
Építészeti nívódíjat kapott a közel-
múltban felújított volt községi fürdõ.
Fegyverneky Sándor országos fõépítész,
a bíráló bizottság elnöke (fotónkon) la-
punknak nyilatkozva kiemelte, hogy ez
az elismerés elsõsorban nem az odaítélt
összeg nagyságáról szólt, hiszen Szerencs
a helyi védelem alatt álló épület szín-
vonalas rekonstrukciójával jó példaként
szolgál az ország többi önkormányza-
tának. 

– A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasá-
gi  Minisztérium, illetve annak jogelõdje
2008-ban második alkalommal hirdet-
te meg a Helyi Építészeti Örökség el-
nevezésû nívódíj-pályázatot. A kiírásra
olyan, helyi védelem alatt álló épüle-
tekkel lehetett jelentkezni, amelynek az
elmúlt egy évben történt meg, illetve fe-
jezõdött be a rekonstrukciója. Az idén
benyújtott tíz pályamû közül vitatha-
tatlanul a szerencsi volt a szakmailag
legprecízebben kimunkált dokumentá-
ció, maga a felújítás is látványos ered-
ményt hozott. A für dõ felújítás így mél-
tán nyerte el az elsõ díjjal járó pénzju-
talmat. A nyertesek számára természe-
tesen fontos az összeg, azonban ennél
talán még elõbbre való az a szakmai
presztízs, amit egy ilyen elismerés el-
nyerése jelent. A zsûriben ugyanis szé-
les körbõl merítve képviseltetik magu-
kat építész és települési érdekvédelmi
szervezetek, oktatási intézmények, va-
lamint a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal. A közös döntés eredményeként
meg született értékelések ráirányítják a
települések figyelmét arra, hogy érde-
mes a helyi értékekre odafigyelni, az eb-
ben élen járó Szerencs jó példáját kö-
vetve az önkormányzat által védetté nyil-
vánított épületeket színvonalasan fel-
újítani. Ezzel ugyanis nemcsak a la-
kosságnak szereznek örömet, hanem a
múlt megõrzése történelmi felelõsségé-
nek is eleget tesznek. 

– Melyek voltak azok a bírálati szem-
pontok, amelyek alapján Szerencs nyer-
te el a pályázaton az elsõ díjat?   

– Kiemelkedõnek minõsítette a bi-
zottság a régi épületrészek értékvédelmi
szempontból rendkívül szakszerû hely-
reállítását. A beruházónak, a tervezõnek
és a kivitelezõnek sikerült harmóniát te-
remtenie az egykori kádfürdõ céljára szol-
gáló létesítmény és a jelenkori well-
nessközpont-funkció között. Ezt pedig úgy
tudták megvalósítani, hogy a korszerû
technológia az építészeti értékek meg-
õrzésével integrálódik az épületbe.
Ugyanakkor azt is fontosnak tartottuk,
hogy az önkormányzat a felújítással bi-
zonyította érzékenységét a lakosság ré-
szérõl az egészségkultúra iránt megnyil-
vánuló igényre, ami egyben növeli a vá-
ros idegenforgalmi vonzerejét.  

– Mi adja a megújult fürdõépület iga-
zi értékét? 

– Ahhoz, hogy erre a kérdésre bárki
válaszolni tudjon, nem kell szakember-
nek lenni. Mindössze két dolgot kell ten-
ni: ha valaki Szerencsen jár, elõször kör-
be kell sétálnia az épületet, majd be kell
mennie a létesítménybe. Aki ezt megte-
szi, érteni fogja, mi is volt a leginkább
megkapó a fürdõben a bíráló bizottság-
nak.  Á. A.

A DÍJ INDOKLÁSA
Az 1910-ben létesített községi fürdõ

rekonstrukciója a szomszédos templom
és a várkert megújításával párhuzamo-
san valósult meg. Az épületet meglehetõ -
sen leromlott állapotából kellett a mai igé-
nyeknek megfelelõ, elegáns fürdõ- és
wellnessközpontot kialakítani. A hely-
reállítás során alapvetõ szempont volt az
eredeti, impozáns térrendszer, a régi épü-
let atmoszférájának megõrzése, vissza-
állítása. Ezt szolgálta az eredeti részle-
tek, szerkezetek megõrzése, szükséges
mértékben harmonikus kiegészítése. Új
térként valósult meg az alsó szint bolto-
zatos központi társalgó-kávézó helyisé-
ge, mely – a körben meglévõ, boltoza-
tos pinceterekhez kapcsolódva – a föld
kiemelésével, utólagos boltozat építésé-
vel jött létre. A legmarkánsabb kiegészí-
tés az egykori külsõ medence lefedése,
így belsõ térbe kerülhetett az új úszó-
medence, közvetlen kapcsolattal egy
napozóterasz felé. Az eredetileg kádfürdõ
céljára szolgáló szecessziós épület be-
fogadta a mai funkciókat (pl. szauna,
gõzkamra, sókabin), a korszerû gépészeti
megoldásokat. Az eredeti atmoszférát
megtartva, elegáns keretet adva tud meg-
felelni a jelen kor igényeinek.
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Igazgatói búcsú a Rákóczi iskola végzõseitôl.

A két évtizedes hagyományok sze-
rint idén is a hetedikesek által alko-
tott sorfal között vonultak be a vég-
zõsök a Szerencsi Általános Iskola Rá-
kóczi épületének ballagási ünnepére.
A három osztály a színpadon sora-
kozott fel, majd az énekkarral közö-
sen énekelték a Himnuszt. 

A ballagók nevében Gáti Gábor
mondott köszönetet a szülõknek, ta-
nároknak az elmúlt nyolc esztendõben
nyújtott támogatásért, az átadott tu-
dásért, gondoskodásért. – Egy ka-
masznak nem könnyû meghatódnia,
de ezekben a percekben mindannyi-
unknak elszorul a szíve – fogalmazott
Gáti Gábor –, hiszen nem csak az is-
kolától köszönünk el, mert sok-sok jó
barátnak, szép és boldog emlékeknek
intünk búcsút.

A hetedikesek útravaló gondola-
tokkal látták el a távozó rákóczisokat.
A Varga Máté, Molnár Evelin és Ör-
kényi Kisanna által elõadott idézetek
után az intézmény zászlaját vették át
a maradók, majd a nyolc év emlékét
õrzõ iskolakrónika is átkerült az alsóbb
évfolyamosok kezébe.

– Ez a nap öröm és szomorúság
együtt – fogalmazott ünnepi beszé-
dében Kulcsár Sándorné. – Öröm, mert
tudjuk, hogy sikerrel vettétek az elmúlt

nyolc esztendõ akadályait és sok él-
ménnyel gazdagon, szeretettel, tu-
dással feltöltõdve hagyjátok el az is-
kolát. Szomorúság is egyben ez a nap,
mert lezárult a gondtalan gyermekkor
és egy új, ismeretlen úton indultok el,
ami néhány csapdát is rejthet magá-
ban. Én azonban bízom benne, hogy
sikerült titeket úgy felkészíteni, hogy
lesz erõtök túljutni a nehézségeken. 

Az igazgató szerint az élet nem adja
ingyen a kincseit. Ahhoz, hogy bol-
doguljanak a fiatalok, szorgalmasan
kell tanulni, dolgozni. 

Kulcsár Sándorné e gondolatok után
megköszönte mindazok munkáját, akik
kiemelkedõ teljesítményt értek el a ta-
nulásban, sportban, a közösségi életben.
A hagyományos Rákóczi-plakettet eb-
ben az évben Gáti Gábor érdemelte ki,
a Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. által ala-
pított díjat Pelyhe Adrienn vette át. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

MEGKONDULT A HARANG:
BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasá-
gi Minisztérium az idén második al-
kalommal hirdette meg az építészeti
örökség helyi védelmével kapcsola-
tos önkormányzati pályázatot. Az idei
kiírásra nyolc településrõl tíz pályamû
érkezett, amelyek közül a legjobba-
kat jutalmazták a szaktárca építésügyi
és építészeti fõosztályán megtartott ün-
nepségen. A bírálók a döntésnél fon-
tos szempontként értékelték a hely-
reállítás szakszerûségét és hitelességét,
ami alapján a szerencsi fürdõ felújí-
tása a legmagasabb összegû, másfél
millió forint díjazásban részesült.  

A minisztériumi ünnepségen Fegy-
verneky Sándor országos fõépítész
adta át a nívódíj adományozásáról szó-
ló okleveleket a város képviseletében
jelen lévõ Heves János alpolgármes-
ternek, Salamin Ferenc tervezõnek és
Boros Istvánnak, a kivitelezõ Szeren-

csi Szivárvány Ép. Kft. ügyvezetõ
igazgatójának. Az országos fõépítész
szerint a szerencsi fürdõberuházás pél-
daként szolgál a hazai önkormány-
zatoknak arra, miként lehet a helyi épí-
tészeti értékeket méltó módon meg-
õrizni az utókornak.

PÉLDAÉRTÉKÛ 
ÖRÖKSÉGVÉDELEM

ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ A FÜRDÕFELÚJÍTÁSÉRT

Nívódíjban részesültek a „He-
lyi építészeti örökség 2008.” pá-
lyázaton a volt szerencsi köz-
ségi fürdõ felújításában köz-
remûködõk. A rangos elismerést
június 13-án Budapesten vették
át az építtetõ, a tervezõ  és a
kivitelezõ képviselõi.  

Ünnepi díszbe öltözött június 14-én a helyi alapfokú oktatási intéz-
mény mindkét épülete, mivel ezen a napon rendezték meg a Szeren-
csi Általános Iskola nyolcadikos diákjainak ballagási ünnepét.

Az elismerést Fegyverneky Sándor (a fotón jobbra) adta át Boros
Istvánnak, Salamin Ferencnek és Heves Jánosnak.  

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A Kiss Attila Alapítvány el-

ismerését Mecsei Rebeka, a Jó
tanuló, jó sportolónak járó ju-
talmat idén Petrusovics Attila
kapta. Nyolc évi kitûnõ tanul-
mányi eredményéért díszok-
levéllel jutalmazták Mecsei
Rebekát, Pelyhe Adriennt és
Szárnya Csillát, majd ezt kö-
vetõen a megszerzett nyelv-
vizsga-bizonyítványokért és jó
közösségi munkájukért része-
sültek elismerésben a diákok.

Ugyancsak hagyomány az
intézményben, hogy a balla-
gáson köszöntik azokat a pedagóguso-
kat, akik kiemelkedõ munkájukért Rá-
kóczi-plakettet kapnak. Idén Bódi Fe-
rencné és Ráczné Váradi Éva érdemel-
te ki a díjat. Kulcsár Sándorné ezt az al-
kalmat használta fel arra is, hogy elkö-
szönjön Orosz Tiborné igazgatóhelyet-
testõl, aki 37 pedagógusi esztendõ után
úgy döntött, hogy két évvel nyugdíjba
vonulása elõtt élni kíván a közalkal-
mazottak által igénybe vehetõ  prémium -
évek lehetõségével. Az igazgató Eötvös
József-emlékplakettet és pénzjutalmat
adott át Orosz Tibornénak. 

Az ünnep talán a legszebb pillana-
tokkal folytatódott, amikor Kulcsár Sán-
dorné kézfogással búcsúzott el a végzõs
tanulóktól, akik ezt követõen járták
körbe szeretett iskolájukat.

A végzõs Bolyaisok számára utoljá-
ra kondult meg az iskola harangja. A Vá-
rosi Sportcsarnok lelátóján szülõk, csa-
ládtagok, ismerõsök várták a két osztály

bevonulását. Az ünnep fényét emelték
a szavalatok, majd az énekkar kezdett
rá a Gaudeamus dallamára. 

– Várva várt, mégis nehéz nap a mai
– fogalmazott az elköszönõk soraiból
kilépõ Gergely Amina. – Lezárult élet-
ünk egy szakasza, véget ért a gondta-
lan gyermekkor. Virágba borult az is-
kola, ünnepi ruhába öltözött gyerekek
és felnõttek intenek búcsút nekünk. A
nyolcadikos lány az ifjabbakhoz for-
dulva megjegyezte: – Talán most sze-
retnétek helyünkben lenni, de hallgas-
satok rám, és ne siessétek el az idõt!
Szeptembertõl már ti lesztek a nyolca-
dikosok és higgyétek el, hamar eltelik
ez az esztendõ. 

A hetedikes Ács Alexandra köszön-
tötte a nap ünnepeltjeit. – Képzeletbe-
li tarisznyátokban ott található az a nyolc
évvel ezelõtti szeptemberi nap, amikor
a tanító néni elõször fogta meg a keze-
teket, aztán benne rejlenek sikerek,

küzdelmek, kudarcok és sok-sok közös
élmény. Útravalóként viszitek maga-
tokkal a pedagógusok okító, nevelõ sza-
vait, és az elsõ diákszerelmeket – tette
hozzá Ács Alexandra.

A hagyományos zászlóátadáskor a
végzõsök itt maradó társaikra bízzák az
intézmény lobogóját és egy-egy idézettel
díszített szalag jelzi a távozók emlékét.

Maczkoné Matlák Julianna beszédé-
ben arra az idõre emlékezett, amikor az
iskola legidõsebb diákjai elõször léptek
be az intézmény ajtaján. – Nyolc esz-
tendõvel ezelõtt megilletõdve vettétek
birtokba az osztálytermeket, majd elsõ
próbaként következett a számok és
betûk írásának elsajátítása.

Az intézményegység-vezetõ gratulált
a ballagók eredményeihez és hozzátette:
– Nehéz szívvel gondolunk arra, hogy
szeptemberben már nem üdvözölhetünk
benneteket, de ne feledjétek, hogy régi
iskolátokban mindig szívesen fogadunk
titeket és örömmel hallgatjuk élmény-
beszámolóitokat. 

Maczkoné Matlák Julianna egy cso-
kor virággal köszönte meg a búcsúzó
szülõi munkaközösség vezetõjének,
Rozsnyainé Orosz Máriának a tevé-
kenységét, majd a tanulók elismerése kö-
vetkezett.

Nyolc évi kitûnõ tanulmányaiért ju-
talmat vehetett át Dudás Balázs, Ger-
gely Amina, Rozsnyai Krisztián, Salét-
ros Vivien és Hutka Gergõ. Az utolsó
tanévben végzett kitûnõ eredményéért
kapott könyvjutalmat Dona Péter, Hu-
dák Bianka és Német Ferenc, míg a je-
les bizonyítványáért Molnár Rita és Run-
da Bianka részesült elismerésben. A Kiss
Attila Alapítvány díját Rozsnyai Krisz-
tián vette át. Az ünnepi pillanatok vé-
gén az igazgató vezetésével utolsó is-
kolai körútjukra indult a Bolyai iskola
két végzõs osztálya. M. Z.

MEGKONDULT A HARANG:
BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL

A Bolyai iskolától két osztály köszönt el. 

Az ország többi közép-
fokú oktatási intézményé-
hez hasonlóan június 16-án
a Bocskai gimnáziumban és
a Szerencsi Szakképzõ Is-
kolában is megkezdõdtek a
középszintû érettségik. Az
idén a városban összesen
több mint háromszáz diák
jelent meg a vizsgabizott-
ságok elõtt.   

A Bocskai gimnázium vég-
zõsei az intézményben el-
töltött évek során felkészül-
tek a továbbtanulásukat is
meghatározó vizsgára, ami
a diákoknak a bizottságok
elõtt az elsõ napokban nyújtott telje-
sítményébõl is visszatükrö zõ dik.   

Gál András igazgató lapunknak nyi-
latkozva ismertette, hogy már a máju-
si írásbelin is jó eredmények születtek
a gimnáziumban, a tanulók megfelel-
tek az elvárásoknak. Az érdemjegyek
többségükben megegyeztek a tanév so-
rán a bizonyítványokba került osztály-
zatokkal. Az igazgató kiemelte, hogy
az idén hat végzõs osztály búcsúzik a
gimnáziumtól, összesen 187 tanulójuk
érettségizik, akik 18 külsõs jelentke -
zõ vel és 57 elõrehozott vizsgát tevõ  fia -
tallal egészülnek ki. A szóbelik ta-
pasztalata alapján a diákok alaposan
felkészültek a megmérettetésre, az in-
tézményben az alsóbb évfolyamosok-
nak bevezetett „kis érettségik” rend-
szerében pedig megfelelõ rutint sze-
reztek a feleletekhez.  

Gál András hozzátette: az idén ke-
vesebb diák vállalkozott emelt szintû
vizsgára amiatt, hogy egy jó középszintû
eredménnyel kisebb kockázat mellett
lehet bejutni az egyetemekre és fõis-
kolákra.  

A vizsgabizottságok elnökei más kö-
zépfokú oktatási intézményekben dol-
gozó, vagy nyugdíjas pedagógusok. A

végzõs közgazdasági osztályban ezt a
tisztséget Sáfrány Ferenc, a tokaji Ke-
reskedelmi és Idegenforgalmi Közép-
iskola tanára látta el, aki pozitív ta-
pasztalatokat szerzett a szerencsi gim-
náziumban. – Nagyon jó hangulatú
érettségin vagyunk túl, ahol valamennyi
diák megfelelt a követelményeknek –
emelte ki az elnök. – A vizsgán a jó
pedagógus-diák kapcsolatnak köszön-
hetõen oldott volt a légkör. Ez is köz-
rejátszott abban, hogy tanulók szóbe-
li teljesítménye azonosra sikeredett az
írásbeliével, sõt, néhányan javítani is
tudtak az érdemjegyeken. Nagyon
meglepett az, hogy szépen, szabatosan
beszéltek a fiatalok. A kezdeti szoron-
gás után ügyesen kidolgozták a kérdé-
sekre adott válaszokat és talpraesetten
feleltek. Látszik, hogy megkapták a
Bocskai gimnáziumban azt a tudást,
amivel az egyetemeken és fõiskolákon
helytállhatnak.  

A Szerencsi Szakképzõ Iskola végzõs
informatikai és elektronikai irányult-
ságú osztályaiból összesen 47 tanuló
tett sikeres érettségit. A diákok vizs-
gaeredménye itt is összecsengett a ko-
rábbi idõ szakban nyújtott teljesítmé-
nyükkel.

SZÓBELI ÉRETTSÉGI

A sikeres vizsga után a diákok átvették
érettségi bizonyítványukat. 

Juhász István, a Zempléni Regioná-
lis Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
ügyvezetõje szerint a fejlesztési for-
rások terén olyan vissza nem térõ le-
hetõség áll az ország elõtt, ami a tér-
ségnek is fokozott jelentõségû.

A plenáris ülés folytatásában az
Észak-magyarországi Regionális Fej-

lesztési Ügynökség igazgatója ehhez
kapcsolódva kiemelte, hogy a 2013-
ig tartó idõszakra olyan stratégiát kel-
lett kidolgozni, amely meghatározza
a régió további fejlõdési irányát. Ezt
a célt szolgálta a Regionális Operatív
Program, amelynek részleteirõl és a je-
lenleg is futó pályázatokról az ügynök-

ség kistérségi koordinátorai számoltak
be a hallgatóságnak. 

A szakmai nap a legnépesebb szek-
ciója az élelmiszerbiztonság és állat-
egészségügy témakörben folytatta ta-
nácskozását. A meghívott szakembe-
reket Búza László, a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Központjának
vezetõje köszöntötte, majd elõadásá-
ban az élelmiszer eredetû megbete-
gedésekrõl szólt a hallgatóságnak. Az
igazgató fõállatorvos többek között
hangsúlyozta: a téma minden esz-
tendõben visszatérõ aktualitása, hogy
az Európai Unió évente készíti el azt
a jelentést, amely a tagországokra vo-
natkozó élelmiszer-biztonsági kérdé-
sekkel foglalkozik. 

