) kilép
az életébõl. A közös munkából megint önnek
jut a nehezebb rész, s ha nem áll a sarkára,
még anyagilag is megpróbálják háttérbe szorí-
tani. Ismerõseinek a fantáziája túl élénk, és
olyasmit terjesztenek önrõl, aminek a fele sem
igaz. Ha nem akar kínos helyzetbe kerülni a
partnere elõtt, állítsa le a pletykálkodókat.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Nézzen a lába elé, pon-

tosabban a dolgok mögé, mert
elcsúszhat azon a bizonyos
banánhéjon. Ne tegyen semmi

olyat, amit rosszakarói ön ellen fordíthatnak.
Ha kikerülte ezt a csapdát, akkor már szélesedik
mozgástere, egyezségre juthat azokkal is,
akiket egyébként nem szívlel. A hónap végén
pedig növekvõ jövedelemre számíthat, de
talán többet is költ a szükségesnél. Rengeteg
álmatlan éjszakája lesz, mire sikerül megoldani
a problémákat, amik jórészt figyelmetlensége
miatt következtek be. A párjára a nehéz pil-
lanatokban is számíthat, de ne éljen vissza a
helyzettel, az érzelmi zsarolás hosszú távon
rossz taktika. 

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Váratlan, és persze kelle -

metlen munkahelyi incidens
adódhatott az elmúlt napokban,
de ne essen pánikba, mert a vihar

nagyon hamar nemcsak elül, hanem a nyo -
mában az ön számára az eddigieknél
elõnyösebb helyzetet körvonalazódik. A Rák
jegyében járó Mars fõként április végén fel-
ruházza azzal az erõvel, hogy megvalósítsa ter-
vét, és ehhez biztosítsa a megfelelõ beosztás-
sal rendelkezõk segítségét is. Még két hétig ne
hozzon végleges döntést semmiben. Most
ugyanis a Mars hatására „erõbõl” cselekszik,
és nem gondolja végig tettei következményét.
Túlérzékenysége elijeszti még azt is, aki pedig
már régóta ismeri és szereti erényeivel, hibái-
val együtt. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23. 
Tartsa be a szabályokat a  köz -

lekedésben, és tartsa rendben a
könyvelését is, mert akkor
megúszhat egy kellemetlen bün-

tetést. A figyelmét és energiáját a karrierje
építésére fordíthatja, ugyanis az elõjelek ked-
vezõek, még arra is, hogy kibõvítse vál-
lalkozását, vagy egy eddig kevéssé ismert
területen próbálja ki képességeit. Riválisait vagy
legyõzi, vagy kielégítõ megállapodásra jut
velük. Nehezen tud kommunikálni a világgal,
szavait könnyen félreértik, és ebbõl jókora kala-
majka keletkezhet a hét közepén. Meg -
engedhetne magának egy kellemes hét végi
utazást, esetleg egy egész heti kikapcsolódást
is. A bolygók a szerelemnek kedveznek. 

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Vigyázzon, mert üzleti part-

nerei, sõt még a rokonai is túl
akarnak járni az eszén, de ha
idõben kapcsol, akkor ebbõl a

pénzízû viadalból ön kerül ki gyõztesen. Ha
eddig szerény sikerrel oldotta meg szakmai  fel -
adatait, vagy próbált betársulni egy vál-
lalkozásba, akkor most megtalálja a legcél-
ravezetõbb megoldást, a legmegfelelõbb tár-
sakat, és ezzel nyeregbe kerülhet. A békés
munkálkodás napjai ezek, amikor stabilizálhatja
pozícióját. A Jupiter és a Vénusz kedvezõen
hat a régi kapcsolatára épp úgy, mint arra, ami

épp csak most bontakozik. Sõt, párhuzamos
kapcsolatba is belevághat a lebukás veszélye
nélkül. 