A negyedik Zempléni Eurorégiós
Gazdanapok idén is bõvelkedett kul-
turális eseményekben, melyek kelle-
mes kikapcsolódást ígértek a vásárlá-
togatóknak. Szombaton a Borókás
együttes koncertje kezdte meg a né-
pes közönség szórakoztatását, majd
este a szerencsi Ifjúsági Fúvószenekar
mellett luxemburgi és németországi ze-
nekarok muzsikáltak a Rákóczi-vár
publikuma elõtt.

A hagyományos családi programok
kicsiket és nagyokat egyaránt invitál-
tak a Rákóczi út lezárt szakaszára. A
kiállítás mellett a gyermekek örültek
leginkább az alkalmi vidámparknak,
majd a polgármesteri hivatal mellett
felépített szabadtéri színpadon a he-
lyi óvodások vidám mûsora ragadta
magával a közönséget. Sztárvendég-
ként érkezett Szerencsre Csepregi
Éva, késõbb pedig Horváth Charlie jól
ismert slágereitõl volt hangos a bel-
város.

SZAKMAI PROGRAM ÉS CSALÁDI NAP

Magyarország egykori miniszterelnöke halálának öt-
venedik évfordulójára emlékeztek június 16-án Sze-
rencsen. A Nagy Imre-szobornál megtartott ünnep-
ségen Schlosserné Báthory Piroska szavalata után He-
ves János idézte fel a mártírhalált halt kormányfõ alak-
ját. A város alpolgármestere szerint Nagy Imre nagy-
sága abban rejlett, hogy felismerte a rendszer meg-
reformálhatatlanságát. Ugyanakkor hitt a vélemények
szabadságában és abban, hogy a „harmadik út” –
amelyben rajta kívül csak Bibó István bízott – Ma-
gyarország felemelkedését szolgálja. Vallotta és hir-
dette, hogy megvalósítható a polgári és a szociális de-
mokráciák egyfajta szintézise. Nem a bosszúállás, ha-
nem a megbékélés politikájára törekedett. Az alpol-
gármester kiemelte, hogy Nagy Imre 1956 októberé-
ben fokozatosan elfogadta a felkelõk követeléseit és
egyértelmûen állást foglalt a többpártrendszer és a for-
radalom mellett. Bejelentette az ÁVH feloszlatását, a
beszolgáltatás eltörlését, kormánya kilépett a Varsói
Szerzõdésbõl és az ENSZ-tõl segítséget kérve semle-
ges országnak nyilvánította hazánkat. A miniszterel-

nök november 4-én hajnalban drámai han-
gon jelentette be, hogy a szovjet csapatok meg-
szállták az országot. Elfogását követõen a po-
litikai nyomás ellenére sem írta alá lemondá-
sát, nem ismerte el Kádár János kormányát.
Heves János felidézte, hogy Nagy Imrét 1958
júniusában halálra ítélték, amit végre is haj-
tottak. Holttestét 1961–1989 között a rákos-
keresztúri újköztemetõ 301-es parcellája rej-
tette. Hamvait 1989-ben exhumálták, majd ün-
nepélyes keretek között újratemették. Az al-
polgármester beszéde végén kiemelte, hogy
Nagy Imre a magyar nép számára nem halt
meg, eszméje tovább él a hazájukat szeretõ
emberek szívében, gondolataiban és csele-
kedeteiben. A megemlékezést követõen az ön-
kormányzat, pártok, civil szervezetek és in-
tézmények képviselõ helyezték el koszorúikat
a néhai miniszterelnök szobrának talpazatánál,
majd a város polgárai egy-egy szál virággal fe-
jezték ki tiszteletüket.

A negyedik alkalommal megrendezett Zempléni Eurorégiós Gazdanapok
szakmai programjaira június 7-én a szerencsi Rákóczi-várba várták az ér-
deklõdõket a szervezõk. A plenáris ülés megnyitóján a házigazda település
polgármestere köszöntötte a jelenlévõket. Rónavölgyi Endréné szerint jó dön-
tés volt a vásár szervezõitõl, hogy napirendre tûzték a vidékfejlesztés, vala-
mint az aktuális pályázatok témaköröket, hiszen e kérdések határozhatják
meg leginkább az önkormányzatok, a vállalkozások, egyúttal a települések
jövõjét.

NAGY IMRÉRE EMLÉKEZVE

A férfiak egészséghete alkalmából
több eseményt szerveztek június 13–
22. között Szerencsen. 

Az Egészséges Városok Szövetsé-
gének helyi szervezete és a sport-
egyesület együttmûködésével meg-
valósított programsorozat keretében
június 13-án úszóversenyt rendeztek
a városi tanuszodában. Az ötven mé-
teres távokra három úszásnemben
összesen 16-an neveztek be. Két
résztvevõ volt hatvan éven túli, kiváló
erõben és versenyszellemben vállal-
koztak a megmérettetésre. A város leg-
gyorsabb férfi úszójának ezúttal is a
18 éves Kincses Péter bizonyult. A he-
lyi úszószakosztály által szervezett
verseny elõtt és közben egészségügyi
dolgozók vérnyomásméréssel, vér-
cukorszint-meghatározással és az eh-
hez kapcsolódó tanácsadással várták
a jelenlévõket. A vizsgálatokra vál-

lalkozó felnõtteknél és gyereknél
minden eredmény az egészséges tar-
tományban volt, amihez nyilvánva-
lóan a rendszeres sportolás is hoz-
zájárult. 

Ugyancsak az egészséghét keretében
tartottak június 18-án délután ping-
pongversenyt a Rákóczi iskola torna-
termében. Az SZVSE asztalitenisz-
szakosztálya által szervezett eseményre
15-en jelentkeztek. A három általános
iskolás korú fiatallal kiegészülõ me -
zõnyben Köllõ András szerezte meg az
elsõ helyet ifjabb Csorba István és Ko-
rály Tibor elõtt. 

A programsorozat keretében talál-
koztak a teniszezést kedvelõk június
19-én a Molnár Ferenc úti pályán. A
csütörtök délutáni eseményen a sport-
ág több helyi szerelmese vállalkozott
játékra, ahol ez alkalommal nem a
gyõzelmen, hanem a mozgáson volt
a hangsúly.

MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

Az egykori miniszterelnök alakját Heves János alpol-
gármester idézte fel.   
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MI A VÉLEMÉNYE A SZERENCSI
KISTÉRSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSRÕL?
Tamás Tibor:
– Maximálisan egyetértek a kistérségi kezde-
ményezéssel. Úgy gondolom, hogy a törvények
következetes, mindenkire egyformán vonatko-
zó betartásával, a bûncselekményeket elkövetõk
szigorú megbüntetésével javítani lehet a köz-
biztonságon. Méltánytalannak tartom, hogy
amikor a vállalkozóknak súlyos adókat kell tel-
jesíteniük és az alkalmazottak után fizetendõ
járulékok is magasak, akkor a munkaképes em-
berek egy része alanyi jogon úgy jut jövede-
lemhez, hogy azért bármit is tenne. Osztom azt,
hogy három gyerekig járjon a családi pótlék, aki pedig ennél többet vállal, az
adókedvezményben részesüljön. Ez ugyanis abba az irányba hat, hogy azok vál-
laljanak több utódot, akik képesek róluk megfelelõ módon gondoskodni. 

Marosvölgyi János:
– A kezdeményezésben megfogalmazottakkal
sok mindenben egyetértek. Senkinek nem jó az,
ha az állam szociális segélyekkel tartja el a pol-
gárait, aminek az összege sok esetben eléri a
minimálbért. Azt gondolom, megfelelõ számú
munkahelyet kell létrehozni és jobban meg kell
fizetni a munkát, hogy érdemesebb legyen dol-
gozni, mint szociális segélyen élni. A magyar
társadalom sokszínû és ebbõl csak egy réteget
kiemelni és úgy beállítani, hogy közülük sen-
ki nem akar kenyeret keresni és tanulni, nem

igazságos. Szerencsére a kistérségi javaslat sem errõl szól. Mindenhol találni ugyan-
is egy szûk csoportot, amely a törvényeket kijátszva próbál megélni, de ez a
többségre nem vonatkozik. Ahhoz, hogy a kezdeményezés megvalósuljon, tör-
vényeket kell módosítani, és abban bízom, hogy ez a széleskörû civil szféra, a
kisebbségi önkormányzatok, szakemberek véleményeinek, javaslatainak a fi-
gyelembe vételével fog megvalósulni.   

Magyari László:
– Teljes mértékben egyetértek az önkormány-
zati kezdeményezéssel, a kistérségi polgár-
mesterek véleményével. Azt szeretném, ha ezt
elindították, akkor teljes mellszélességgel állja-
nak ki mellette, mert véleményem szerint so-
kan vannak az országban, akik ezzel nem ér-
tenek egyet, és akár politikai, vagy más szem-
pontok miatt meg akarják hiúsítani. Minél több
embernek, civil szervezeteknek, önkormány-
zatoknak kellene az ügy mellé állnia, hogy még
több esély legyen a megvalósulásra – mint ahogy
a címben is szerepel – társadalmunk jobbá tétele érdekében. Hozzáteszem: amíg
az utak mentén tíz centiméterestõl nagyobb a fû, addig én segély nem adnék
senkinek. A szerencsi patakmedernél – ahol egykor kutyát sétáltattak az em-
berek, fiatal párok sétáltak – most embermagasságig nõtt a gaz. Van munka, csak
meg kell találni. Amikor generációk úgy nõnek föl, hogy azt látják: szüleik ott-
hon heverésznek és ezért még rendszeresen pénzt is kapnak, akkor ott valami
nagyon nincs rendben. Az ilyen gyerek elõtt nincs jó példa, amit követhetne,
nem tanulja meg értékelni a munkát.

Visi Ferenc:
– Örömömre szolgál a kistérséghez tartozó
polgármesterek kezdeményezése. Szerintem
is õk érzik a rossz szociális törvények és egyéb
reformoknak nevezett intézkedések meg-
szüntetésének fontosságát. A polgári kormány
által korábban bevezetett, iskolához, mun-
kához kötött támogatást megszüntették, en-
nek köszönhetõen történhettek visszaélések.
Kár belõle kisebbségi ügyet csinálni, mert visz-
szaélés valamennyi társadalmi rétegnél elõ -
fordul. Országunkban magyarok laknak, akik

lehetnek cigány, görög, ukrán, orosz, zsidó, szerb, horvát nemzetiségûek, de jo-
gaik és kötelességeik azonosak. Kérem, hogy kormányunk figyeljen jobban a
polgáraink, nemzetünk érdekeire és változtassanak a rossz törvényeken! Segít-
senek a polgármesterekre háruló, aggasztóan nehéz kérdések megoldásában.
Fenyegetettség, szegénység növelése, elbutulás dicsõítése, vagy a munkakerü-
lés nem lehet senkinek az érdeke. 

A nyugdíjba vonuló Kulcsár Sán-
dornétól köszönt el június 11-én a
szerencsi általános iskola Rákó czi
épületének szülõi munkaközössége
és tanulói. Az aulában felsorakozott
diáksereg elõtt Pelbárt Tiborné szü-
lõi munkaközösségi elnök köszönte
meg az iskolaigazgató hosszú éve-
kig végzett lelkiismeretes munkáját.
Mint elhangzott, az önkormányzat
címzetes igazgatói címet, az oktatá-
si miniszter pedig Teleki Blanka-dí-
jat adományozott a nyugdíjba vonuló
intézményvezetõnek, akinek a pá-
lyafutása példaértékû lehet a diá-
koknak, pedagógusoknak és szülõk-
nek egyaránt. 

Kulcsár Sándorné könnyes szem-
mel mondott köszönetet a tanulók-
nak és a szülõi munkaközösségnek
a figyelmességért. Az igazgató kie-
melte, hogy 39 pedagógusként el-
töltött év során a gyerekektõl és a kol-
légáktól sok muníciót kapott a nyug-
díjas éveire. Nem egyedül távozik a
tantestületbõl, hiszen a Prémium

évek program keretében Orosz Tí-
borné igazgatóhelyettes és Róth
Gusztávné is befejezi a pedagógusi
munkát. Iveszics Györgyné pedig
szintén nyugdíjba vonul. 

Az ünnepség végén a diákok egy-
egy szál virággal és szûnni nem
akaró tapssal köszöntek el Kulcsár
Sándornétól, aki húsz évig volt az is-
kola igazgatója.   

ELKÖSZÖNTEK AZ IGAZGATÓTÓL 

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, üzleti partnereinket, hogy az elmúlt
esztendõk hagyományainak megfelelõen a Szerencsi Hírek szerkesztõsége mun-
katársainak évi rendes szabadsága miatt lapunk – az idei év ütemezésének meg-
felelõen – legközelebb augusztus 8-án jelenik meg. Lapzárta: augusztus 1-je,
10 óra. Szabadságunk idõtartama alatt telefonon ügyeletet tartunk. A hívásokat
a 20/340-6089-es számon fogadjuk. 

A Szerencsi Képújság a szabadság idõtartama alatt is folyamatosan üzemel,
ahol helyi híreket is olvashatnak. A hirdetések és közérdekû információk köz-
zététele a 20/914-7654-es telefonszámon, elõzetes egyeztetés alapján történik.
A Szerencsi Televízió július 6-án és 13-án friss adásokkal jelentkezik, míg júli-
us 20-án és 27-én az idei esztendõ elsõ félévének mûsoraiból láthatnak a nézõk
összefoglalót. A szerkesztõség 

OLVASÓINK FIGYELMÉBE! 

A diákok búcsúztatták az intézményvezetõt. 

A Bocskai gimnázium egykori 
4. A osztályának tagjai rendeztek öt-
venéves érettségi találkozót  június
14-én a szerencsi középiskolában. A
fél évszázaddal ezelõtti 18 fõs kö-
zösség tagjai közül 10-en érkeztek
a városba, hogy részesei legyenek a
jubileumi eseménynek. A csoport el -
sõként hálaadó istentiszteleten vett
részt a helyi római katolikus temp-
lomban, majd koszorúzás követke-
zett a Kossuth téren álló Bocskai Ist-
ván szobránál. Végül pedig a ma is
jó egészségnek örvendõ Kemecsei
Miklós tanár úr által vezetett ha-
gyományos osztályfõnöki óra kö-
vetkezett. Az egykori 4. B osztály-
ban érettségizettek június 21-én
találkoztak a gimnázium udvarán. Az
egykori 23 fõbõl 12-en jöttek el a ju-
bileumra, amely alkalomból kopja-
fát állítottak a fõbejárat melletti zöld-
területen. Takács Cintia és az erdélyi
fiatalokból álló Regélõ együttes
mûsorral köszöntötték az esemény
résztvevõit. A jelenlévõk a névsor-

olvasás alatt egy-egy szál virágot he-
lyeztek el az osztálynévsort is tar-
talmazó emlékoszlopnál azok tisz-

teletére, akik már nem lehettek
közöttük. Az egykori diákok Gál And-
rás igazgató kalauzolásával megte-

kintették a gimnázium jelenlegi épü-
letét. Az eseményen a jubilálók pe-
dagógusai közül Kemecsei Miklós
vett részt.    

ELSÕ GIMNÁZIUMI 
OSZTÁLYTALÁLKOZÓ  

Harminchét éve annak, hogy az
1971-ben végzett 4/B osztály le érett-
ségizett a szerencsi Bocskai István
Gimnáziumban. A közösség tagjai
június 21-én találkoztak újra a kö-
zépiskolában. 1967-ben még a je-
lenlegi Bolyai iskola épületében
kezdtük el tanulmányainkat, az ott
töltött két esztendõ alatt hozzájá-
rultunk az új gimnázium felépíté-
séhez. Téglát, deszkát és egyéb
 építõ  anyagokat hordtunk a be  ru -
házáshoz. A harmadik évfolyamra
már az új iskolába járhattunk, és itt

ballagtunk. Lányosztály voltunk,
amelyben 23-an érettségiztünk. Az
osztályfõnökünk Humenyik János-
né volt. Ezután szétszóródtunk az or-
szágban és egészen mostanáig nem
sikerült összehoznunk a találkozót.
Most azonban egyre inkább fontossá
vált, hogy megtudjuk, kivel mi tör-
tént. Sajnos hárman már nem le-
hettek közöttünk, mert fiatalon meg-
haltak. Ez döbbentett rá bennünket,
hogy kutassuk fel egymást, hogy a
40 éves találkozóra már könnyeb-
ben tudjuk összehozni a közössé-
get. Az osztályfõnöki óra után va-
csorával folytattuk a találkozót, ahol
felszabadult beszélgetés közben
igyekeztünk egymásról minél töb-
bet megtudni.

Jakab Jánosné 
(Demeter Gabriella) 

FÉLÉVSZÁZADOS ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓK
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– Szögligeten születtem, 1934.
augusztus 9-én  Kálai Emerenciaként.
Mivel szüleim elváltak, a nagyszülõk,
dédszülõk és anyám szeretete vett kö-
rül egy hegyekkel, csobogó pata-
kokkal övezett szép kis faluban – írja
önéletrajzában a nyugdíjas éveit
töltõ Borbély Lajosné (fotónkon). Ki
ne emlékezne Emi néni kedves, mo-
solygós arcára?! Generációk nõttek
fel az egykori Hunyadi iskolában,
ahol a nagy udvarral rendelkezõ ket-
tes épületben féltõ napközis neve -
lõ ként foglalkozott a gyermekekkel.
A napokban vette át aranydiplomá-
ját, hiszen 2008 júniusában már öt-
ven esztendeje annak, hogy egykor
a pedagógusi pályára lépett. 

– Iskoláim elsõ két évét Miskolcon
végeztem. A család élete nem volt
egyszerû abban az idõben sem –
kezdte gyermekkori visszaemléke-
zését Borbély Lajosné. 

– A megyeszékhelyen keresztszü-
leimnél laktam, aztán 1943-ban az
erdélyi Bethlenbe kerültünk mosto-
haapámmal, aki erdész volt és szin-
te édesapa. Itt végeztem a 3–4. osz-
tályt, majd elért bennünket a hábo-
rú. Édesanyám hirtelen beteg lett és
hiába vittük a dési kórházba mûtét-
re, sajnos elhunyt. A betegség három
nap alatt, 30 éves korában vitte el.

Ekkor 1944-et írtunk. Tudtuk, hogy
lezárják a határt, így mindenünket ott-
hagyva, egyhónapos marhavagonos
út után ismét Magyarországra, a
nagymamához kerültem. 

Nehéz gyermekkor volt. Napi 14
kilométert gyalogoltam esõben, hó-
ban, fagyban, a táskámban fát ci-
pelve, hogy a szendrõi iskolában me-
legedni tudjunk. 

A nehéz körülmények ellenére jó
tanuló voltam, majd hamarosan
Miskolcon a Gábor Áron utcai gya-
korló iskola diákja lettem. Emlék-
szem az irodalmi szereplésekre, a
zenepalotai szavalóversenyekre,
ahol több alkalommal nyertem elsõ
díjat. 

Jelentkeztem a miskolci tanító-
képzõbe. Négy, boldog diákévet töl-
töttem el itt, hiszen odafigyeléssel,
törõdéssel, gondoskodással terelget-
tek szeretõ tanáraink a pedagógusi
pálya felé. Összetartó osztálytársa-
inkkal a mai napig tudunk egymás-
ról, a közelmúltban volt az 55 éves
érettségi találkozónk. 

Az állami tanítóképzõben 1953-
ban sikerrel érettségiztem, a gyakorló
tanító-jelölti évet azonban nem kezd-
tem el. Dolgoznom kellett, így a Le-
nin Kohászati Mûveknél helyezked-
tem el mûszaki rajzolóként. Idõ -
közben megismerkedtem Borbély
Lajossal, és egy év elteltével férjhez
mentem Budapestre. Rövid idõ után
a páromat áthelyezték és az új he-
lyen nem volt lehetõségem sem dol-
gozni, sem tanítani. 1955-ben meg-
született Enikõ lányom, majd egy év
múlva Taktaharkányba költöztünk.
Rövid ideig a csokoládégyárban is
dolgoztam, aztán a mezõzombori is-
kolában kezdtem tanítani. Itt végez-
tem el a gyakorló évet, ami után
1958. július 9-én Miskolcon lete-
hettem a képesítõ vizsgát. Így történt,
hogy én öt évvel késõbb vettem át a
diplomámat. Ennek az idén már 50
éve.

Mivel Taktaharkányban volt la-
kásunk, 1959-ben ebbe a községbe
helyeztek. 1963-ban megszületett
második gyermekem, Gabriella. Nem
tartott sokáig ez az idõszak sem, mi-
vel 1964-ben a férjemmel együtt Sze-
rencsen kezdtünk dolgozni. Eleinte
bejárók voltunk, majd lakást kaptunk,
késõbb az Ondi úton építettünk csa-
ládi házat. 

Réti András volt az igazgató, õ

azonnal napközibe helyezett en-
gem, amiben nem volt még tapasz-
talatom. A kollégáktól sok segítséget
kaptam. Azért is volt nehéz, mert ele-
inte felsõsöket, 5–6. osztályt kaptam.
Nagy létszámú, 40-48 fõs csoportok
voltak. Ilyen sok gyerek mellett nem
igazán lehetett nyugodt körülmé-
nyeket teremteni a tanuláshoz. Meg-
szerettem ezt a munkát. Próbáltam
igazi, közvetlen kapcsolatot kialakí-
tani diákjaimmal, akik érzésem sze-
rint ragaszkodtak hozzám, mert szá-
mos dolgot elmondtak nekem. Sok-
szor anyjuk helyett anyjuk voltam,
és mindez engem jobban megfogott,
mint az órai munka. 

Egy évig igazgatóhelyettes is vol-
tam, majd visszamentem tanítani,
amikor elsõs és a másodikos gyere-
keket bízták rám. Két esztendõ múl-
va azonban ismét napközis nevelõ
lettem, és így teltek az évek egészen
nyugdíjazásomig. 

Borbély Lajosné pályafutása során
igyekezett eleget tenni a rábízott fel-
adatoknak. Kollégái elismerése mel-
lett 1978-ban miniszteri dicséret-
ben is részesült. 

Szívesen segítette a napközibe ke-
rülõ fiatal kollégák indulását a pá-
lyán, hogy minél könnyebben túl-
jussanak a szakmai nehézségeken,
hiszen mint mondta: – Én is sok tá-
mogatást kaptam annak idején. 

– Hosszú volt ez az 50 év! – só-
hajt fel Emi néni. – Szerencsére a
rosszat, a kevésbé szép dolgokat fe-
lejti az ember. És ez így van rend-
ben. A jóra, a szépre kell emlékez-
ni! Én magam is ezt teszem: veze-
tõim segítõkész jóakarata, kartársa-
im mindig megértõ jóindulata jut az
eszembe. 

Boldoggá tesz, ha pedagógus tár-
saimról hírt hallok, látom õket, be-
szélhetek velük. 

Megörvendeztet, ha tanítványa-
imról, sikereikrõl olvasok, látom õket
a tévében, vagy találkozom velük az
utcán, esetleg levelet írnak, meglá-
togatnak.

A gyerekek jelentették számomra
a munkát, de õk voltak örömeim for-
rása is. Közöttük minden gond, fáj-
dalom megszûnt. Ezt az érzést a köl-
csönös szeretet hozta, amit a szemeik
tükröztek. A szó és a tett olykor le-
het hamis, de a tekintet soha! Ezek
a gyertyafényként lobogó szemek él-
nek emlékeimben.

Borbély Lajosné 1989-ben, 25 év
szerencsi tanítás után vonult nyug-
díjba. Sajnos, azóta a betegségek sora
kíséri életét. Vigaszaik és segítõik sze-
retett lányaik, akik közül Enikõ szin-
tén a pedagógusi pályát választotta.
A nyugdíjas házaspár mellett áll
még négy felnõtt fiú unokájuk, akik
szintén igyekeznek széppé tenni a
mindennapokat. 

– Sokat már nem várhatunk az
élettõl – fogalmaz Emi néni. – Jó vol-
na még egy kis nyugalom, remény-
teli jövõbenézés, hogy lássuk gyer-
mekeink és unokáink békés, derûs
életét.

M. Z.

Feladatokkal és
élményekkel teli hét
évet töltöttünk a
Rákóczi iskola falai
között. Ha arra
gondolunk, hogy
már csak egy évig
tanulunk itt, könny
szökik a szemünk-
be. A vidám pilla-
natok sok-sok sikert
is tartogattak szá-
munkra!

Eddigi életünkben
a legnagyobb kihí-
vás a nyelvvizsga
volt. Nekünk az újonnan kapott sze-
mélyi igazolvány egyet jelentett az-
zal, hogy próbára tehetjük tudásun-
kat. Kéttannyelvû hetedikesekként
megpróbálkozhattunk egy BME szó-
beli középfokú nyelvvizsgával, ame-
lyet osztályunk nagy része sikeresen
teljesített.

A tettvágy tovább hajtott minket,
így nagyobb fába vágtuk a fejszén-
ket. Szüleinken és tanárunkon kívül
nem mondtuk senkinek, hogy je-
lentkeztünk az ECL nemzetközi kö-
zépfokú C típusú nyelvvizsgára.

Kétféle akadályt kellett átugra-
nunk, ami szóbelit és írásbelit fog-
lalt magába. Írásban számot adtunk
szövegértésünkrõl, és arról, hogyan
tudunk levelet írni. Szóban kifejt-
hettük az adott témáról vélemé-
nyünket. Ekkor még a neheze hátra
volt! Következett minden vizsgázó
réme, a hallás utáni értés. A felada-
tokat az is nehezítette, hogy szótárt
tilos volt használni. Az eredmények
megtekintéséig több mint egy hónap
telt el, s az idõ közben ólomlábakon
járt. Június 4-én az interneten meg-
jelenõ eredmények elmondhatatlan

örömöt hoztak nekünk (Bárány Do-
rottya – Ördög Evelin).

Nevetve-sírva fogadtuk a kedvezõ
hírt: nagyon sikeresen teljesítettük a
követelményeket. Korunkhoz képest
minden részterületen magas száza-
lékot értünk el. Így Evelin össztelje-
sítménye 75%, Dorkáé 82%. 

Ettõl nagyobb dicsõségre egy he-
tedikes nem vágyhat. Az örömben
osztoztak velünk mindazok, akik se-
gítettek és tanítottak minket. Persze
mindez nincs, ha nincs Tamás Má-
ria tanárnõ.

Marika néni nemcsak mellettünk
állt, hanem biztatott és szidott is, ha
arra szükség volt.

Míg mások kerékpároztak vagy szó-
rakoztak, addig mi tanultunk. Bizony
megfordult a fejünkben, hogy felad-
juk! De Marika néni nem engedte. Ki-
abálva, sírva, harcolva lendített tovább
a cél felé. Azt éreztük, nincs boldo-
gabb tanár tõle június 4-én. Õ nagyon
büszke ránk, de a hála mellett mi is
büszkék vagyunk tanárnõre és arra,
hogy õ az angoltanárunk! 
Bárány Dorottya és Ördög Evelin

7. c osztályos tanulók 

TÍZEZER LÉPÉS. Iskolánkban ha-
gyomány a harmadik évfolyamon,
hogy megismerkedünk városunk ne-
vezetességeivel. Egy hétig barangol-
tunk, programjainkhoz nagyon sok
segítséget kaptunk. Szeretettel fo-
gadtak minket és nagy lelkesedéssel
mutatták be munkájukat a TIGÁZ és
az ÉMÁSZ, a Kusinszki pékség, a
MÁV-állomás, a tûzoltóság, a rendõr-
ség és a posta vezetõi. A gyönyörû
látvány mellett sok érdekességet tud-
tunk meg a református és katolikus
templomokban, valamint a Rákóczi-
várban. Boldogan játszottunk régi
óvodánkban és nagy érdeklõdéssel
ismerkedtünk leendõ iskoláinkkal,
valamint a Bocskai gimnáziummal és
a Szerencsi Szakképzõ Iskolával. A
hét kiemelkedõ eseménye volt, ami-
kor Tünde néni, városunk polgár-
mestere tájékoztatott minket Sze-
rencs jelenérõl és biztató jövõjérõl.
Programunk zárásaként a városkapu
kilátójából gyönyörködhettünk a
zempléni tájban. Köszönetet mon-
dunk mindenkinek, akik segítettek
nekünk programunk megvalósításá-
ban. 

Szerencsi Általános Iskola,
Rákóczi épület 

3. a. és b. osztályos tanulói

DIÁKALKOTÁSOK A KIÁLLÍTÁ-
SOKON. A Magyar Nemzeti Galé-
riában látható Fehér Klaudia tûzzo-
mánc-, és Tóth Laura-olajpasztell al-
kotása. A szerencsi általános iskolá-
sok munkája a Reneszánsz nyomá-
ban címû országos rajzpályázatra ké-
szült. A beérkezett több tízezer kö-

zül a szakértõ zsûri kiválasztotta al-
kotásaikat. A kiállítás július végéig te-
kinthetõ meg a galériában. 

Az Esélyegyenlõségi Minisztéri-
um által Én kicsi vagyok és gyönge
címmel kiírt országos rajzpályázaton
Tverdota Laura, a helyi mûvészeti is-
kola képzõmûvészet tanszakának
végzõs növendéke grafikus megol-
dással készített rajzával különdíj-
ban részesült. Munkája a miniszté-
rium kiállításán megtekinthetõ. 

Ezúton is gratulálok a tehetséges
szerencsi fiataloknak, tanítványaim-
nak, akiknek további sok sikert kí-
vánok. 

Derda Péterné
szaktanár

KORTÁRSOKTATÁS A GIMNÁZI-
UMBAN. A Bocskai István Gimnázi-
um 10. évfolyamos tanulóiként az el-
múlt évben tanfolyamon vettünk részt,
ahol az alkoholfogyasztás és a do-
hányzás káros hatásaival foglalkozó
kortársoktatói képzésben részesül-
tünk, majd sikeres vizsgát tettünk.

A kortársoktatás célja az, hogy a
hallgatósággal nagyjából egy kor-
osztálybeliek tartsanak felvilágosító,
prevenciós órákat abban bízva, hogy
így könnyebb a kommunikáció, si-
keresebb a meggyõzés, hiszen „egy
nyelven beszélünk”. Megszerzett is-
mereteinket, elõadói képességün-
ket, meggyõzõerõnket elsõ ízben az
újcsanálosi általános iskolában bi-
zonyíthattuk felsõ tagozatos diákok-
nak. Az intézmény tanári kara nagy
szeretettel fogadott bennünket. A
kicsik és a nagyok egyaránt ér-

deklõdve hallgatták az elõadásunkat.
Jó érzéssel és büszkeséggel töltött el
minket, hogy felhívhattuk a figyel-
müket e két káros szenvedély ártal-
maira. A jövõben szeretnénk még
több iskolába eljutni és átadni tu-
dásunkat a tanulóknak. Úgy érezzük,
ez hasznos szolgálat.

Bíró Glória, Egeli Dalma,
Hubay Hanga, Pocsai Petra

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSON A
FÕVÁROSBAN. Budapest. Reggel
múzeum, délután állatkert, vidám-
park. Ez egy átlagos osztálykirándu-
lási program... is lehetett volna. De
nem az volt. Hiszen a Bocskai gim-
názium 11/A osztálya érkezett júni-
us 10-én a fõvárosba. Elsõ utunk a
Nemzeti Múzeumba vezet. A
lépcsõn idõzve egy pillanatra meg-
elevenedik elõttünk a 160 évvel
ezelõtti márciusi ifjak elszánt arca.
Majd a helyiségbe belépve és a tár-
latok között sétálva, életre kel nem-
zetünk dicsõ múltja.

Ezután volt, aki a vidámparkba
igyekezett, míg a többiek az állat-
kertben töltötték el a délutánjukat.
Mikor újra találkozott a két csoport,
egymás szavába vágva meséltük fe-
lejthetetlen élményeinket, és együtt
nevettünk a szórakoztató, vicces tör-
téneteken.

A hazafelé út a vonaton nagyon vi-
dám hangulatban telt, viszont hamar
elröpült.

A fáradtság, a leszálló sötétség, és
a nyitott ablakokon beáramló meleg
nyári fuvallat elcsendesített minket.
Mindenki elmerengett egy pillanat-

ra... Ezért a varázslatos útért szívbõl
hálásak vagyunk osztályfõnökünk-
nek, Pajuf Izabella tanárnõnek, aki-
vel élményekben gazdag délutánt töl-
töttünk az állatkertben. Sajnos, ez a
nap hamar véget ért, és csak arra esz-
méltünk, hogy a vonat lassít, és be-
futunk a szerencsi pályaudvarra.

De szerencsére vár még ránk egy
kirándulás jövõ tavasszal, ahol utol-
jára lesz együtt az osztály. Ez ele-
gendõ erõt fog biztosítani ahhoz,
hogy nekivágjunk a legnagyobb meg-
mérettetésnek itt... a Bocskaiban.

Gergely Aletta
diák

SZERENCSIEK A SHOW TIME
GÁLÁN. Újabb sikert értek el a
Show Time Divat- és Táncstúdió sze-
rencsi fiataljai. A Diószegi Andrea és
Zsámba Anita által vezetett manó,
gyerek és tini csoportok a közel-
múltban Miskolcon a Mûvészetek
Házában szerepeltek. A táncstúdió
évadzáró gáláján összesen 85 pro-
dukciót láthatott a közönség. Hat te-
lepülésrõl szerepeltek csoportok a
színpadon, akik között megállták a
helyüket a szerencsiek. A legkiseb-
bek produkciója filmzenén alapult,
míg a gyerekcsoport diszkó stílusú
koreográfiával lépett fel. Méltán arat-
tak sikert a tinilányok is a Stand Up
címû film zenéjére bemutatott elõ -
adásukkal.  

A díjkiosztón minden csoport leg-
jobb táncosa kapott elismerést. Sze-
rencsrõl Körömi Rékát, Bényei Bar-
barát és Putnoki Zsanettet jutalmaz-
ták.

AZ INTÉZMÉNYEK ÉLETÉBÕL – RÖVIDEN

SIKERES KIHÍVÁS 
A NYELVVIZSGÁN

EMI NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI?

Tamás Mária sikeres tanítványaival.
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Ítéletet hozott a Hajdú-Bihar Me-
gyei Bíróság Katonai Tanácsa a Lõcsei
János nyugállományú rendõr alezre-
des ellen szolgálati visszaélés vétsége
miatt 2007-ben indított bûnügyben. 

Mint arról korábban beszámoltunk,
az elmúlt év õszén névtelen levélben
tettek feljelentést az ügyészségen és
elöljáróinál a szerencsi rendõrkapitány
ellen. A Debreceni Katonai Ügyészség
tíz hónapig tartó nyomozása szerint a
parancsnok többek között szolgálati
gépkocsival vitette be magát a szerencsi
lakásáról a kapitányságra, többször be-
osztottjával mosatta le az autóját, egy
alkalommal a takarítónõvel tisztíttatta
ki a besározódott ingét. 

A június 19-én Miskolcon megtar-
tott kihelyezett tárgyaláson Kiss Attila
ügyész három rendbeli, – ebbõl két
esetben folytatólagosan elkövetett –
szolgálati visszaélés vétségével vádol-
ta meg Lõcsei János nyugalmazott
rendõr alezredest. 

A vád szerint Lõcsei János röviddel
kapitányságvezetõi megbízatása után
gyakorlatként alakította ki, hogy a
kora reggeli órákban telefonon felhív-
ta a kapitányság ügyeletét, majd uta-
sította a szolgálatban lévõ rendõrt, hogy
tartózkodási helyére gépkocsit küldjön
érte. Az ügyészség szerint szolgálati vét-
séget követett el az alezredes, mert több
alkalommal lemosatta a saját sze-
mélygépkocsiját a kapitányság fûtõ-kar-
bantartójával és kitisztíttatta a sárral ösz-
szeszennyezõdött ingét a rendõrség ta-
karítónõjével.  

A tárgyaláson Lõcsei János bírói
kérdésre közölte, amikor autót kért az
ügyelettõl, akkor az volt a célja, hogy
gyakrabban legyen együtt a járõrökkel
és személyesen gyõzõdött meg arról,
hogy kora reggel a városban mi a hely-
zet. Több alkalommal az is elõfordult,
hogy a beszállítások alkalmával jár-

õrözni indult kollégáival a településen
és ellenõrzéseket végzett.

Az alezredes kijelentette, hogy soha
nem utasította a karbantartót arra,
hogy mossa le a személygépkocsiját,
ezt az alkalmazott maga ajánlotta fel.
Az ing tisztításával kapcsolatban pe-
dig Lõcsei János kijelentette: ez meg-
történhetett, de nem emlékszik a konk-
rét esetre. 

Ezt követõen a bíróság a Szerencsi
Rendõrkapitányság állományából húsz
tanút hallgatott meg. A rendõrök kö-
zül többen vallomásukban kijelentet-
ték: többször elõfordult, hogy reggel
szolgálati gépjármûvet kért a kapitány
szerencsi lakásához. A karbantartó ál-
lította, hogy Lõcsei János kérésére
több mint százszor mosta le az autó-
ját. A takarítónõ közölte, hogy egyszer
elõfordult, hogy a kapitány megkérte
õt arra, hogy az összesározódott ingét
tegye rendbe. 

Az ügyész bizonyítottnak vélte Lõcsei
János bûnösségét három rendbeli –
ebbõl két esetben folytatólagosan el-
követett – szolgálati visszaélés vétsé-
gében, így pénzbüntetés kiszabását és
a bûnügyi költség megfizetését indít-
ványozta. 

Az ügyvéd álláspontja szerint az el-
járásban nem nyert bizonyítást, hogy a
kapitány magáncélra használta volna a
szolgálati gépkocsit, a saját autójának
a mosatásánál sem lehet a bûncselek-
mény elkövetését megállapítani, míg az
ing tisztításánál a szolgálati visszaélés
nem bizonyított, így Lõcsei János fel-
mentését kérte a vád alól.  

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Nagy
László által vezetett katonai tanácsa íté-
letében bûnösnek mondta ki Lõcsei Já-
nos nyugállományú rendõr alezredest
kétrendbeli, folytatólagosan elköve-
tett szolgálati visszaélés miatt – mert
rendszeresen szolgálati gépkocsival
vitette be magát a szerencsi lakásáról

a kapitányságra, és többször beosz-
tottjával mosatta le az autóját –, ezért
87 500 forint pénzbüntetésre, valamint
11 360 forint bûnügyi költség megfi-
zetésére kötelezte. Ugyanakkor a ka-
tonai tanács – a társadalomra csekély
mértékû  veszélyessége miatt – nem ér-
tékelte bûncselekményként azt, hogy
a parancsnok a takarítónõvel a sárral
összeszennyezõdött ingét kitisztíttatta,
ezért ez alól a vád alól felmentette
Lõcsei Jánost.  