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Ha nem tudja megelõzni,

vagy legyõzni a konkurenciát,
akkor lépjen egyezségre velük,
és az így felszabaduló energiáját

fordítsa karrierje megalapozására, vagy
építésére. A hónap utolsó napjai különösen al-
kalmasak arra, hogy megcsillogtassa az eddig
talán szunnyadó képességeit, az élre törjön és
kivívja ügyfeleinek, sõt a szakmabeliek elis-
merését is. A bolygók esélyt kínálnak, hogy elér-
je a célját, de legyen óvatos, ha vezetõi
beosztást ígérnek, mert akik eddig a kollégái
voltak, nehezen fogadják el fõnökként.
Túlhajszolja magát a munkában, és ez ked-
vezõtlenül hat a párkapcsolatára.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Ez az idõszak nem alkalmas

arra, hogy magányos farkasként
dolgozzon, mert bármilyen szor-
galmas és ügyes, csak részben

tud megbirkózni a sokasodó és mind bonyo -
lultabbá váló feladataival. De nem is kell
egyedül fáradoznia, mert hamar talál megfelelõ
(talán az idõsebb korosztályba tartozó) társakat,
akik átsegítik az akadályokon és akiktõl sokat
tanulhat. A hét elején a Hold, hét közepén pedig
az Uránusz lesz a segítségére, hogy megújuljon,
szakítson régi rossz beidegzõdéseivel. A Vénusz
segíti új kapcsolatot kialakítani. De akkor is
felébreszti az érzékiségét, ha már régóta együtt
él a párjával. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Ha figyelmetlenségbõl elkövet

valamilyen (akár csak kisebb)
hibát, vagy megbántja a szívéhez
közelállókat, akkor nyomban

adódik alkalom arra is, hogy jóvátegyen min-
dent. A szakmájában olyan lehetõséggel
találkozhat, amellyel megteremtheti anyagi
biztonságát, de számítson arra, hogy ez na gyon
rögös út és állhatatos kitartás nélkül nem lehet
végigmenni rajta. Könnyen megfeledkezhet
most egy korábban tett ígéretérõl. Ha fi-
gyelmeztetik rá, fogadja el a kritikát, ne tá-
madással reagáljon! Az Uránusz hatására kön-
nyen kijön a sodrából, és a vita hevében olyas-
mi is kiszaladhat a száján, amit késõbb már
bánni fog. 

Bak: XII. 22. – I. 20.
Kemény fába vágja fejszéjét,

ha most kezd valamilyen szak-
mai tanfolyamba, vagy elvállal
egy külföldi munkát. De ha idõ

elõtt nem dobja be a törülközõt, akkor mind-
két esetben bõségesen kamatozik igyekezete.
Viharossá válhat kapcsolata ismerõseivel, sõt
a kedvesével is, mintha mindenki túl magasra
állítaná a mércét a másik elõtt. Utazással kap -
csolatos terveit napolja el, karrierje szempon-
tjából jobb, ha a fõnökei közelében van.
Nehezen tudja megértetni a környezetével,
hogy most egy kis „alkotó magányra” vágyik.
Minél inkább elvonulna, annál többen akar-
ják felvidítani. 

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Talált pénzhez juthat, aminek

persze ezer helye van, de
legalább megoldja a legégetõbb
anyagi gondjait. Jó idõszak a biz-

tos hasznot hozó befektetésekre, de ha túl sokat
kockáztat, akkor Fortuna cserbenhagyja. Ami
biztos, az a sokasodó munkája, itt érheti el a
legjobb, és a legtartósabb sikereket, feltéve, ha
munkatársaival nem bonyolódik konfliktusok-
ba. Akkor kell ütni a vasat, amikor izzik: a
munkahelyén most sorra fogadják el az ötleteit,
és minden újabb siker bölcsõje a következõ
kezdeményezésnek. Mást mond, mint amit gon-
dol. Ne szégyellje az érzéseit, mondja ki
végre, amit a párja hallani szeretne! 

Halak: II. 20. – III. 20.
Ha nem is lesznek köny -

nyebbek a vállára nehezedõ (sza-
kmai és családi) terhek, legalább
már jobban tudja kezelni õket,

és már ez is nagy eredmény. Ha eddig csak
kacérkodott egy vállalkozás vagy állásváltoz-
tatás gondolatával, akkor most mindkettõre
lehetõsége nyílik, de az már bizonytalan, hogy
van-e kedve, vagy bátorsága fejest ugrani a bi-
zonytalanba. A szokásosnál pörgõsebb ez a hete.
Egyszerre akar mindent megoldani, mintha
attól félne, hogy valamirõl lemarad. A kapkodás
hibát szülhet. A vasárnapi telihold után ráébred,
hogy félelme alaptalan volt. Szorongásait szép
lassan feloldja az idõ.
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SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Hét sportegyesület színeiben ösz-
szesen 73-an neveztek az április 12-
én Szerencsen megtartott megyei
amatõr úszóversenyre. A viadalon a
helyi fiatalok szerepeltek a legered-
ményesebben, összesen 16 arany-, 9
ezüst- és 8 bronzérmet szerezve. 