A bíróság az ítélet indoklásában ki-
tért arra, hogy tilos a vezetõnek ma-
gáncélra igénybe vennie a szolgálati
eszközöket, személyeket. Különösen
igaz ez a fegyveres erõknél és testüle-
teknél, ahol fokozottan kell ügyelnie
a parancsnoknak arra, hogy a vádban
említett esetek ne történhessenek meg.
A bíró közölte, hogy a szolgálati visz-
szaélés súlyosabb esetében akár két
évig terjedõ szabadságvesztés is ki-
szabható, azonban a vádlotnál nem ki-
emelkedõ a jogsértés. A bíróság további
enyhítõ körülményként értékelte, hogy
Lõcsei János kiváló rendõr volt, példás
szolgálati elõélettel rendelkezik, így a
legenyhébb büntetést elegendõnek tar-
totta.

Az ítéletet az ügyész, a vádlott és vé -
dõje tudomásul vette, így az jogerõs.

M. Z.–S. L.
***

A Miskolci Nyomozó Ügyészség a
Lõcsei Jánossal szemben nagyobb va-
gyoni hátrányt okozó hûtlen kezelés
bûntette miatt indított eljárást bizonyí-
tékok, míg a többi tizenöt esetben
bûncselekmény hiányában 2008. júni-
us 16-án kelt határozatában megszün-
tette. A nyomozás névtelen feljelentés
alapján indult az elmúlt évben, majd
az ügyészség gyanúsítottként hallgatta
ki a volt szerencsi rendõrkapitányt. A
részletekre lapunk következõ számában
visszatérünk. S. L. 

A JÁRÕRAUTÓ, A KOCSIMOSÁS 
MEG A SÁROS ING 

Elõzõ lapszámunkban beszámol-
tunk a Szerencsen tartott nagysza-
bású testvérvárosi találkozóról, mely
az Európai Bizottság Oktatásügyi és
Kulturális Fõigazgatóság „Európa a
polgárokért” programjának támo-
gatásával valósult meg. A rendez-
vény alkalmával a luxemburgi Hes-
perange és a németországi Malchin
testvérvárosokból településenként
mintegy félszáz fõ érkezett a Hegy -
alja Kapujába. 

A Zempléni Eurorégiós Gazdana-
pok idején érkezõ vendégek részt vet-
tek a kiállítás és vásár megnyitóján
is – mely a testvérvárosi csoportok
vállalkozó tagjait érdekelte elsõsor-
ban –, majd a korábban városunk-
ban még nem járt fiatal és felnõtt
résztvevõk a különbözõ programok
során megismerkedhettek a német,
luxemburgi, illetve a helyi csoportok
tagjaival. 

A közös alkotói kiállítás, a szer-
vezett és informális beszélgetések,
programok lehetõséget nyújtottak
arra, hogy valamennyi résztvevõ
jobban megismerhesse a más or-
szágokban élõk kultúráját, szoká-
sait.

A zenemûvelõ vendégek kör-
nyékbeli településeken szervezett
fellépési lehetõségeit követõen a
hesperange-i, malchini és szeren-
csi fiatalok közösen játszották el az
Európai Unió himnuszát a Rákó -
czi-vár színháztermében. Szerencsi
tartózkodásuk alatt a testvérváro-
sokból érkezett jelentõs számú ven-
dég részére bemutatták a részben
uniós közösségi támogatással meg-
valósult beruházások közül az ondi
óvoda épületét, a felújított községi
fürdõt, az idõskorúakat segítõ gon-
dozóházat és a világörökségi ka-
puzatot.

A fiatalok számára szervezett kü-
lönbözõ szabadidõs és sportprogra-
mok során a résztvevõk nem csupán
versengtek, hanem összemérték tu-
dásukat és a nyelvi nehézségeken túl-
lépve közelebb is kerültek egymás-
hoz. 

Paul Kridel, a Hesperange test-
vérvárosból Szerencsen járt egyik fe-
lelõs szervezõ lapunknak nyilatkoz-
va a találkozó után örömét fejezte
ki amiatt, hogy egyre több luxem-
burgi állampolgárnak lehetõsége van
ellátogatni és megismerkedni, kap-
csolatot kialakítani az itt élõ embe -
rek kel. – A kultúra és a sport is kö-
zös nyelvet jelent egymás megisme-
rése során, ezért játszhat a zene és
az egészséges életmód szeretete is
közvetítõ szerepet különbözõ or-
szágok állampolgárainak találkozá-
sakor – hangsúlyozta a szakember.

Manuela Risser, a németországi
Malchinból érkezett csoport kap-
csolattartója a jövõ felnõtt generációi
számára megnyíló lehetõségeket tart-
ja figyelemre méltónak. Véleménye
szerint a fiatalokat arra kell nevelni,
hogy méltó európai polgárként élje-
nek, gondolkozzanak és dolgozza-
nak együtt, építsék baráti kapcsola-
taikat és a jövõt az õket követõ em-
bertársaink részére.

2009-ben Malchin ad majd otthont
a következõ találkozónak, ahol a
szervezõk elmondásuk szerint a sze-
rencsihez hasonló kiváló programot
szeretnének összeállítani a testvér-
városokból Németországba érkezõ
csoportok részére.

T. L. 

„EURÓPA 
A POLGÁROKÉRT” 

A helyi önkor-
mányzat a közel-
múltban döntött ar-
ról, hogy a Szeren-
csi Általános Iskola,
Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intéz-
mény és Óvoda
igazgatói teendõivel öt eszten dõre Fá-
bián Ottónét (fotónkon) bízza meg. 

Mérész Ágnes 1961-ben született
Szerencsen. A helyi általános iskola után
a Bocskai gimnáziumban szerzett érett-
ségi bizonyítvánnyal a zsebében indult
el a pedagógusi pálya felé. – Már hét -
éves koromtól azt mondogattam min-
denkinek, hogy tanító néni leszek – fo-
galmaz Fábián Ottóné. – Az érettségi
után 1979-ben azonnal felvettek a sá-
rospataki tanítóképzõ fõiskolára, amit
három év alatt jeles eredménnyel si-
került elvégeznem. Köztársasági ösz-
töndíjas voltam, így a diploma kézhez
vétele után azonnal munkahelyet kap-
tam. 1982. augusztus 16-án a tokaji ál-
talános iskolában a „mélyvízben”, elsõ
osztályosokkal kezdtem a pályafutá-
somat. 

Három év tanítás után – mivel idõ -
közben férjhez mentem – 1985-ben
megszületett a fiam, így két esztendõt
otthon töltöttem. Ekkor épült a szerencsi
hármas iskola és már reménykedtem,
hogy sikerülhet hazajönni. 1987-ben
megkerestem az akkori megbízott igaz-
gatót, Sárossi Esztert és kértem: ha le-
hetõség van rá, szeretnék itt dolgozni.
Így történt, hogy az intézmény meg-
alakulása óta tagja vagyok a tantestü-

letnek. Elõször harmadik osztályt kap-
tam, egy év után pedig megszületett a
lányom is, ezt követõen vele is két évig
voltam otthon. 

– Hogyan emlékszik az iskola indu-
lásának idõszakára?

– Nagy tervekkel és bizonyítási vágy-
gyal készültünk. Tudni kell, hogy mi,
nevelõk, különbözõ helyekrõl kerültünk
ide. Annak ellenére, hogy volt egy ál-
landó mag, akik az anyaintézménybõl
jöttek át, a többség szinte egykorú, fi-
atal társaság volt és így az egész gár-
da lendületben lévõ, sikerre vágyó
csapatot alkotott. Nagyon szép idõ -
szakot éltünk meg. 

Szeretem dokumentálni az élet ese-
ményeit és mostanában a Katika bú-
csúztatásához is kerestem a fotókat,
amihez végigböngésztem az archívu-
mot. Olyan emlékek jöttek elõ, melyek
nem csak a tanításhoz kapcsolódnak,
hanem azon túli dolgokhoz. Úgy ér-
zem, az kovácsolta össze ilyen jól a ta-
nári kart, hogy a kollégákkal, a gyere-
kekkel és a szülõkkel rengeteget vol-
tunk együtt a munkaidõn túl is. Együtt
sírtunk és nevettünk! Egyszóval szép
volt.

– Beszéljünk az Ön két évtizedérõl!
– Mozgalmas és fordulatokkal teli volt

az életem, hiszen mint említettem,
osztálytanítóként kezdtem itt a munkát
abban az idõszakban, amikor a társa-
dalmi változások is elõrehaladtak az or-
szágban. Úgy éreztem, nekem is vál-
tozni kell. No nem azért, mert attól fél-
tem, hogy nem lesz itt helyem, inkább
a tanulási vágy vezérelt. 1993-ban
már kezdett elterjedni a számítástech-

nika. Igazgató asszonynak mondtam,
hogy valamilyen irányba el kellene
mozdulni. Õ is azt javasolta, hogy ak-
kor legyen az informatika, ami a ma-
tematika szeretete miatt nem állt messze
tõlem.  Elõ ször elkezdtem a sárospata-
ki fõiskolán az egyéves tanfolyamot.
Már látszott a technika fejlõdése. Ugyan
még Commodore gépeken kezdtünk,
de már voltak 286-os PC-k is, melyek
akkoriban csodának számítottak. A
tanfolyam végén szinte az egész csa-
pat úgy gondolta, hogy jó lenne ezt va-
lamilyen formában tovább folytatni. Ezt
a tanítóképzõ is felismerte, majd a nyír-
egyházi fõiskolával közösen létrehoz-
tak egy kihelyezett tagozatot. Így vet-
tem át két és fél esztendõ múlva, 1997
februárjában az informatika tanári sza-
kos diplomámat.

Amikor megkezdõdött az iskolánk-
ban a kéttannyelvû képzés – ennek ép-
pen nyolc esztendeje – gondolkodtunk,
hogy milyen tárgyat lehetne még ide-
gen nyelven oktatni a gyerekeknek. Ek-
kor jött az ötlet és én két nehéz év után
esti tagozaton végeztem az újabb sza-
kot. Azóta már angolul is tanítom az
informatikát. 

Nem terveztem, hogy magasabb po-
zícióba kerülök valaha is. Ennek elle-
nére a hosszú távú továbbképzési terv-
be bekerült, hogy részt veszek egy köz-
oktatási vezetõi képzésen. Mivel 1990-
tõl az intézmény szakszervezeti titká-
raként is dolgozom, arra gondoltam, ez
nem árthat nekem. Késõbb pedig a kol-
légákkal való beszélgetések során fel-
merült, hogy ha Katika nyugdíjba vo-
nul, akkor hogyan lesz tovább… 

– Elérkeztünk a közelmúlt igazgató-
választásához. Miért döntött úgy, hogy
megpályázza a vezetõi beosztást?

– Úgy gondolom, hogy van bennem
annyi kurázsi, hogy eleget tudjak ten-
ni ennek a feladatnak. De ennél talán
sokkal fontosabb, hogy a kollégák biz-
tattak, támogattak ebben az elképze-
lésben. Mint említettem, én egyszerû
tanító néninek készültem, de az élet ma-
gával hozta a változásokat. A mostani
helyzet is azért állt elõ, mert az igaz-
gató asszony nyugdíjazása elõtt jött az
intézményi átszervezés. Azt gondoltam,
hogy a kollégáimmal szemben akkor
vagyok korrekt, ha vállalom a meg-
mérettetést. 

– Ma már azonban nincs Rákóczi és
Bolyai iskola. Hogyan látja az egyesí-
tett intézmény jövõjét?

– El kell fogadni a jelenlegi helyze-
tet, ki kell zárni az elfogultságot. Pe-
dagógusként azt mondom, hogy ne-
kem minden gyermek fontos, vezetõ -
ként pedig elõttem minden pedagógus
kolléga egyforma. Igaz, hogy az át-
szervezésre kevés volt ez az egy esz-
tendõ, de elindultunk és meg gyõ zõ -
dé sem, hogy jó irányba tartunk. Lehet,
hogy a sebesség még kicsit eltérõ, de
ha  spor tos hasonlatot akarok használni,
akkor a tréninggel a lemaradás be-
hozható.   

Van, amikor a lendületre van szük-
ség és van, amikor azokra az embe -
rek re, akik ugyan lassabban haladnak,
de rendkívül pontos, precíz munkát vé-
geznek. Meg kell találni, hogy kiben
mi az, ami elõre viheti a közös intéz-
ményt. 

Terveimben elsõsorban arra alapoz-
tam, hogy szükségünk van a stabilitás
megteremtésére, mert meggyõzõdé-
sem, hogy a jelenlegi helyzetben egy
újabb jelentõs átalakítás nem szülne jó
dolgokat. Az oktatáspolitikában egyéb-
ként is folyamatos a változás, mindig
jön valami új, amire nekünk reagálni
kell. A kollégák tûrõképessége pedig
egyre kevésbé vehetõ igénybe. Mind-
ezeken túl nekem is szükségem van arra
az egy évre, egy kis tanulóidõre. Ennyit
adtam magamnak, aztán pedig jöhet-
nek az új elképzelések. Szeretném a je-
lenleg is mûködõ képzéseinket kiter-
jeszteni – itt elsõsorban a tehetség-
gondozásra gondolok –, mert van le-
hetõség a továbblépésre. Érzésem sze-
rint nyitnunk kell a sport irányába is.
Nem gondolok arra, hogy ilyen jellegû
osztályt indítsunk, de a mindennapos
testnevelésre – fõleg alsó tagozatban –
valóban nagy szükség van. 

– Várja a szeptembert, az új tanévet?
– Izgalommal készülök rá. Talán az

lesz a legnehezebb, hogy lecsökken az
idõ, amit a gyerekekkel, a tanítással tölt-
hetek. A kollégák talán nem veszik
tõlem rossz néven, hogy eleinte gyak-
rabban fogom õket meglátogatni, és
nem azért, mert ellenõrizni akarok, ha-
nem azért, hogy ott legyek a gyerekek
között. Ezen túl pedig meg kell ismer-
nem a diákokat. Ne feledjük, legalább
ezer tanulóról van szó és még nem be-
széltünk az óvodákról és a bölcsõ dérõl.
Úgy tervezem, hogy hetente két-két na-
pot töltök majd mindkét épületben, a
maradék idõmet pedig az óvodákra szá-
nom. M. Z.

ELINDULTUNK AZ ÚJ ÚTON, JÓ IRÁNYBA TARTUNK



A Szerencsi Általános Iskola mintegy
ezer tanulója számára június 15-én ért
véget a 2007/2008-as oktatási esz-
tendõ. Az ünnepélyes évzárót idén a
Városi Sportcsarnokban rendezték
meg, ahol mindkét épület diákjai fel-
sorakoztak, hogy az esemény végén
átvehessék a jól megérdemelt bizo-
nyítványokat. 

Néhány szavalat és énekkari szám
tette ünnepélyessé a nyári szünet elõt-
ti utolsó iskolai eseményt, majd Kul-
csár Sándorné értékelte az elmúlt hó-
napok munkáját. Az igazgató többek
között hangsúlyozta: a 2007-ben ösz-
szevont intézményrendszer számos
feladatot adott a pedagógusoknak. Az
intézményvezetésnek azon kellett mun-
kálkodni, hogy egységet kovácsoljanak
a 150 dolgozóból, s e mellett pedig több
épület munkáját kellett koordinálni,
szervezni, irányítani. – Egy év rövid idõ
volt ahhoz, hogy minden kialakuljon
– fogalmazott az intézményvezetõ –,
de úgy gondolom, hogy a kezdeti si-
kerek és eredmények, a jövõben to-
vábbi fejlõdésre ösztönözhetnek min-
denkit. Elhangzott továbbá, hogy az
egyesítés miatt több változtatásra is
szükség volt az elmúlt idõszakban. Az
elsõ tanórák idén már 7.45 órakor
kezdõdtek, ami nem aratott osztatlan
sikert, de az ebéd és a délutáni foglal-
kozások ütemezése miatt be kellett be-
vezetni ezt az új rendszert. 

A tanulmányi munka ismertetése so-
rán Kulcsár Sándorné kiemelte: az
elsõ három évfolyamban szöveges ér-
tékelés történik, amely szerint a 368
gyermekbõl 122-en értek el kiválóan
megfelelt eredményt, 153 kisdiák jól
megfelelt, 66-an pedig megfelelt bi-
zonyítványt kapnak. Mindössze 24-en
vannak, akik felzárkóztatásra szorulnak,
három tanuló pedig szülõi kérésre
évet ismétel.

A 4–8. osztályosok tanulmányi át-
laga 3,91 lett, összesen 77-en visznek
haza kitûnõ, 34-en jeles bizonyítványt.
Ehhez kapcsolódva az igazgató elis-

merését fejezte ki a legjobb ered-
ményt elérõ 8.d, 7.c és 6.c osztályok-
nak. Az intézményvezetõ kiemelte,
hogy a 121 végzõs diák mindegyike
felvételt nyert valamilyen középfokú ok-
tatási intézménybe. Gimnáziumban
hatvanan, szakközépiskolában 39-en,
míg szakképzõ iskolában 22-en ta-
nulnak tovább.

Az ünnepségen könyvjutalmat ve-
hettek át mindazok, akik a kiváló ta-
nulmányi eredményük mellett példa-
mutató magatartásukkal is kivívták a pe-
dagógusok elismerését. 

Kulcsár Sándorné köszönetet mon-
dott munkatársainak a tanórai és az
azon túli munkájukért, valamint a
szülõknek a sok támogatásért, a ren-
dezvények sikere érdekében végzett te-
vékenységükért. Végezetül bejelentet-
te – Nyugdíjba vonulásom miatt a sa-
ját utolsó tanévemet és a 2007/2008-
as oktatási esztendõ szorgalmi idejét
befejezettnek nyilvánítom – fogalma-
zott Kulcsár Sándorné. A felsorakozott
gyermekek átvették év végi bizonyít-
ványukat és ezzel hivatalosan is meg-
kezdõdött a szerencsi vakáció. 

Az elõzõ évhez hasonlóan a
2008/2009-es tanév is hoz változást az
általános iskola életében. Kulcsár Sán-
dorné nyugdíjba vonulása után az ön-

kormányzat döntése értelmében szep-
tembertõl Fábián Ottóné irányítja az
összevont intézményt, a helyettesi te-
endõket Juhász Tiborné, Kovács Já-
nosné és Ráczné Váradi Éva látják el.

M. Z.

Ezüstérmes lett a Szerencsi Általá-
nos Iskola 1995/1996-os korosztályú
labdarúgócsapata a május 29-én Ka-
zincbarcikán megrendezett diákolim-
piai megyei döntõn.

Az Uray Attila testnevelõ tanár által
vezetett együttesnek a városkörzeti
forduló megnyerése után elõbb a sá-
toraljaújhelyi megyei elõdöntõben kel-
lett helytállnia. Az erõs mezõnyben a
sárospataki, a sátoraljaújhelyi és a mis-
kolci körzet elsõ helyezett csapatai vár-
tak a szerencsiekre. Végül az együttes
13–0-ás gólaránnyal, egy döntetlen és
két gyõzelem elérésével megszerezte
az elsõ helyet és bejutott a megyei dönt-
õbe. Kazincbarcikán Edelény, Sajó-
szentpéter, Tiszaújváros csapatai vol-
tak az ellenfelek. A szerencsiek egy
mérkõzést elveszítve, kettõt pedig meg-
nyerve végeztek a második helyen,
ugyanannyi pontot (6) szerezve és
azonos gólaránnyal (3–1), mint a
gyõztes tiszaújvárosiak. Az elsõségrõl
az egymás elleni eredmény döntött. A
szerencsi csapat elsõségéhez csupán-
csak egy rúgott gól hiányzott, amire

számtalan lehetõség adódott, hiszen
mind a három mérkõzésen nyomasz-
tó fölényben játszottak. Végeredmény:
1. Tiszaújváros, 2. Szerencs, 3 Sajó-
szentpéter, 4. Edelény. 

Eredmények: Tiszaújváros – Szerencs
1–0, Sajószentpéter – Edelény 1–0, Sze-

rencs – Sajószentpéter 1–0, Tiszaújváros
– Edelény 2–0, Tiszaújváros – Sajószent -
péter 0–1, Szerencs – Edelény 2–0.

A csapat további eredményei: Tokaj,
Lurkó-Kupa 1. hely, Sárospatak, Zemp-
lén-Kupa (nemzetközi) 1. hely, Rákóczi-
Kupa 1. hely.
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Hivatalosan is befejezõdött a tan-
év a szerencsi Bocskai gimnázium-
ban. Június 13-án az intézmény au-
lájában értékelték a 2007/2008-as
tanévet, majd az alsóbb évfolya-
mosoknak megkezdõdött a nyári
vakáció, míg a végzõsök szóbelivel
folytatják az érettségi vizsgát.

Az ünnepségen Nyíri Tibor igaz-
gatóhelyettes villantotta fel képes
beszámolójában az elmúlt tanév leg-
jelentõsebb eseményeit. Az intéz-
mény kiemelkedõ, immár hagyomá-
nyos programjai közé tartozott a
Bocskai-nap, amikor egy napra a
megválasztott diákigazgató átveszi az
iskola kulcsát és vidám, szórakozta-
tó programokat szervez a tanulóifjú-
ság. A szalagavató és ballagás örök
emlékként él a végzõs diákok szívé-
ben, míg a március 15-ei ünnepsé-

gen szereplõ bocskaisták méltán vív-
ták ki színvonalas mûsorukkal a vá-
ros lakóinak az elismerését. Az iskola
tanulmányi átlaga 3,87, azonban
vannak osztályok – például – a 12.H,
12.A, akik 4,6-os átlagukkal tûnnek
ki a sorból, míg a 9 R/2 és a 9.C  csu-
pán a 2,8-as átlagot teljesítette. Kö-
zel hatvanan tettek államilag elismert
nyelvvizsgákat, 140-en kitûnõ és je-
les bizonyítványt vettek át. Nem
minden diáknak fejezõdött be azon-
ban a Bocskaiban sem a tanév, hi-
szen 69-en augusztusban javítóvizs-
gára készülnek, míg tízen osztályt is-
mételnek, mert három – vagy ennél
több – tantárgyból kaptak elégtelen
osztályzatot. Az ünnepség keretében
nyújtották át a Kiss Attila Alapítvány
által adományozott emlékplakettet a
Bocskai legsikeresebb végzõs tanu-
lójának, Koncz Zsófiának. 

VÉGET ÉRT A TANÉV

A kiváló teljesítményt nyújtó diákok jutalomban részesültek.

LEZÁRULT
A SZORGALMI IDÕSZAK

Lee Jones angol anyanyelvi tanárként
a múlt év szeptembere óta dolgozik a
Bocskai Gimnáziumban. A tanév vé-
gén azonban az õ megbízatása is be-
fejezõdött, így hamarosan visszatér
hazájába. – Nagyon jól éreztem ma-
gam Szerencsen – válaszol kérdé-
sünkre a londoni fiatalember, aki fon-
tosnak tartotta, hogy tízhónapos itt-tar-
tózkodása után elbúcsúzzon a helyi
emberektõl. – Sokat segítettek nekem
a tanár kollégák, a diákok az eligazo-
dásban, ügyintézésben és szép ez a kis-
város. Sokat utaztam az országban, és
úgy gondolom: Szerencs szép példá-
ja a magyar városoknak, jó reklámja
lehetne az országnak. 

Lee Jones és párja, Nicole Robinson
– aki a helyi általános iskolában taní-
tott ebben a tanévben – hamarosan  éle -
tük jelentõs lépéséhez érnek, hiszen
ezen a nyáron a London melletti Wat-
fordban kötik össze életüket. Lee szán-
déka szerint visszatér eredeti szakmá-
jához, a gazdasági újságíráshoz, majd
az ifjú pár Nicole hazájában, az Ame-
rikai Egyesült Államokban szeretne le-
telepedni. Hogy visszatérnek-e egyszer
Szerencs re – erre a kérdésre határozott
 igen nel válaszolt Lee Jones. Mint
mond ta, sok barátot szereztek az el-
múlt idõszakban, így nem is oly távo-
li az idõpont, amikor meglátogatják a
várost.                                   M. Z.

Lee Jones-t (a fotón balra) megkedvelték a gimnazisták.

MÁSODIKOK A MEGYÉBEN

Alsó sor balról: Koroknai Dániel, Takács János, Kiss Máté, Muttilla
Márk, Csatlós Ádám, Margitai Áron, Bodnár Márk, Nagy Ádám,
Gergely Roland. Felsõ sor balról: Uray Attila – felkészítõ tanár, Rábai
Gergõ, Bodnár Kristóf, Barócsi Balázs, Klemm Richárd, Ternyik
Máté, Pajger Bence, Tóth Erik. 

ORSZÁGJÁRÓ VERSMONDÓ ÉS MÛVÉSZTANÁR 

VISZLÁT, SZERENCS!

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

Mihályi Jánosné, városunk köztisz-
teletben álló, Radnóti-díjas vers- és pró-
zamondója ebben az évben is járta az
országot, gyûjti az elismeréseket, ki-
tüntetéseket, öregbíti a város hírnevét. 

Ica néni január 26-án a fõvárosba uta-
zott, hogy részt vegyen a Mensáros
László emlékére megrendezett vers- és
prózamondó-találkozón. Ezt követõen
részese volt a szerencsi március 15-ei
ünnepi eseménynek, amikor szavalt
Kossuth Lajos szobrának felavatásánál,
majd az áprilisi holokauszt-emlékna-

pon mondott verset a szerencsi zsidó
temetõben elhelyezett emléktáblánál.  

Mihályi Jánosné meghívást kapott Bu-
dapestre, a költészet napja alkalmából
rendezett ünnepségre, késõbb pedig
Veresegyházára utazott, hogy részese
legyen a XVIII. Anyám fekete rózsa el-
nevezésû nemzetközi vers- és próza-
mondó-versenynek.

Ezt követõen a nagykanizsai VIII. Kár-
pát-medencei Vers- és Prózamondó Ve-
télkedõ következett, ahol a rendezvény
díszvendégeként lépett színpadra, csak-
úgy, mint június 1-jén Balatonszeme-
sen, a Latinovits Zoltán emlékére meg-
rendezett országos találkozón. 

Tóth Miklósné, Pro Urbe Szerencs-
díjas kiváló tanár (fotónkon) ezen a nyá-
ron újabb kiállításokon készül bemu-
tatni képeit. 

A mûvész hamarosan két alkotásá-
val vesz részt az országos Képzõ- és
Iparmûvészeti Társaság idei tárlatán,
melynek megnyitóját június 28-án 11
órától tartják Budapesten, az Újpest Pol-
gár Centrum Galériájában. Tóth Mik-
lósné Áldás és békesség, valamint az
Õszirózsás csendélet címû festmé-
nyeivel vesz részt az eseményen. 

A nyugdíjas pedagógus tagja a Ma-
gyar Rajztanárok Országos Egyesüle-

tének. A civil szervezet közös kiállítá-
sa augusztus 8-án nyílik meg a budai
várban, a Magyar Kultúra Alapítvány
Házában, ahol Tóth Miklósné: Izzás-
ban címû képét is láthatja majd a mûvé-
szetek iránt érdeklõdõ közönség. 

A szõlõ és a bor nemzetközi váro-
sában, Balatonfüreden rendezik meg
augusztus 9–31. között a Bor-Kép-Tár
címû tárlatot. A város polgármestere és
a helyi borút egyesület meghívására
Tóth Miklósné is résztvevõje lesz a ran-
gos bemutatónak. A szerencsi mûvész-
tanár három alkotásával utazik Bala-
tonfüredre. A helyi mûvelõdési köz-
pontban a Triptychon I–II–III. címû al-
kotások tekinthetõk meg a kiállítás nyit-
vatartási ideje alatt.

Bánffy György színmûvész a bu-
dapesti találkozón köszönti Mi-
hályi Jánosnét.



Az idén Mezôzombor volt a  házi -
 gazdája Bekecs, Legyesbénye, Sze-
rencs és a vendéglátó önkormány-
zat hagyományos együttes ülésének.
A közösségi házban június 19-én
megtartott eseményen Dócs Róbert
parancsnok számolt be a szerencsi
hivatásos önkormányzati tûzoltóság
munkájáról. 

Az õrnagy kiemelte, hogy az elmúlt
évben a száraz idõjárás miatt a tûzol-
tási feladataik kerültek az elõtérbe a
mûszaki mentésekkel szemben. Or-
szágos viszonylatban gondot jelentet-
tek a testületnél a túlmunkából adódó
peres eljárások. Az elõírt heti 48 órás
szolgálati idõ miatt visszamenõleg tar-
tanak igényt járandóságukra a tûzol-
tók, amit bírósági úton próbálnak ér-
vényesíteni. Azért, hogy az elõírást tel-
jesíteni tudják, jelentõs létszámfej-
lesztés történik a testületnél, ami a sze-
rencsi parancsnokság esetében tavaly
három, az idén pedig további hat fõ
felvételét jelenti. Dócs Róbert ismer-
tette, hogy a magasból mentõ jármû
beszerzésére benyújtott pályázatukat
kedvezõen bírálták el, a várhatóan két
éven belül megérkezõ nagy értékû
jármû megfelelõ tárolásáról gondos-
kodni kellene. Erre szolgálhatna a már
korábban, az elõzõ polgármester ide-
jén is nekik ígért, a parancsnoksággal
szomszédos volt magtárépület. Az ôr-
nagy bejelentette: a B.-A.-Z. Megyei
Tûzoltószövetség a napokban az ifjú-
ság tûzvédelemre nevelésében elért si-
kereiért tárgyjutalomban részesítette Gál
Andrást, a szerencsi Bocskai gimnázi-
um igazgatóját.

Sárándi István, a helyi Polgári Vé-
delmi Iroda vezetõje arról adott tájé-
koztatást, hogy a térségre jellemzõ víz-
károk megelõzése ügyében az elmúlt
idõszakban elõrelépés történt. A me-
gyei védelmi bizottság elnöke elõírta
a települések részére a vízkár-elhárí-
tási tervek újbóli kidolgozását, amelyek
részben már elkészültek. Bíró István sze-
rencsi képviselõ nehezményezte a
Szerencs patak medrének elgazoso-
dását, ami nagyobb esõzés esetén akár
elöntéssel is fenyegetheti a környezõ

településeket. Ennek a megszüntetését
szükséges elõírni a vízfolyás kezelõjé-
nek, illetve el kellene végeztetni a mun-
kát. Sárándi István ismertette: jelenleg
csak a fellépõ veszélyhelyzet elhárítá-
sára lehet pénzt igényelni, megelõ zésre
nem. Bíró István szerint ez nem jól van,
hiszen a fellépõ veszélyhelyzetek el-
õzetes elhárítása sokkal kevesebbe ke-
rülne. A jelenlegi helyzet nem meg-
nyugtató a lakosság számára. 

Kohánka István megyei katasztrófa-
védelmi igazgatóhelyettes szerint a
helyi tûzoltóság és a polgári védelmi
iroda is jól látja el a feladatát. Fontos
lenne a tûzoltóparancsnokság jármû -
veinek megfelelõ elhelyezése, ami a tér-
ségben élõk nagyobb biztonságát szol-
gálná. A polgári védelem idõs Lada Ni-
vája is megérett a cserére. Kohánka Ist-
ván bejelentette: a közelmúltban érté-
kelték a szerencsi iroda elmúlt ötéves
tevékenységét, ami „jól megfelelt”
minõsítést kapott. Hlivják László le-
gyesbényei polgármester a vis major
támogatással kapcsolatos ellentmon-
dásra hívta fel a figyelmet. Jelezte, hogy
az egyik évben a vízkárelhárítás címen
elnyert 1,3 millió forintot a következõ
esztendõben bevételként kezelte és le-
vonta a településnek biztosított állami
forrásokból az államkincstár.  

A tájékoztatók elfogadása után Ró-
navölgyi Endréné számolt be a Sze-
rencsi Többcélú Kistérségi Társulás
munkájáról. Az elnök fontosnak tartotta,
hogy az érintett települések a partner-
ségben együttmûködve látnak el okta-
tási, szociális, kulturális és belsõ el-
lenõrzési feladatokat. Partnerségben je-
lentõs költségmegtakarítást érnek el, mi-
közben a szolgáltatásokat magasabb
szinten biztosítják a lakosságnak. Mint
elhangzott, tavalyi is számottevõ több-
letforrásokat nyert el a kistérség, amibõl
nagyszámú közmunkást foglalkoztat-
tak, életmentõ készülékeket vásároltak
és bõvítették a jelzõrendszeres házi se-
gítségnyújtást. A társulási tanács átte-
kintette a térség legsúlyosabb problé-
máit, amelyek orvoslása érdekében szü-
letett meg a kezdeményezésük a tár-
sadalom jobbá tétele érdekében. Az el-
nök ismertette, hogy 2010–2013 kö-

zött megtörténik a 37-es számú fõút to-
vábbfejlesztése Gesztelytõl, aminek a
tervei már készülnek. A szerencsi át-
kelési szakasz átépítése pedig jövõ ta-
vasszal elkezdõdik. A jogerõs építési
engedéllyel rendelkezõ szalmatüzelésû
erõmû ügyében készül a világöröksé-
gi hatástanulmány, aminek azonban
nincs visszamenõleges hatása. Koncz
Ferenc kiemelte, hogy a kistérségi kez-
deményezés országos ismertségre tett
szert. A dokumentumban foglaltak tel-
jesülése létkérdése a térségnek, amire
az elmúlt idõszakban történt bûnese-
tek is rámutatnak. Javasolta, hogy a négy
település önkormányzata biztosítsa tá-
mogatásáról a kezdeményezést. Ró-
navölgyi Endréné leszögezte: az itt élõ
emberek biztonságban szeretnének
élni és rendre vágynak maguk körül.
Ezt pedig törvényes úton kell biztosí-
tani, amire a kistérség polgármesterei
együttesen tettek javaslatot. Az elnök
ismertette: a szaktárca vezetõjével foly-
tatott konzultációt követõen a nyáron
többször találkoznak majd a szociális
és munkaügyi minisztérium szakem-
bereivel annak érdekében, hogy se-
gítsék a szükséges törvénymódosítások
elõkészítését. Danyi László kérte, hogy
a 37-es számú fõúton az aratási idõ -
szakra függesszék fel a mezõgazdasá-
gi vontatók felhajtási tilalmát. 

A tanácskozás végén a polgármes-
terek szóltak a saját településeiken el-
ért eredményekrõl, az önkormányza-
tok nehézségeirõl és a jövõre vonat-
kozó tervekrõl egyaránt.  

Béki József ismertette, hogy Bekecsen
komoly gondot jelent az önkormány-
zati bevételek reálértékének csökke-
nése, miközben a kiadásaik jelentõsen
emelkedtek. Ennek tükrében komoly
eredményként értékelhetõ, hogy min-
den intézményüket megfelelõ színvo-
nalon mûködtetni tudták. Az óvodá-
jukba és az iskolájukba sok környék-
beli gyerek jár, ami elsõsorban a pe-
dagógusok magas színvonalú munká-
jának köszönhetõ. A polgármester ki-
emelte, hogy a község önkormányza-
ta által 2006-ban meghatározott négy -
éves célok közül eddig kevés teljesült.
Az elmúlt idõszak a pályázatok elõ -

készítésének jegyében telt, amelyek re-
ményeik szerint sikeresek lesznek. Így
valósulhat meg a polgármesteri hiva-
tal akadálymentesítése, a csapadékvíz-
elvezetés rekonstrukciója, a belterüle-
ti utak, elhasználódott járdák és a ke-
rékpárút felújítása. A konyhai szolgál-
tatások összevonásával szeretnék meg-
teremteni egy bölcsõdei csoport indí-
tásának a feltételeit.

Hlivják László kiemelte, hogy a le-
gyesbényei önkormányzat az elmúlt év-
tized legnehezebb idõszakát tudhatja
maga mögött. A saját bevétellel szin-
te alig rendelkezõ községben az álla-
mi források a minimális mûködésre sem
biztosítanak fedezetet. Aggasztó szá-
mukra az iskola helyzete, ahol alacsony
a tanulói létszám. Ennek ellenére ta-
valy pályázati forrásból az elmúlt negy-
ven év legnagyobb fejlesztését valósí-
tották meg a közösségi ház felépítésé-
vel. Gondot jelent, hogy régebben el-
maradt szennyvízberuházás folytatására
a lakosság száma miatt nem tudnak tá-
mogatást igényelni, saját erõbõl pedig
képtelenek elvégezni a tetemes költ-
ségû csatornázást. A térség legsúlyo-
sabb problémái – a lakosság egy ré-
szének rossz szociális helyzete és a köz-
biztonság romlása – megoldására pél-
dás együttmûködés alakult ki telepü-
lések között. A polgármester szerint a
jelenlegi törvények betartásával is je-
lentõs elõrelépést lehetne elérni eze-
ken a területeken. Félõ, hogy hiába mó-
dosítják majd a jogszabályokat, ha
azoknak a hatóságok nem fognak ér-
vényt szerezni. 

Rónavölgyi Endréné ismertette, hogy
a 2007-es esztendõ mozgalmas volt
Szerencs életében. A település forrás-
hiányának mérséklése érdekében a
csökkenõ gyereklétszámra is tekintet-
tel átszervezték az oktatási és nevelé-
si intézmények struktúráját. A változ-
tatással nyolcvanmillió forintos meg-
takarítást értek el. Ezzel párhuzamo-
san a korábbi fejlesztési hitelek kivál-
tására és a pályázati önrészek biztosí-

tására az önkormányzat egymilliárd fo-
rint értékû kötvényt bocsátott ki. A ko-
rábban az ipari parkban elvégzett fej-
lesztéseknek köszönhetõen a közel-
jövõben megkezdi mûködését az új
kõvágó üzem, itt valósul meg a szal-
matüzelésû erõmû és a benzinkutak
mentén két áruház is létesül jelentõs
számú munkaerõt foglalkoztatva. Ko-
moly érvágás volt a település számá-
ra a cukorgyár bezárása, azonban az
üzem területének hasznosítására ko-
moly tárgyalások folynak. Az önkor-
mányzat pályázatot nyújtott be a bel-
város rekonstrukciójának folytatására,
útfelújításokra, a csapadékvíz-elvezetõ
rendszerek rendbetételére. Terveik kö-
zött szerepel a rendelõintézetben az
egynapos sebészet bevezetése, az óvo-
dák és a kollégium fejlesztése és térfi-
gyelõ rendszer kiépítése. Rónavölgyi
Endréné ismertette: a képviselõ-testü-
let ad hoc bizottságot hozott létre an-
nak megvizsgálására, miként lehetne
a tûzoltósággal szomszédos volt cu-
korgyári épületet a város javára a leg-
jobban hasznosítani.       