A városi tanuszodában megtartott
versenyen a 1996–2002. közötti szü-
letésû, egyesületi keretek között spor-
toló gyerekek vehettek részt. Az ese-
ményt Rónavölgyi Endréné polgár-
mester nyitotta meg, felidézve, hogy
a város évente több alkalommal lát-
ja vendégül a megye ifjú úszótehet-
ségeit. 

Ez alkalommal a fiatalok három
úszásnemben, 25, 50 és 100 méte-
res távokon szerepelhettek. Szerencs
Város Sportegyesülete különdíjat
ajánlott fel azoknak a sportolóknak,
akik a 100 méteres gyorsúszásban 1
perc 22,2 másodpercen belüli idõt
teljesítettek. Éppen a verseny napján
volt ugyanis 112 éve annak, hogy az
elsõ újkori olimpián (1896) Hajós Alf-
réd megszerezte az elsõ magyar
olimpiai aranyérmet 100 méteres

gyorsúszásban, a megjelölt idõered-
ménnyel.

Szerencsi éremszerzõk: Tamás
Ádám 3 arany; Képes Panna 2 arany,
1 ezüst; Vasvári Adél 2 arany, 1
ezüst; Kiss Viktória 2 arany, 1 ezüst;
Farmosi Zsombor 2 arany, 1 ezüst; Ko-
vács Bálint 2 arany, 1 bronz; Farmo-

si Kata 1 arany, 2 ezüst; Dudás Eve-
lin 1 arany, 1 bronz; Ficsor Márk 1
arany; Kovács Kristóf 1 ezüst, 2
bronz; Szaniszló Zsófia 1 ezüst, 1
bronz; Csizmarik Balázs 1 ezüst;
Mészáros Zsófia 1 bronz; Beregi Lin-
da 1 bronz; Gál Réka 1 bronz. 

Különdíjat – egy-egy tortát – két
versenyzõ kapott Hajós Alfréd
elsõ olimpiai rekordjának meg-
döntéséért: Barják Annamária
(1996), a Club Laguna-MISI ver-
senyzõje 1:21,1 és Kiss Viktória
(1997), a hazaiak úszója 1:21,6
 idõ eredményért. A következõ me-
gyei úszóversenyt, a III. Szerencs
Kupát május 31-én rendezik a
szerencsi tanuszodában.

***
A Miskolcon március 28-án

megrendezett XII. Víz Világnapi
Nemzetközi Úszóversenyen 6 sze-
rencsi fiatal vett részt. A 100 méte-
res gyorsúszásban Kincses Péter má-
sodik, Kun Levente harmadik he-
lyezést szerzett. A lányok mezõ -
nyében Gergely Gréta lett bronzér-
mes, szintén 100 méteres gyors -
úszásban.

ARANYESÕ AZ AMATÕR ÚSZÓVERSENYEN

A szerencsi Tamás Ádám mind-
három úszásnemben a dobogó
felsõ fokára állhatott.  



Különleges könyvbemutató hely-
színe volt április 18-én délután a Rá-
kóczi-vár kaszinóterme. A nyárád-
szeredai Csíki Sándor: Szülõhazád
rád vár címmel a közelmúltban je-
lentette meg új, sorrendben negye-
dik kötetét melyet Gergely László
szerencsi könyvtáros ajánlott az ér-
deklõdõk figyelmébe.