Biró Ferenc arról szólt, hogy  Mezõ -
 zomboron az elmúlt idõszakban kor-
szerû, háromszáz adagos konyhát
adtak át, ami beváltotta a hozzá
fûzött reményeket. Több utcát is si-
került új aszfaltburkolattal ellátniuk,
illetve kikátyúzniuk. Pályázati forrás-
ból valósítanák meg a polgármesteri
hivatal és az orvosi rendelõ akadály-
mentesítését, az általános iskola szá-
mítógépes parkjának fejlesztését. A
belterületi csapadékvíz-rendezéshez,
az oktatási intézmény felújításához és
további útépítésekhez is igényelnek
támogatást. Lakossági igényre sze-
retnének urnafalat létesíteni, a rava-
talozót felújítani. Mezõzombor be-
kapcsolódott a közmunkaprogramba,
a legutóbbi hathavi foglalkoztatás és
a hozzá kapcsolódó eszközvásárlá-
sok jó lehetõséget jelentett a telepü-
lésnek.

Á. A.–S. L. 
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
A Szerencsi Vállalkozói Klub Egye-

sület mûködésérõl tájékozódott júni-
us 19-ei ülésén a város önkormányzata.

Az elsõ napirend tárgyalása során Hi-
degkúti Ákos a pénzügyi és városfej-
lesztési bizottság nevében elfogadás-
ra javasolta az elõterjesztést. A képvi-
selõ ugyanakkor megkérdezte, hogy az
egyesület az erõmûépítés támogatója-
ként rendelkezik-e információval a
beruházás folytatásáról. Korondi Klá-
ra a tagság bõvítését szorgalmazta. Visi
Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy
a hazai szabályozás miatt a helyi vál-
lalkozók az önkormányzat által bizto-
sított kedvezményt sem tudták igény-
be venni. Ennek a kiküszöbölésére va-
lamilyen megoldást kellene találni a
munkahelyteremtés érdekében. Koncz
Ferenc az egyesület bevételi forrásai,
tagságának létszáma és összetétele

iránt érdeklõdött, illetve hogy közülük
hányan kapcsolódnak be aktívan a szer-
vezet munkájába. Kalina Lajos szerint
a klub hasznos fórumot biztosít a vál-
lalkozásoknak az esetleges problémá-
ik megbeszélésére, a tapasztalatok ki-
cserélésére. Ezáltal betölti azt a fela -
datát, amire létrejött. Vaszily Miklós sze-
rint a szalmatüzelésû erõmû a helyi vál-
lalkozások számára is elõnyt jelente-
ne. Aggodalommal tölti el ugyanakkor,
hogy igényként fogalmazódott meg ha-
zánkban a minimálbér eltörlése. Egy
ilyen döntés hátrányosan érintené a
munkavállalókat. Egeli Zsolt a duna-
újvárosi gumigyár állami támogatásá-
nak anomáliájára hívta fel a figyelmet,
nehezményezve, hogy az állam nem
segíti jelentõs munkahelyteremtõ be-
ruházások megvalósítását az ország el-
maradott észak-keleti térségében.

Folytatás a 9. oldalon.

Az önkormányzat legutóbbi ülé-
sén a különfélék napirend alatt szá-
mos olyan képviselõi észrevétel és
vélemény fogalmazódott meg, ame-
lyek közérdekûek.

Hidegkúti Ákos az iránt érdeklõdött
a polgármestertõl, hogy a Budapesten
megrendezett Nemzeti Vágta alatt mi-
ért marad üresen a Szerencs nevével
jelzett sátor. Tudomása szerint a prog-
ramon való részvétel több millió fo-
rintba került, ami felveti a hûtlen ke-
zelés gyanúját. Rónavölgyi Endréné le-
szögezte: a Nemzeti Vágta kapcsán egy
fillér kiadása sem volt a városnak. Ér-
keztek hozzá megkeresések Szerencs
részvételével kapcsolatban, azonban a
szervezési anomáliák miatt elálltak
ettõl. Valószínû, hogy bosszúból tet-
ték ki mindezek ellenére Szerencs ne-
vét egy üres sátorra, ami miatt levél-
ben emelnek kifogást. Egeli Zsolt a Kór-
ház köz átereszének elkészítéséért
mondott köszönetet, ami minden arra
közlekedõ javát szolgálja. Koncz Fe-
renc bemutatott egy pályázati doku-
mentációt, amely szerint a Térségi In-
tegrált Szakképzõ Központ (TISZK) pá-
lyázatát korábban Szerencs székhellyel
adta be a megyei önkormányzat, amit
a kormányzati szervek elutasítottak. A
képviselõ szóvá tette: tudomása sze-
rint Kabán új cukorgyárat akarnak épí-
teni. Amennyiben ez igaz, Szerencs ve-
zetésének lobbiznia kellene a beru-

házásért. Heves János bejelentette,
hogy a város a fürdõfelújításban or-
szágos építészeti nívódíjban részesült.
Az alpolgármester szerint a TISZK ese-
te a megyei közgyûlés alelnökének kel-
lemetlen lehet, hogy a szervezet szék-
helyéül nem Szerencset választották.
A megyei közgyûlés elnökének dísz-
polgári címe azonban feltehetõen Sá-
toraljaújhely felé billenthette el a mér-
leg nyelvét. Bíró István ismertette: a szol-
gáltató ivóvíz-hálózati rekonstrukció-
ba kezd a városban a Táncsics, Nagy-
várad és Dózsa György utcákban, ami
miatt korlátozásokra kell számítani. Szó-
vá tette, hogy a Fecskésen és a város-
ban még mindig érzõdik a bûz. Danyi
László a Szerencs és Ond közötti út
mentén a partoldal gyomtalanítását és
a temetõ kaszálását szorgalmazta. Az
Ady Endre utca kátyúzásra szorul, a Hu-
nyadi utcai játszótér felújításában a vá-
rosüzemeltetõ társaság segítségét kéri.
A településrészen a csõtörések utáni út-
és járdafelbontások után vissza kelle-
ne állítania az eredeti állapotokat a szol-
gáltatónak. Vaszily Miklós a prügyi út
lakóinak panaszát tolmácsolta a kátyúk
miatt. Kérte, hogy a vezeték-rekonst-
rukciók miatti vízkorlátozásokról id-
õben kapjon értesítést a lakosság. Ko-
rondi Klára bejelentette, hogy az egyes
körzet játszóterén a felajánlásából két
kosárlabda-palánkot szereltek fel. Visi
Ferenc a közterületek kaszálásáért
mondott köszönetet és kiemelte: büsz-

ke a szerencsi kistérség kezdeménye-
zésére és a polgármester ezzel kap-
csolatos média-megnyilvánulásaira.
Uray Attiláné a Szabadság úti közte-
rület gazosságát és az Ondi úton a csa-
tornákból áradó bûzt kifogásolta. Szó-
vá tette, hogy az itt található volt mag-
tárépületben elszaporodtak a patká-
nyok. Rónavölgyi Endréné polgár-
mester kiemelte: az idei csapadékos
 idõ járásban gyorsan nõ a vegetáció, ami
miatt képviselõtársai közremûködését
kérte az egyes körzetekben a zöldte-
rületek karbantartásában. Ez nagy se-
gítség lenne a városüzemeltetõ társa-
ságnak. A csatornabûz hosszú évek óta
visszatérõ probléma, aminek a meg-
oldására ígéretet kaptak a szolgáltató-
tól. A TISZK ügyében történt szava-
zásnál jó lett volna, ha a szerencsi kis-
térséghez hasonlóan minden telepü-
lésnek egy szavazata van, nem pedig
diáklétszám-alapon osztják ki a man-
dátumokat. A döntéssel komoly fej-
lesztési esélytõl esik el a Szerencsi Szak-
képzõ Iskola, ami ellen a megyei köz-
gyûlés Szerencsen élõ alelnökének le-
hetõsége lett volna fellépni. A polgár-
mester szerint Kabán a gyárat mûkö-
désképtelenné tették, nincs informáci-
ója arról, hogy új üzem létesítését ter-
veznék. A városnak pedig alapvetõ ér-
deke, hogy a cukorgyár területén mun-
kahelyteremtõ beruházások valósulja-
nak meg. 

Á. A.–S. L.

HOZZÁSZÓLÁSOK, VÉLEMÉNYEK

EGYÜTTESEN ÜLÉSEZÕ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 

Az önkormányzat tagjai a testület június 19-ei ülésén az alábbiak  sze -
rint rendelkeztek a képviselõi alapjuk felhasználásáról: 

Egeli Zsolt: négyhavi összeget a Kiss Attila Alapítvány javára. 
Visi Ferenc: nyolchavi alapot a Kiss Attila Alapítványnak, egy-egy havi

összeget a szerencsi római és görög katolikus, valamint a református egy-
háznak. 

Hidegkúti Ákos: négyhavi összeget a Kiss Attila Alapítványnak. 
Takács István: nyolchavi alapot a Kiss Attila Alapítványnak. 
Koncz Ferenc: nyolchavi összeget a Kiss Attila Alapítványnak. 
Danyi László: háromhavi alapot Ondon a Hunyadi úti játszótér

kialakítására.

KÉPVISELÕIALAP-
FELAJÁNLÁSOK



CSALÓK ÁLDOZATAIT
KERESIK 

A Körmendi Rendõrkapitányság
2008. június 5-én nyomozást rendelt
el ismeretlen tettes ellen üzletszerûen
elkövetett csalás bûntett megalapozott
gyanúja miatt.

A nyomozás adatai alapján 2008
májusában napilapokban és hirdetõ-
újságokban „Autóhitel BÁR-osoknak”
jeligével hirdetést jelentettek meg ak-
kor még ismeretlen tettesek, azzal az
ígérettel, hogy kedvezõ hitellehetõ-
séget kínáltak olyan személyeknek,
akik BAR-listán szereplésük miatt nem
jutnak kölcsönhöz. A hitel törleszté-
sét 3 hónapos csúszással kellett vol-
na visszafizetni 0%-os kezdõrészlet-
tel.

A jelentkezõ, kiszolgáltatott hely-
zetben lévõ magánszemélyekkel az
adategyeztetést, illetve a pozitív hitel-
bírálat ígéretét követõen a megvásá-
rolandó gépjármû átírásával és forga-
lomba helyezésével kapcsolatos ösz-
szegeket utaltattak át a hirdetõk által
nyitott bankszámlákra. A telefonos
kapcsolattartás során az elkövetõk –
akik az ügylet után elérhetetlenné vál-
tak – a rendõrség jelenlegi ismeretei sze-
rint a Tóth Norbert és a Király Csaba
álneveket használták, valamint a bank
nevében egy hölgy beszélt a befizetés
mikéntjérõl a sértettekkel.

A nyomozás eredményeként a rend-
õrök õrizetbe vettek egy békéscsabai
férfit, egy román állampolgárságú nõt,
valamint más ügyben már elõzetes le-
tartóztatásban van a kétegyházai bûn-
társuk, akik megalapozottan gyanú-
síthatóak bûncselekmények elköve-
tésével. Ugyanakkor az országban
több okmányirodánál verõdtek össze
sértettek és nagy felháborodást váltott
ki az, hogy kicsalták a pénzüket és az
egyeztetett megbeszélésre a hitelt ígé -
rõk nem mentek el (pl. Szombathely,
Debrecen). Az országos sajtóvissz-
hangot kiváltó bûncselekmény-soro-
zat ellenére nagyon kevés sértett tett
feljelentést a rendõrségen. 

Akit ilyen formában megkárosítottak,
jelentkezzenek személyesen a Kör-
mendi Rendõrkapitányságon, vagy te-
lefonon a 94/410-023 postai telefon-
számon a 41-14-es melléken.

NEKIMENT A RENDÕRNEK 
A közelmúltban a Régió Park Mis-

kolc Kft. és a Miskolci Rendõrkapi-
tányság akciócsoportot hozott létre,
amely kiemelt figyelmet fordít a moz-
gáskorlátozott parkolási igazolványok
rendeltetésszerû használatának ellen-
õrzésére.

Június 10-én egy ellenõrizni kívánt
53 éves miskolci férfi autójával elso-

dorta a parkoló ellenõröket és az in-
tézkedõ rendõrnek is nekihajtott.

A megyeszékhelyen lévõ parkolóban
a közterület-felügyelõk egy mozgás-
korlátozott parkolási igazolvánnyal
rendelkezõ autó sofõrjét arra kértek,
hogy mutassa meg az kártyáját, hogy
annak jogos használatát ellenõrizni tud-
ják. A kocsi vezetõje ezt egyértelmû-
en elutasította, majd úgynevezett pum-
páló gázadásokkal ellökte az ellen-
õröket. A közelben lévõ rendõr ekkor
az autó elé állt, s egyben megállásra
szólította fel a férfit, aki ennek ellené-
re nagy gázt adott és nekiment járõr-
nek. Személyi sérülés az eset kapcsán
nem történt. Az 53 éves miskolci fér-
fit a Miskolci Rendõrkapitányságon elõ-
állították, s mint kiderült, a férfi jogta-
lanul használta az igazolványt. Az
ügyben közokirat-hamisítás, valamint
hivatalos személy elleni erõszak bûn-
tette miatt indult eljárás. 

ELÕÁLLÍTOTTÁK
A HANGOS MULATOZÓKAT
Buli zajától volt hangos június 6-án

Miskolcon a számozott utcák környé-
ke. Az éjszakai órákban telefonon je-
lezték a Vasgyári Rendõrõrsre, hogy a
Hetedik utcában nagyon hangos a zene
az udvaron, illetve az ott lévõk ittas -
ságuknál fogva hangoskodnak, kia-
bálnak.

A járõrök a helyszínre mentek, ahol
egy népes család ballagási bulit ren-
dezett, amin mintegy 25-en vettek
részt. A rendõrök figyelmeztették, illetve
felszólították a mulatozókat, hogy fe-
jezzék be a csendháborítást. Nem
sokkal ezután a járõrök visszatérõen el-
lenõrizték a helyet, ahol tovább foly-
tatódott a hangoskodás. Ekkor a házi -
gazdával beszéltek a kollégák, akinek
elmondták, hogy amennyiben nem
szüntetik be a hangoskodást, akkor sza-
bálysértési feljelentéssel élnek vele
szemben és elõállítják a rendõrségen.

Egy óra múlva több bejelentés ér-
kezett a rendõrségre, miszerint a han-
goskodók tovább folytatják a bulit.

A járõrök a helyszínen újra felszólí-
tották a házigazdát és vendégeit, hogy
szüntessék be cselekedetüket, de ek-
kor az erõsen ittas bulizók már szi-
dalmazni, illetve fenyegetni kezdték a
jogszerûen intézkedõ rendõröket is.

Az agresszív csendháborítókat, ösz-
szesen 8 fõt – köztük 4 nõt – a vas-
gyári rendõrök elõállították a kapi-
tányságon. Ellenük csendháborítás mi-
att indítottak szabálysértési eljárást.

Mivel a lakásban szabálytalanul ju-
tottak áramhoz az ott lakók, június 9-
én az áramszolgáltató szakemberei a
rendõrökkel a helyszínre mentek és
megszüntették az illegális áramvétele-
zést.
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RENDÔRSÉGI HÍREK Az Országos Rendõr-fõkapitányság
és az Országos Balesetmegelõzési Bi-
zottság az idén is megrendezte a
rendõrmotorosok és járõr-gépkocsi-
vezetõk versenyének országos  dön -
tõjét.

A viadalon egyéniben és csapatban
egyaránt Borsod-Abaúj-Zemp lén me-
gyei egyenruhások álltak a dobogó leg-
magasabb fokán.

Az országos megmérettetésnek a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bal-
esetmegelõzési Bizottság rendezésében
június 9–11. között Nyíregyháza adott
otthont. Az országos döntõt megyei ver-
senyek elõzték meg, ahonnan a két-
két legjobb motorkerékpáros és járõr-
gépkocsivezetõ jutott tovább. A finá-
léban összesen húsz csapat, vagyis
nyolcvan résztvevõ mérte össze el-
méleti és gyakorlati tudását, hogy ki-
derüljön, ki is a legjobb a szakmában. 

A négyfõs, bajnoki címet szerzõ
borsod-abaúj-zempléni csapat tagjai

Németh Zoltán fõtörzszászlós (Ka-
zincbarcikai Rendõrkapitányság),
Bene Ferenc fõtörzszászlós (Miskol-
ci Rendõrkapitányság), valamint Bu-
dinszki Sándor és Béres Gábor

fõtörzsõrmesterek (B.-A.-Z. Megyei
Rendõr-fõkapitányság) voltak. Egyé-
ni motorkerékpáros kategóriában pe-
dig Béres Gábor lett a legjobb az or-
szágban.

Lassan kénytelenek vagyunk meg-
szokni, hogy az üzemanyagárak min-
den héten emelkednek, és ez a trend
a szakértõk szerint egyhamar nem fog
megfordulni. A nyári hosszabb uta-
zások elõtt nem árt, ha megtanulunk
néhány olyan trükköt, amelyek segít-
ségével akár 20 százalék benzint
vagy gáz olajat is megtakaríthatunk.  

1. Ötvennel az ötödikben!
Ha nagy gázzal gyorsítunk, az ún.

pillangószelep szélesre nyílik, a mo-
tor pedig gazdaságosan tud üzemel-
ni. Miközben tehát erõteljesen nyom-
juk a gázpedált, már 2000-es fordu-
latszám alatt is érdemes magasabb se-
bességfokozatba kapcsolni. Kis gáz-
zal kiugorva ugyanakkor csak a pénzt
dobjuk ki az ablakon. Vagyis a kívánt
sebességet a lehetõ legmagasabb fo-
kozatban tartsuk. Ez azt jelenti: nem
szégyen ötvennél az ötödik fokozat!

2. Felejtsd el a kuplungot!
Ha a gépkocsi egyenletes terepen ha-

lad, ne nyomjuk le a kuplungot, ha-
nem hagyjuk mûködni a motorféket.
Az üzemanyag-befecskendezõs mo-
toroknál azonnal leáll az üzemanyag-
ellátás, és a motor egy csepp benzin
fogyasztása nélkül fékezi le az autót.
Alapjáraton, vagy kinyomott kup-
lunggal azonban továbbra is fogyaszt
az autó. Ha a piros lámpánál túl ko-
rán nyomjuk ki a kuplungot, annyi ben-
zint fogyasztunk, mint üresjáratban.

3. Gondolkodj elõre!
Legyünk elõrelátó és következetes

vezetõk. Sokkal több üzemanyagot ta-
karíthatunk meg, ha nagyobb köve-
tési távolságot tartunk, mert ebben az
esetben nem kell minden alkalommal
fékeznünk, amikor az elõttünk hala-
dó pénzpazarló azt teszi. Tartsuk te-
hát észben, hogy amikor fékezünk, el-
veszítjük azt az energiát, amit a gyor-
sítás során befektettünk. Ezzel a mód-
szerrel nemcsak üzemanyagot spóro-
lunk, hanem biztonságosabban is
közlekedünk.

4. Kerüld a túl nagy sebességet!
Egy 120 km/h sebességgel haladó

jármû akár 15 százalékkal is kevesebb
üzemanyagot fogyaszt, mint ha 140-
nel menne. Hosszabb úton a nagyobb
sebesség még idõnyereséget sem fel-
tétlenül jelent, hiszen a gyakoribb tan-
kolások miatt az út még tovább tart-
hat. A rendõrségi bírságokról nem is
beszélve. 

5. Kapcsold ki a rejtett üzem-
anyagfalókat!

Az autó elektromossággal mûködõ
kényelmi eszközeit szintén a motor ál-
tal elégetett benzin táplálja energiá-
val. Ügyeljünk arra, hogy a hátsóab-
lak, vagy az ülésfûtések ne maradja-
nak a szükségesnél hosszabb ideig be-
kapcsolva, mivel ez száz kilométe-
renként akár egy literrel is növelheti
a fogyasztást.