A szerzõ öt esztendeje kötelezte
el magát a tollforgatás mellett, írá-
sai kezdetben egy internetes portá-
lon jelentek meg. Szerencs testvér-
városában a Bocskai István Iskola-
központ tanára, a helyi önkor-
mányzatban az oktatási, kulturális és
sport szakbizottság vezetõje, ami

mellett betölti az Erdélyi Család-
szervezetek Szövetségének elnö-
ki tisztét és az Erdély ma világhá-
lós lap újságírója. Eddig négy
könyve jelent meg a romániai
magyarság fogyásáról, közzétett
Nyárád-menti vidám gyermektör-
téneteket és politikai jellegû írá-
sait is csokorba gyûjtötte. Az új
könyvében hetvenöt rövid vívó-
dását osztja meg az olvasókkal
családról, gyermekrõl, nemzetrõl.
A „krónikák” az erdélyi magyar-
ság múltjáról, jelenérõl és jövõbe
vetett hitérõl regélnek. A szerzõ
nyíltan, félelem és kertelés nélkül
boncolgatja Erdély nagy sorskérdé-
seit és legtöbbször érdes stílusban,

bátran rajzolja le az ott élõ ma-
gyarság helyzetét. Írásaiban mindig
a kisember mellett áll, az õ szem-
üvegén keresztül tekint a világra.
Nem kíméli a hatalmaskodókat,
nemcsak a román, hanem a magyar
kiskirályokat is bírálja. Csíki Sándor
(fotónkon) bevallott szándéka, hogy
gondolataival, jegyzeteivel, egész
közírói tevékenységével otthon ma-
radásra, hazatérésre, fészekrakásra
ösztönözze magyar véreit. A Szülõ -
hazád rád vár címû kötet megtalál-
ható a szerencsi könyvtárban.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2008. május 9-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
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E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁ ROS BAN SÉTÁLVA
EGY NAP TEMETÕTAKARÍTÁS

Lakossági temetõtakarítást hirde-
tett az elmúlt hónap végén a Sze-
rencsi Városüzemeltetõ Kht. A tár-
saság szándéka az volt, hogy az ál-
taluk meghatározott napon az el-
hunytak hozzátartozói gondozzák
szeretteik sírját, azok környékét. A
városüzemeltetõ kht. pedig gon-
doskodik a keletkezett szemét és
egyéb hulladékok elszállításáról. A
kezdeményezés nem talált lakossá-
gi visszhangra, így a cég 15 mun-
katársa dolgozott a területen: fûka-
szával, kézi munkával tisztították
meg a temetõ leginkább elgazoso-
dott részeit, ezáltal összesen tizen-
öt új sírhely számára sikerült fel-
szabadítaniuk a területet.

TISZTÁBB LETT
A HORGÁSZTÓ

Jelentõs változások történtek az el-
múlt idõszakban a szerencsi Ma-
lomtanyán található Homokos-tó
környékén. A Szerencsi Horgász -
egyesület, mint a vízterület kezelõ-
je április elsõ napjaiban elvégeztet-
te a meder kotrását, kiszedték az
elszáradt nádtorzsákat és több he-
lyen megtisztították a vizet az el-
burjánzó növények gyökereitõl. A
munkagépeknek köszönhetõen a tó-
part is megtisztult az elszaporodott
növényrengetegtõl, így több hor-
gászhely és sokkal kellemesebb kö-
rülmények várják majd itt a sport sze-
relmeseit.

Ezt követõen sem ért véget a mun-
ka a területen, hiszen április 5-én az
egyesület közel húsz tagja vett részt
a takarítási munkálatokban, melynek
során teljes egészében megtisztítot-
ták a Homokos-tó teljes partszaka-
szát. Ebben az esztendõben már má-
sodszor végzett telepítést saját ke-
zelésben lévõ vizein a Szerencsi
Horgászegyesület. Az elõzetes ter-
veknek megfelelõen április 14-én

összesen öt és fél mázsa halat vá-
sárolt a szervezet, ebbõl mintegy
négy mázsát a Homokos-tóban he-
lyeztek el, a fennmaradó mennyiség
a Szerencs-patakba került. A telepí-
tett állomány jelentõs része ponty
volt, de a kitartó horgászok örömé-
re néhány termetes amur is érkezett
a közel másfél hektáros szerencsi
horgászvízbe.

VOLT-E TÁBLA, HA IGEN,
HOVÁ LETT?

A címben szereplõ kérdést tették
fel a közelmúltban néhányan a sze-
rencsi Csalogány köz lakói közül.
Aki ismeri a környéket, tudja, hogy
az említett köz és a Csalogány út ta-
lálkozásánál nincs közúti jelzõtáb-
la. Ez viszont azt jelenti, hogy a jobb-
kézszabályhoz kellene tartaniuk ma-
gukat a közlekedõknek, ami nem
biztosan szerencsés megoldás ebben
a keresztezõdésben. A kérdés mind-
össze annyi: volt-e itt tábla, ha igen
hová lett, he pedig nem, akkor mi a
teendõ?

A HIÁNYZÓ AKNAFEDÉL
Talán néhány hónap már eltelt

azóta, hogy utoljára írtunk a 2-es
ABC melletti aknafedõlapról. A kö-
zelmúltban újra felhívták a figyel-
münket arra, hogy továbbra is hi-
ányzik a fém zárólemez, újra bal-
esetveszélyes errefelé a közlekedés.
Hamarosan a helyszínre siettünk,
hogy fotót készítsünk cikkünkhöz,
ám mint a képen is látszik: valaki egy
nem éppen odaillõ betonfedelet he-
lyezett a mélyedésre. – Megnyugta-
tó – gondolnánk, hiszen ez is vala-
mi, ám ekkor hirtelen egy közeli üz-
let munkatársa odaszólt: két nap
múlva az sem lesz ott, hetente le-
hetne fotózni!

A megoldást nem tudjuk, csupán
azt, hogy végre valakinek le kelle-
ne „zárni” ezt az ügyet.

A közelmúltban elbontották az
egykori szerencsi határõr laktanya
területén, a rendelõintézet szom-
szédságában lévõ lõteret. Az ön-
kormányzat tervei szerint itt és az
egykori objektummal szomszédos te-
rületen építési telkeket alakítanak ki
a jövõben.

Több mint egy évtizede, hogy a
szerencsi Laktanya utcában ott ár-
válkodott a múltban katonai lõtér-
ként használt ingatlan, amelynek a
tulajdonjogát a Kincstári Vagyoni
Igazgatóságtól 1997-ben szerezte
meg a város önkormányzata. A
szerzõdés azonban 10 évre elõírta
a létesítmény sportcélú hasznosítá-
sát, amire több tízmillió forintot kel-
lett volna költeni a büdzsébõl. Az
épületek állaga évrõl évre folyama-
tosan romlott: a lõállásokat elvitték,
megbontották a födémet, a pályát el-
lepte a gaz. A moratórium leteltével
Suskó Viktor kezdeményezésére az
elmúlt hetekben munkagépek je-
lentek meg a területen. Az önkor-
mányzati képviselõ szerint a tele-
pülésrész lakóinak régi óhaja volt,
hogy rendezõdjön az objektum sor-
sa. Tájékoztatása szerint a munka

elsõ fázisa a végéhez ért, így a Sze-
rencsi Városüzemeltetõ Kht. – mint
fõ kivitelezõ – lebontotta az épüle-
teket és a régi vasbeton alagutakat.
A tereprendezés után körbekerítik a
területet, majd késõbb megkez dõ dik
az építési telkek kialakítása. A
 szerzõ dés alapján a házhelyek  pia -
ci áron történõ értékesítéséhez csak
öt esztendõ elteltével láthat hozzá

a város önkormányzata. Addig is
gondoskodnak a terület karbantar-
tásáról. Azonban már ebben az év-
ben is lesznek új házhelyek a Lak-
tanya utcában. A régi lõtér és az or-
vosi lakások között 5-6 közmûvesí-
tett ingatlan vásárlására nyílik majd
lehetõség, ahová az érvényben lévõ
építési elõírás alapján zárt beépítésû
házak tervezhetõk.

A 4-es számú sze-
rencsi választókörzet-
ben lakossági közre -
mûködéssel újultak meg
április második hétvé-
géjén a játszóterek.

Az értékteremtõ
munkára Uray Attilá-
né tett közzé felhí-
vást, miután a körze-
tét bejárva lepusztult,
szinte használhatat-
lan állapotban találta
a gyerekek kikapcso-
lódását szolgáló léte-
sítményeket. 

Az önkormányzati
képviselõ láncokat,
festékeket, valamint fa-
ülõkéket vásárolt és
társadalmi munkára
invitálta az Ondi út 1. szám alatti, a
Kossuth úti és a Hegy úti játszótér kör-
nyékén élõket. A szorgos kezeknek
köszönhetõen újra használhatók let-
tek a leszakadt hinták és a libikókák
egyaránt. Az ütött-kopott eszközök új

festékréteget kaptak, a vidám színû já-
tékokat a csöppségek is jobb kedv-
vel használják. A közeljövõben a ját-
szótéri homokozók felújításáról is
gondoskodik választókörzetében Uray
Attiláné önkormányzati képviselõ.

Az elmúlt évben jelentõsen
bõvült a Szerencsi Városüzemel-
tetõ Kht. tevékenységi köre. A vál-
tozások eredményeként kétszere-
sére nõtt a társaság mûködési költ-
sége. A cég idei üzleti tervének
fõösszege meghaladja a 481 mil-
lió forintot.

A száz százalékban önkormány-
zati tulajdonú társaság feladatai kö-
zött összesen tizenhat feladatkör sze-
repel. Ezek között megtalálható a
már hagyományos parkfenntartás,
intézménymûködtetés, út- és híd-
karbantartás, valamint a piacüze-
meltetés, lakásgazdálkodás és te-
metõfenntartás egyaránt. Tavalytól

a Világörökségi kapuzat, a Szeren-
csi Fürdõ és Wellnessház üzemel-
tetése mellett elvégzik az önkor-
mányzati intézmények takarítását és
biztosítják a közétkeztetést. A cég
idei évre vonatkozó üzleti terve
összesen 265 millió forint saját be-
vétellel és 216 millió forint önkor-
mányzati támogatással számol, mi-
közben a változásoknak köszönhe-
tõen – több mint 100 állandó dol-
gozóval és évente 100-150 köz-
munkás alkalmazásával – a társaság
lett a város egyik legtöbb munkaerõt
foglalkoztató gazdasági társasága. A
cég számára az elmúlt idõszakban
a legnagyobb kihívást a Fürdõ és
Wellnessház mûködtetése jelentet-

te. A létesítmény eddigi látogatott-
sága alapján az üzleti terv null-
szaldós pénzügyi eredményt tartal-
maz, ami alapján az önkormány-
zatnak nem kell majd hozzájárulni
a költségekhez. A közétkeztetés ke-
retében a Bolyai iskola és a kollé-
gium konyháján naponta 1600-
1700 adag étel készül, míg hat ön-
kormányzati tulajdonú intézmény-
ben összesen huszonhat alkalma-
zottal gondoskodnak a rendszeres
takarításról. A kertészetbõl pedig eb-
ben az esztendõben is százezres
nagyságrendben kerülnek ki saját
nevelésû színpompás növények a
közterületekre, a városlakók és az
ide érkezõ vendégek örömére.

ÚJ ÉPÍTÉSI TELKEK
AZ EGYKORI LÕTÉR HELYÉN

A munkagépek néhány nap alatt elbontották a romos épületeket.

Társadalmi összefogással újultak meg a hin-
ták, csúszdák és libikókák.

A VÁROSÜZEMELTETÔ IDEI ÜZLETI TERVE

SZÜLÕHAZÁD RÁD VÁR

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

A Szerencsi Hírek következô száma 2008. május 9-én jelenik meg. 
Lapzárta: április 30., 10 óra.

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Út- és közmûépítés, vízi és egyéb 
mérnöki létesítmények kivitelezése.

MAGYAR 
ASZFALT

CONSTRUMA AKCIÓ!
április 1-jétôl április 30-ig

DOR-NEX Kft.
3900 Szerencs, Ipari Park (37-es fôút mellett)

Tel./fax: 47/361-508, 30/9581-484. E-mail: postmaster@dornex.t-online.hu

cserepeslemez-rendszer
ereszcsatorna-rendszer

és                               tetôcserepek

horganyzott és alumínium ereszcsatornák

és                       hôszigetelôk

polikarbonát és PVC bevilágítók

garázskapuk

NAGY KEDVEZMÉNNYEL!

15% 
kedvezménnyel
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