6. Takarítsd ki a csomagtartódat!
A heteken keresztül felszerelt tetõ -

csomagtartó pénzbe kerül. 80 km/h
sebességnél a tetõcsomagtartó meg-
közelítõleg 0,7 litert fogyaszt; a tetõn
szállított kerékpár 100 kilométeren
akár 3 literrel is növelheti a fogyasz-
tást. Még a csomagtartóban lévõ sú-
lyok fogyasztásnövelése is jelentõs:
100 kg többletsúly a városi forga-
lomban 0,6 literrel növeli a fogyasz-
tást.

7. Ügyelj a megfelelõ abroncsnyo-
másra!

Ha az abroncs légnyomása nem ele-
gendõ, megnõ a gördülési ellenállás.
Nagyobb légnyomás esetén az abron-
csok jóval könnyebben gurulnak, és ke-
vésbé csorbítják a felfüggesztési ké-
nyelmet. A gépjármû számára megfe-
lelõ abroncsnyomást a kezelési kézi-
könyv, az ajtógerendára vagy a ben-
zintank-fedélre ragasztott címke tar-
talmazza. A jármû nagyobb terhelése
esetén, pl. nyaraláskor, feltétlenül nö-
velni kell az abroncsnyomást a gyár-
tó elõírása szerint. Megfelelõ abroncs -
nyomással kb. 5 százalék üzemanyag
takarítható meg.

8. Tartsd rendszeresen karban az
autódat!

Az elõírt szerviz-intervallumok be-
tartása azért is fontos, mert így ga-
rantálható, hogy a motor a maximá-
lis teljesítményt tudja leadni. A koszos
gyertyák, az eltömõdött szûrõk ezt
meggátolják és akár 15 százalékos túl-
fogyasztáshoz is vezethetnek.

9. Tervezd meg az utad!
Próbálj meg nem csúcsforgalomban

utazni. Az állandó megállás és elin-
dulás ugyanis rendkívül benzinfaló. Ha
egy nap több helyre kell menned, pró-
báld meg összeszervezni az utakat. Ha
pedig hosszabb útra indulsz, ne saj-
náld az idõt elõre megtervezni az út-
vonalad, majd használd is a térképet,
vagy a navigációs rendszert. Eltéved-
ni ugyanis nemcsak bosszúság, hanem
pénzkidobás is. 

10. Rövid távon kerékpározz!
A motornak átlagosan négy-öt ki-

lométer megtételére van szüksége
ahhoz, hogy üzemi hõmérsékletre me-
legedjen. Amíg el nem éri ezt a hõfo-
kot, az üzemanyag-fogyasztás a nor-
mál üzemmód többszörösét is elér-
heti. Ha állandóan csak a sarki bolt-
ba megyünk az autóval, ne csodál-
kozzunk, ha 30 liter/kilométeres át-
lagfogyasztás jön ki. A kerékpározás,
vagy a gyaloglás nemcsak a pénztár-
cánknak, hanem az egészségünknek
is jót tesz. 

ÉLRE AUTÓZTAK ÉS MOTOROZTAK

Az országos versenyen a borsod-abaúj-zempléni csapat bizonyult a
legjobbnak.

Az év elsõ öt hónap-
jában az elõzõ évi ada-
tokhoz képest csökkent a
gyors hajtók száma Bor-
sod-Abaúj-Zemplén me-
gyében! A folyamatos se-
besség-ellenõrzések el-
lenére azonban még
mindig vannak olyanok,
akiket csak szankciók-
kal lehet a közlekedés
szabályainak betartására
kényszeríteni.

A 37-es fõközlekedési
útvonalon június 15-én
délután a leggyorsabb
sofõr 152 km/órával szá-
guldozott a 70 km/órás táblánál, ami
számára 130 000 forintos közigazga-
tási bírság kiszabását jelenti. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõka-
pitányság forgalomellenõrzõ alosz-
tályának munkatársai egy másik au-
tóssal kétszer is találkoztak, ennek

eredménye egy 90 000 és egy 30 000
forintos közigazgatási bírság. A férfi  elõ -
ször a 37-es fõközlekedési útvonalon
a megengedett 70 km/óra helyett 128
km/órával ment, majd kisvártatva Sze-
rencs belterületén az „50-es” táblánál
73 km/órával sietett – vesztére.

A jelentõs sebességtúllépés sokba kerül.

A nyári melegben aligha találni kel-
lemesebb felüdülést a hûsítõ hullámok
között való fürdõzésnél. A kánikula
a vízparton, illetve a vízben viselhetõ
el leginkább, azonban ez felelõtlen
és meggondolatlan viselkedéssel ve-
szélyessé is válhat. Ahhoz, hogy va-
lóban kellemesen teljen a szabadság
és a szünidõ, érdemes néhány jó ta-
nácsot megfogadni.

A legfontosabb, hogy csak a  fürdõ -
zésre kijelölt tavak és folyók szaka-
szain szabad megmártózni. 

Hat éven aluli, vagy úszni nem tudó
tizennégy évesnél fiatalabb gyermek
csak felnõtt kíséretében menjen a víz-
be, de a jó úszóknak is ajánlatos hasz-
nálni a mentõmellényt vagy -gallért.
A szív- és keringési betegségben
szenvedõk egyedül ne fürdõzzenek!

További veszélyt jelenthetnek a vá-
ratlan helyzetek, mint például az
erõs sodrás, örvénylés, a mederfenék
egyenetlenségei. Ha pedig pánik ural-
kodik el a fürdõzõkön, a hirtelen ré-
mület miatt nem képesek helyesen
dönteni, ekkor következik a kapko-
dás, a végtagok „lebénulnak” és nem
tudnak a víz felszínén maradni.
Ugyancsak hasznos tanács, hogy
közvetlenül étkezés után, teli gyo-
morral, felhevült testtel, szeszesital és
gyógyszer hatása alatt sem szabad a
vízbe menni. Kerülni kell a sekélyes
és ismeretlen vízterületen történõ víz-
beugrást.

Megfontolt, józan gondolkodással,
társaikra, családtagjaikra való odafi-
gyeléssel valóban örömtelivé, gond-
talanná tehetjük az idei nyarat.

A FÜRDÕZÉS VESZÉLYEI

KÉT FÉNYKÉP 120 EZERÉRT

ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁGI
TÍZPARANCSOLAT



Az erdõk állataival való találkozás
számomra nagy élmény. Így vannak
ezzel a vadászok is, – én nem vagyok
az – csak az õ örömük akkor teljes,
ha le is tudják lõni a jószágot. A va-
dászok nem igazán örülnek a turis -
táknak.

Egyes vadászterületeken való átha-
ladást meg is tiltják sötétedéstõl vilá-
gosodásig. Érdemes is ezt betartani, mert
némely kapzsi ember, – a szabályokat
felrúgva – lõ mindenre, ami mozog. A
nap bármely szakában láthatunk va-
dakat, de van egy fontos szabály: na-
gyon ügyelni kell, hogy minél kisebb
zajt keltsünk. Erre mindig felhívom úti-
társaim figyelmét. Most ezekrõl sze-
retnék mesélni.

A túrák során szeretek elöl menni és
figyelni. A természet szépsége mellett
könnyû elmenni. Sok ember, de fõleg
a gyerekek figyelmét fel kell hívni. Ezt
túrázásaim során mindig szem elõtt tar-
tom.

Dombra felfelé haladva én látom
meg leghamarabb az elõttünk lévõ dol-
gokat a tetõn. Azért, mert az emberek
többségétõl minimum egy fejjel na-
gyobb vagyok. Így láttam meg Becs-
kétõl távolodva a közeli dombon az
egerészõ rókát. Figyelmeztettem a töb-
bieket és szinte lélegzetvisszafojtva,  láb -
ujjhegyen lépkedtünk. A róka ide-oda
futott és idõnként páros lábbal lecsa-
pott. Ezt ismételgette, mert valószínû
a zsákmány igen ügyes volt. Nagyon
belemerülhetett a vadászatba, mert si-
került egész közel kerülni hozzá. Vé-
gül, amikor észrevett minket, látható-
an nagyon megijedt. Én megsajnáltam,
õ pedig pillanatok alatt eltûnt a sze-
münk elõl. 

Õsz volt. A Zemplénben túráztunk.
A fák lombozata a zöld, a sárga, a vö-
rös számtalan színárnyalatában pom-
pázott. Ez olyankor van így, ha nincs
kora õsszel erõs dér és nem fagynak
le a levelek. A hegyoldalon haladtunk
lefelé egy mélyútban. A lejtõ aljához
közeledve a birkabõgéshez hasonló
hangot hallottam. Megálltam és a szám
elé helyeztem az ujjam. A következõ
pillanatban egy muflon keresztezte
utunkat a közelben. Aztán jött a má-
sik... a tizenegyedik, míg végül az utol-
só ránk nézett. Rekedtes hangjával jel-
zett és hihetetlen gyorsasággal tûntek
el az erdõben.

Putnokról indultunk. A község fô-
utcájára kikanyarodva egy madárra let-
tünk figyelmesek. Azt hiszem, csóka
lehetett, de ez nem fontos. Oszlopról
oszlopra szállva haladt velünk. A
fõtérre érve bekanyarodtunk Kelemér
irányába. Itt azt gondoltuk, hogy a ma-

dár lemarad, de nem ez történt. Kilo-
métereken keresztül követett ben-
nünket s mintha az egyik fiúval in-
cselkedett volna. Egyszer le is ült a kö-
zelébe. Biztattam, hogy fogja meg. Ek-
kor meg akarta csípni, majd nagyot rik-
kantott és visszafelé vette az irányt. So-
káig találgattuk, hogy mi lehet a tör-
ténet mögött.

Sirokról indultunk egy 15 fõs csa-
pattal. Mátraházára igyekeztünk fel-
felé kapaszkodva. Már azt számol-
gattam, hogy rövidesen odaérünk
utunk egyik nevezetes magaslatára, a
Gazoskõre, ahonnan szép a kilátás a
Recski-medencére. Szinte automati-
kusan megálltam. Az elõttünk kiszé-
lesedõ ösvény mintha megmozdult
volna. Egy csapat csíkos vadmalac kö-
zeledett felénk. Jeleztem a társaimnak,
akik körém húzódtak. Pisszenés nél-
kül figyeltük a csodaszámba vehetõ
eseményt. Nem vettek minket észre
és egyre közeledtek. Az egyik gyerek
azt súgta, hogy fogjunk egy malacot.
– Akkor nekünk végünk – mondtam
–, mert az anyjuk a közelben lehet.
Alighogy kimondtam, arrább a buk-
kanó mögött röffentett egyet az anya-
koca, fejét felemelve. Kutyaugatást utá-
nozva vetettem véget a nem veszély-
telen helyzetnek.

Csak a nevezetesebb találkozásokat
írtam le, de volt több ilyen élmény is.

Kutya szegõdött hozzánk kísérõül
két alkalommal. Jósvafõn pihentünk,
bélyegeztünk. Néhányan a barlang
bejáratánál, néhányan emléktárgya-
kat vásároltak, majd táplálkoztunk.
Rövidesen megjelent mellettünk egy
korcs kutya. Láthatóan nem tartozott
senkihez. Nagyon éhes lehetett, mert
elõttünk ülve nagyokat nyelt és majd-
nem kinézte kezünkbõl az ételt.
Nem tudtuk megállni, hogy ne ad-
junk neki. Ezt aztán barátkozás, si-
mogatás követte. Ennek az lett a vége,
hogy a hátralévõ 28 kilométeren ve-
lünk tartott Bódvaszilasig. 

Amikor a vonatra felszálltunk, nyü-
szítve futkosott végig-hosszig a szerel-
vény mellett. Reméltük, hogy befogadja
valaki.

(Folytatjuk.)
Szádváry Gyula
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Folytatás a 7. oldalról.
Heves János szerint a vállalkozók

soha nem voltak könnyû helyzetben.
A klub esetenként a kereskedelmi és
iparkamarával szervez tájékoztató  elõ -
adásokat, ahol a résztvevõk a min-
dennapi munkájukat segítõ hasznos in-
formációkhoz jutnak. Szatmári Ilona,
a Szerencsi Vállalkozói Klub Egyesü-
let elnöke ismertette: civil szervezõ -
désük 40-45 kis- és középvállalkozás-
sal alakult, akiknek a vezetõi közül min-
tegy 20-25-en vesznek részt rendsze-
resen a programjaikon. Bevételeik a tag-
díjakból származnak, a város helyiség
biztosításával és esetenként elõadók-
kal segíti a munkájukat. Összejövete-
leiken a vállalkozásokat érintõ prob-
lémákat dolgoznak fel és mindenkit vár-
nak tagjaik sorába, akik érdeklõdnek
a tevékenységük iránt. Az erõmûépí-
tés elõkészítése információik szerint a
tiltakozók akcióinak köszönhetõen las-
sult le, de várhatóan a közeljövõben
folytatódni fog. Rónavölgyi Endréné
polgármester kiemelte, hogy a hétéves
múltra visszatekintõ klubot helyi igény
hozta létre és azóta folyamatos a
mûködése. A vállalkozóknak mindig
szigorú szabályoknak kellett megfe-
lelniük. A táblájukat kihelyezõ cégek
sokszor érzik úgy, hogy gyakran zak-
latják õket a hatóságok, miközben az
ellenõrök a feketén dolgozókat nem ta-
lálják meg. Pedig ha többen fizetnék
be kötelezettségeiket a közös kasszá-
ba, mindenkire kisebb teher hárulna. 

A tájékoztatót a képviselõk egyhan-
gúlag tudomásul vették. 

AZ INTÉZMÉNY-ÁTSZERVEZÉS
TAPASZTALATAI 

A következõ napirendi pont kere-
tében az összevont oktatási intézmé-
nyek mûködésének tapasztalatairól
szóló beszámolót vitatta meg a kép-
viselõ-testület. Gál András az ügyren-
di és oktatási bizottság ülésén el-
hangzottakról szólva kiemelte, hogy
az elmúlt évben megvalósított át-
szervezéssel kapcsolatban szakmai
aggály nem merült fel. Koncz Ferenc
kíváncsi volt arra, hogy mibõl adódik
az intézményi összevonások hoza-
dékaként kimutatott 80 millió forint,
aminek a forrását feltehetõen a meg-
szûnt státuszok jelentik. Szerinte az
egyetlen általános iskola létrehozása
elhibázott döntés volt, ami hosszabb
távon nem jó a pedagógusoknak és a
gyerekeknek sem. Ezért a változtatást
minél elõbb vissza kellene vonni. Gál
András ismertette, hogy a középfokú

oktatási intézmények átszervezése
zökkenõmentes volt. Az új struktúra
takarékos mûködés mellett is ered-
ményes, ami a kiadásokban és a be-
vételekben egyaránt visszatükrözõdik.
Visi Ferenc szerint az új struktúra a
pedagógusok jó hozzáállása miatt
jött létre nagyobb gondok nélkül.
Ugyanakkor az iskola gazdasági ön-
állósága csorbult, a diákok közötti ver-
senyszellem csökkent. Fekete József
gyakorló szülõként leszögezte: a gye-
rekek a változásból semmit sem vet-
tek észre, az oktatás színvonala pe-
dig talán még emelkedett is. Heves Já-
nos ugyancsak azt tartotta fontosnak,
hogy a diákokat nem érte sérelem. Az
alpolgármester szerint az átszervezés
sikeres volt, ami ellen nincsenek va-
lódi indokok. Bíró István úgy vélte,
hogy a változtatás óta eltelt egy év nem
elegendõ a tapasztalatok leszûrésére,
erre több idõre volt szükség. 

Az elõterjesztõ Bodnárné Göndör
Magdolna sikeresnek értékelte a vá-
ros alap- és középfokú oktatási in-
tézményeinek átszervezését, amirõl
a pedagógusok döntõ többsége is ked-

vezõen nyilatkozott. Miután új struk-
túrákat kellett kialakítani, a gondos
elõkészítés ellenére is jelentkeztek ki-
sebb problémák, ezeknek a többsé-
gét azonban már az elmúlt idõszak-
ban orvosolták. Rónavölgyi Endréné
arra hívta fel a figyelmet, hogy a vál-
toztatás eredményeként a gyerekek
nemhogy hátrányt szenvedtek volna,
hanem például a  tan órákon kívüli fog-
lalkozásoknál a korábbinál széle-
sebb kínálatból választhatnak. Ugyan-
akkor a személyi kiadásoknál sike-
rült jelentõs összeget megtakarítani
és a pedagógusok számát a gyere-
kekéhez igazítani, így a kinevezett
szakemberek közül senki nem került
az utcára. A pedagógusok kéthar-
mada támogatólag nyilatkozott az új
struktúráról, mert megértették: a vál-
tozások a jövõ érdekében történtek,
amelyek számukra is biztonságot je-
lentenek.

Az önkormányzat az elõterjesztést
Egeli Zsolt, Hidegkúti Ákos, Koncz Fe-
renc, Korondi Klára és Visi Ferenc tar-
tózkodása mellett elfogadta. 

Á. A.–S. L. 

A Múzeumok Éjszakája elnevezésû
országos, s immár hagyománnyá vált
rendezvénysorozat keretében a sze-
rencsi Zempléni Múzeumban új kiál-
lítás nyílt.

A kiállítás kapcsolódik a Magyar Bib-
liatársulat kezdeményezéséhez, ami
alapján a katolikus, a református és az
evangélikus egyház a 2008-as esz-
tendõt a Biblia évének nyilvánította. A
Bibliai év mottója: „Boldog, aki olvas-
sa”….(Jel.1,3 – Károli). Lehetõsége-
inkhez mérten csatlakoztunk mi is e
kezdeményezéshez, felvállalva az er-
kölcsi alapértékek terjesztésének fel-
adatát. A Biblia áll a középpontban,
mint a hit tárgya és úgy is, mint felbe-
csülhetetlen értékû kulturális kincsünk.
Ennek kapcsán bemutatásra kerülnek
azok a lakosság által felajánlott csalá-
di Szentírások, melyhez szoros érzel-
mi szálak fûzik a famíliát. Olykor a csa-
ládfõ egyedi bejegyzései teszik külön-
legessé, utalva az adott kor történése-
ire, vagy a nyomtatás éve, a szárma-

zás helye, illetve a nyelvezete a kü-
lönleges. A vitrinekben láthatók héber,
görög, latin, német nyelvû Szent Köny-
vek, a bibliai történések helyszínérõl
származó, vagy ahhoz kapcsolódó
tárgyak, melyek többsége Damjanovics
Pál parókus tulajdona. A tárlat célja,
hogy azon szerény keretek közepette,
mely a rendelkezésünkre áll, bemu-
tassuk a város egyházait, történetüket,
liturgikus tárgyaikat. Ezúton külön kö-
szönetet mondunk a helyi történelmi
egyházak vezetõinek a segítségért,
melyet számunkra nyújtottak. 

Mindazokat, akiknek a Biblia min-
dennapi olvasmányuk, és azokat is, akik
még csak most fedezik fel e Szent Köny-
vet, illetve érdeklõdnek a kultúra és vá-
rostörténet iránt, szeretettel várunk
hétfõ kivételével minden nap 10–16
óráig a Zempléni Múzeum új kiállítá-
sának megtekintésére. A Mi Bibliánk
címû tárlat június 21-én nyílt meg és
az év végéig megtekinthetõ a Rákóc-
zi várban.

O. Z. M.

KÉKTÚRA VI.

NAGYVADAK ÉS KÍSÉRÕ ÁLLATOK

Pihenõ a kis hegyi pataknál. 

Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt teszünk
közzé lapunkban. Vállalkozó kedvû
olvasóinktól most arra kérünk vá-
laszt, hogy mely épület látható a
fénykép hátterében? A megfejtése-
ket augusztus 1-jéig várjuk postai le-
velezõlapon (3901 Szerencs, pf.: 85)
vagy SMS-ben a 20/940-2066-os
számra. A helyes választ beküldõk
között kettõ darab 2000 forintos vá-
sárlási utalványt sorsolunk ki. Az
elõzõ játékunk helyes megfejtése:
Kossuth tér. A szerencse ez alka-

lommal a Brogyánszki Tiborné, Sze-
rencs, Alkotmány út 17. szám alat-
ti olvasónknak és a 30/351-9073-
as telefonszámról SMS-t küldõ já-
tékosnak kedvezett. Nyereményü-
ket július 1–4. között, munkaidõben
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!

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

A MI BIBLIÁNK

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK

A jövõ évi MÁV- és Volán-me-
netrendrõl tartottak kistérségi egyez-
tetést június 16-án a szerencsi pol-
gármesteri hivatalban. A Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium meg-
bízásából összehívott megbeszélésen
az önkormányzatok képviselõi a vo-
nat- és buszcsatlakozások össze-
hangolását szorgalmazták. Az Észak-
magyarországi Regionális Közleke-
désszervezési Iroda által kezdemé-
nyezett tanácskozáson az utasok
igényeinek minél teljesebb kiszol-
gálásának lehetõségeirõl tanácskoz-
tak a személyszállítással foglalkozó
társaságok és a kistérség települése-
irõl érkezett polgármesterek, jegyzõk,
hivatali dolgozók.   

A megbeszélésen elhangzott, hogy
a szaktárca nem a vasúti és Volán-

járatok megszüntetésére törekszik,
hanem a hálózati utazás feltételeit
szeretnék minél szélesebb körben
megteremteni. Ez azt jeleni, hogy az
utasoknak vonattal és busszal mini-
mális várakozási idõ mellett kell
biztosítani az eljutást a célállomás-
ra. Ehhez a MÁV a 2006-ban beve-
zetett ütemes menetrenddel jó felté-
teleket teremt, azonban a vasúti és
Volán-menetrendek összehangolá-
sában, a csatlakozások biztosításá-
ban akad még tennivaló. A telepü-
lések jelenlévõ képviselõi a lakossági
vélemények alapján éppen ezen a te-
rületen jelezték a legtöbb problémát,
és ígéretet kaptak arra, hogy az el-
hangzott észrevételeket a menet-
rendek kialakításánál figyelembe ve-
szik majd a szakemberek.

MENETREND-EGYEZTETÉS
A KISTÉRSÉGBEN 
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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 fákkal benõtt völgy torkából süvítõ széllel
hóförgeteg csapott le a hegy oltalmában meg-
lapuló falucska házaira. Nyomában kitépett fák,
elsodort háztetõk jelezték erejét.

A szerencsi vár ódon falai is megremegtek a
váratlan támadástól. Ablakkarikák csörrentek;
a bástyán álló õrszem riadtan húzta be nyakát,
és hátát tartotta a meg-megújuló orkán nyo-
másának. A tornyok között átrohanó levegõ fé-
lelmetes hangokat hallatott, amint átviharzott
a kémények szélkakasainak fémes csattogása
közben. A vár alján táborozó hadinép is meg-
bolydult, és riadtan ke-
resett menedéket a visz-
szavonuló tél talán
utolsó erõfeszítése, a
meg-megújuló ziman-
kó rohamai elõl. Benn
a kandallók tûzterében
felizzottak a parázsló
bükk- és gyertyánfa-
derekak – és a kürtõk
váratlanul beszélni
kezdtek.

A súlyos, faragott
tölgyfa asztal mellett
magába roskadva a fe-
jedelem, Rákóczi Fe-
renc ült. Karcsú alakja,
fehér arca a kétségbe-
esés szobrát mintázta
meg. Elõtte az a levél
hevert, melyet Zrínyi
Péter írt, aki immáron
Bécsújhelyen rabosko-
dott a császár kénye-
kedvére. Lányát: Ilo-
nát, és méltóságos ve-
jét kérlelte benne, hagy-
janak fel a hadak
gyûjtésével, a lázadással, ha meg akarják õt men-
teni. Folyamodjanak a császár kegyelméért, és
ne bízzanak a Porta, a török szultán ígéretei-
ben. A bán még Csáktornyán vette a Napki-
rály, XIV. Lajos levelét, amelyben óva intett min-
den felkeléstõl – talán, mert a koronás fõk  nem -
igen szerették, ha felkent királya ellen támad
a pórnép. Fogságában Zrínyi sem írhatott mást,
mint amit vallatója, Hocher – Lipót császár bi-
zalmasa sugallt neki.

A fiatal fejedelem fejében a kétségbeesés gon-
dolatai kavarogtak. Végül felállt és feleségéhez
menekült – át a másik szobába.

– Most mit tegyek, Ilona? – tárta szét karja-
it.

Az asszonynak a Zrínyi-férfiak jutottak eszé-
be, akik az õ jelenlétében tervelték ki a maj-
dani portyákat, a haditerveket. Most azonban
néki kellett döntenie a köhécselõ, zavarodott
fejedelem helyett.

– Édes uram! – kezdte némi hallgatás után.
– Kegyelmed nem írta alá Murány várában a
hitlevelet, mivel nem országos méltóság. Wes-
selényi Ferenc, a valahai nádor halott. Nádasdy
országbíró Lipót lábai elõtt hever – az életéért
könyörög. Az apám rab, tehát õ sem segíthet.
Az intereszátusoknak, az érdekelteknek – aho-
gyan magukat nevezték – tehát nincs hatalmuk.
A felsõvidék, a tizenhárom megye Rákóczi kard-
jára, az õ pénzével kelt fel és gyûlt táborba.
Kérem, ne oszlassa szét a hadakat! Ha erõsek
vagyunk és fegyverben maradunk, nagyobb en-
gedményekhez juthatunk – és apám fejét is meg-
menthetjük. – Férje riadt tekintetét látva, még
hozzátette: – Tállyán döntsenek a megyék kö-
vetei, ha ezek után még egyáltalán egy-
begyûlnek. – És anyám? – jajdult ki a kérdés a
gyötrõdõ emberbõl. 

Ez a gondolat, ez a szó: anyám, volt az, ami
mindkettõjüket aggodalommal és félelemmel
töltötte el; hiszen Rákóczi György özvegye:  Bá -

thory Zsófia rendíthetetlen császárhû, és az új
hit kérlelhetetlen üldözõje volt.

Erre a szóra még az ifjú fejedelemasszony is
megborzongott. Kereste a megfelelõ, a kielé-
gítõ választ. Végül is, nem tehetett mást, meg-
nyugtatásul kijelentette:

– Ferenc, akárhogy döntsön a gyûlés, Tállya
után siessen kegyelmed Munkácsra, asszony -
anyja udvarlására!

A feszültség enyhült. Már pislákolni látszott
némi remény a lehetséges megoldás felé, ami-
kor az ajtónálló jelezte, hogy egy lovas legényt

fogtak, nála a császár
parancsával a Felvi-
dék  urai hoz, hogy
azok fejvesztés terhe
mellett azonnal ülje-
nek lóra, és verjék le a
felkelõket: a lázadó-
kat…

– Istenem! – kiáltott
fel Rákóczi. – Már lá-
zadó vagyok, és a csá-
szár haddal jön elle-
nem?! – azzal egy
székre hanyatlott.   

Leszálló köd bur-
kolta sötétségbe Sze-
rencs várát. Az ablakok
fényei erõlködve hu-
nyorogtak bele a vas-
tagodó pára sûrûségé-
be. A csendet csak az
õrségváltás, az alabár-
dok vasalt végeinek
koppanásai zavarták,
törték meg.

Tállyán ugyan meg-
jelentek a megyék kö-
vetei, de az egész

gyûlésre a félelem leple borult. Mindenki meg-
próbálta a felkelésben való részvételét meg nem
történtté tenni. Kiújultak a régi sérelmek, és újra
vádaskodni kezdtek. Végül úgy döntöttek: fo-
lyamodjanak kegyelemért a császárhoz, és kér-
jék, tartsa meg a rendeket régi kiváltságaikban;
és ha ez így lesz, akkor õk hû alattvalóként,
vérüket is hullatják a trónért.

A birtokosok hazatérésre kényszerítették job-
bágyaikat. A had eloszlott, mint tavaszi nap-
sugárban a hó. 

Rákóczi Ferenc, súlyos gondoktól terhelve
ugyan, megmaradt fegyvereseivel, és Munkács
vára felé lovagolt. Félt az anyjával való talál-
kozástól, az anyai szigortól – és nem is alap-
talanul. S valóban: Rákóczi György özvegye
úgy fogadta, mint egy bûnöst. Hatalmát ismét
kivetette fiára, és anyai fogságában tartotta. Õ
maga pedig elindult Bécsbe, hogy megvívjon
gyermeke és férje életéért. Az alkudozás elhú-
zódott. Várak és birtokok estek áldozatul, mi-
vel a hadipénztár: a Bellicium mindig pénz nél-
kül tátongott… Négyszázezer tallérral kellett be-
tömni kongó ürességét.

Rákóczi Ferenc megmenekült, de anyja fel-
ügyelete a zborói kastélyt jelölte ki lakhelyéül
Makovica vára alatt. Itt virágzott el fiatal élete
a hatalmas hársfák árnyékában.

A félelem csendje ülte meg az országrészt.
A tûz már csak a bujdosók, a jobbágyok szí-
vében pislákolt. Aztán hamvadni kezdett. A zsa-
rátnok néha még felizzott, de ki nem hunyt,
mert a császár szigora: a megtorlások, a telel-
tetések szenvedései életben tartották… és csak
arra várt, hogy támadjon valaki, aki újra láng-
ra lobbantja.

Így ért véget a próbálkozás, ami a Wesselé-
nyi-féle összeesküvésként íródott be a magyar
és az egyetemes történelembe; s amit – miként
a legtöbb jobbító szándékot, ezt is! – az áru-
lás fojtott meg, még csírájában.

Ilyés János

A FÉNY KIALSZIK

Schlosserné Báthory Piroska:
Forgószél.

Jeney András

CSILLAGÚTON
CSILLAGOMNAK

Kocka perdül jobbra, balra,
Fordul ötre, fordul hatra;
Így jutottak volna hát el
Ötven évek hatvanakra?
S majd a hatvan is, ha menne,
Van-e hová, s ugyan merre?
Jobbra, balra, lentre… Messze?

Vagy csak ötrõl még a hatra,
Hatvanról tán még hatvanra…
És utána?
Rögtön, egybõl?
Arra tûnik el – amerrõl?
Talán? Vajon?
Ördögszárnyon, angyalkaron?
És ha angyal, meddig karol,
És mondd, miért, és ott – ahol?

Honnan jöttél,
S lettél – mikor?
És mi végre…
Anyád ajkán boldog sikoly
Mért szállt – pedig fájt – a szélbe,
S mért vitt a szél felhõk fölé,
Föl az égre;

Vagy csupán a földi létre,
Hatvan éve – hatvan évre,
Kockaélre, kockalapra,
Rászegezve mind a hatra,
Csillagról tört fénydarabka,
Sors vetett a pillanatra?
Vakszerencse vakvilágra,
Reggel is már éjszakába,
Percnyi bálra, délibábra;
Bába pólyált – gyászruhába?

Balga kérdés. Hófehérbe!
Napfonatba, égi kékbe,
Végtelenbõl végtelenbe,
Két kezedet én kezembe,
Én szívemet te szívedbe,
Tiszta gyolccsal átkötözve,
Mindöröktõl-mindörökre.

Ötvenrõl-hatvanra,
Jutottál-e ötrõl hatra…
Ki dönti el – kocka, mantra?
Válaszol-e imamalma,
Miért kell a százra jutni,
Faltól falig holtra futni,
Hóvirágot eltaposni,
Körbe-körbe csak forogni;
Félre is bár – csak haladni?

S vajon merre van – maradni;
Gyermekekkel csak kacagni,
Fát ültetni, magot szórni,
Elszáradtat meglocsolni,
Az ötbõl is másnak adni:
Gyönyörûnek megmaradni…
Hogyan tudtál? – s mindent kapni.

Százra jutni – kinek elég?
Mennyivel több: kicsi veréb,
Hallgatni a levélzenét,
S halkan fogni egymás kezét.
Nem menni se jobbra, balra;
Soha lentre.
És ha egyszer – mégis – messze,
Csak maradni odafentre;
Csillagúton fényöbölbe –
Végtelenbõl mindörökre.

Fehér Miklós

MAGÁNY
Nézem a kikapcsolt tévét,
Látom a vibráló fényeket,
Hallgatom a vad, síró zenét, 
És megfogom a két kezed.
Itt ülsz mellettem, pedig elmentél.
Mindent elvittél, üres a lakás.
És mégis minden teli van,
Itt hagytad a magányt.

Gera Sándor

MADÁRKA
Tavaszi lombot hajt az ág,
Fészked rakod ártatlan madárka.
Vigyázz, röpke kaland a nyár,
Ha jõ a tél, fészked jéggel zárja.

Téged fagy vert le az ágról,
Tavaszi lombod avartakaró.
Én sem álmodom jobb világról, 
Orgonaillat helyett hull a hó.

Gaál Ernõ

VERSSZIL˘NK
Fáradt szemeimmel
a valóságot látom?
Vagy minden délibáb csak
ezen a világon?

Barcs János

MOST LENNE
JÓ TUDNOM

Mikor majd elszólít majd magához az Isten:
lesz-e még „ember”, aki bátran segítsen
az egyszerûen merész költõ halandónak: 
Most lenne jó tudni, hogy lesz-e még holnap?

Lehet, hogy holnap

Oly sokszor, sokan megbántottak: 
lehet, hogy vezekelnek holnap – 
S kimondhatatlan hars szavakkal?
Bûnbocsánatuk nem vigasztal!

Bõhm András

SZOMORÚ DAL
Csillag szerettem volna lenni,
üresség lettem, fénynyelõ;
szépség bolondja, napimádó,
sólyom-vágyakat röptetõ,
asszony, tavasz, zene, virágok;
utak, erdõk, kutyák, lovak,
lombsuttogásos holdas esték
mind a kereszttõl oldanak.
S ha gyúl a szív s száraz ajakkal
a szépség borát szomjazom,
jaj, meg nem szánnak, kikacagnak:
csak Istennél az irgalom.
Megpendített, mint húrt az ujja,
és játszanom kell, játszanom!



A társulás tanácsa által a társada-
lom jobbá tétele érdekében készített
vitaanyagról tárgyalt a szerencsi kis-
térség településeinek  polgármesterei -
vel Szûcs Erika szociális és munka-
ügyi miniszter. A társadalmi vita
egyik részének is tekinthetõ a június
13-án délután Miskolcon, a megye-
házán megtartott mûhelybeszélgetés. 

A Szerencsi Kistérségi Társulás Ta-
nácsa május 23-ai ülésén fogadta el
azt a dokumentumot, amely a tele-
pülésvezetõk együttes véleménye
alapján a mai magyar társadalomban
tapasztalható kedvezõtlen jelensége-
ket foglalja össze. A javaslatokat is
megfogalmazó összegzést a tanács
képviselõi május 26-án a parlament -
ben adták át Szili Katalinnak, az Or-
szággyûlés elnökének. Június 13-án a
kora délutáni órákban Miskolcon a
Megyeházán gyülekeztek a szerencsi
kistérség településeinek polgármeste-
rei, akik zárt ajtók mögött folytattak
megbeszélést Szûcs Erika szociális és
munkaügyi miniszterrel. A szaktárca
vezetõje a tanácskozást követõen a saj-
tó képviselõi elõtt kifejtette, hogy a kis-
térségi tanács valós társadalmi prob-
lémákra, vidéki gondokra hívja fel a
figyelmet. – Nagyon sok mindenben
lehet közös álláspontot kialakítani –
tette hozzá Szûcs Erika. –  A megol-
dás részleteiben az önkormányzati
szövetségekkel közösen, de minde-

nekelõtt a kezdeményezést aláíró ti-
zennyolc polgármesterrel kívánunk
együtt dolgozni. A miniszter kiemel-
te, hogy a tanácskozáson meghatá-
rozták azokat a területeket, ahol lé-
péseket terveznek. Ezek részben il-
leszkednek a kormány „Út a munká-
hoz” címû programjához, de kiegé-
szülnek olyan kérdésekkel is, amelyek
elsõsorban a szociális jövedelmek
nem rendeltetésszerû felhasználásáról
szólnak. 

Rónavölgyi Endréné, a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás Taná-
csának elnöke szerint nem tartható az
a helyzet, hogy napjainkban a magyar
társadalom 54 százaléka viseli az ál-
lam fenntartásának terheit. A rászo-
rulókon továbbra is segíteni kell,

azonban el kell érni, hogy jobban meg-
érje dolgozni, mint segélyekbõl élni.
Meg kell szüntetni az uzsorakamatot,
garanciák szükségesek a szociális jut-
tatások megfelelõ felhasználására. Az
elnök reményei szerint õsszel tör-
vénymódosítások születhetnek a ked-
vezõtlen társadalmi jelenségek mér-
séklése érdekében.

Fennállásának harmincadik évfor-
dulóját ünnepelte május 31-én a Rát-
kai Hagyományõrzõ Népdalkör. A ju-
bileum alkalmából négy vendég-
együttes részvételével tartottak dalos
találkozót a község mûvelõdési házá-
ban. 

Az eseményen Héring Istvánné kö-
szöntötte a napjainkban húsz nyugdí-
jasból álló vegyeskart. Rátka polgár-
mestere méltatta a kórus közösségte-
remtõ erejét és a hagyományõrzésben
vállalt szerepét egyaránt. 

Mint az ünnepségen elhangzott, a
népdalkört 1978-ban még asszonykó-
rusként alapította meg Birk Ignácné,
fenntartójuk a helyi termelõszövetke-
zet volt. Ezt a feladatot 1984-ben vet-
te át a mûvelõdési ház. 1990-tõl
mûködnek vegyeskarként, nevüket pe-
dig Rátkai Hagyományõrzõ Népdal-
körre változtatták.

Az országos arany fokozatú minõ -
sítéssel rendelkezõ együttes fontos
szerepet tölt be a község életében ha-
gyományõrzõ és -teremtõ tevékeny-
ségével, a német nemzetiségi kisebb-
ség kultúrájának ápolásával. Rend-
szeres fellépõi a falu rendezvényeinek,
évente több alkalommal szerepelnek
más települések fesztiváljain. Tevé-
kenységük sokoldalú. Énekelnek ma-
gyar és német népdalokat harmoni-
kakísérettel, német többszólamú kó-

rusmûveket és egyházi énekeket ma-
gyarul és latinul egyaránt. Szakmai ve-
zetõjük Nagy Attila, az egyházi éne-
keket pedig Ficsor Márton tanítja be
a kórustagokkal. A népdalkör a helyi
kulturális turizmus fellendítésébõl is ki-
veszi a részét. Külföldi és hazai cso-

portok fogadásakor mûsoros esttel, a
rátkai népviselet és a helyi sváb étel -
specialitások bemutatásával, elkészí-
tésével kedveskednek a vendégek-
nek. Emellett a kistérségi rendezvé-
nyeken a települést képviselik gaszt-
ronómiai bemutatókkal.

Három bekecsi osztály vett részt
április 21–25. között a Simai Ifjúsá-
gi Táborban megtartott erdei iskolá-
ban. 

A program megvalósításához az
Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium, valamint az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium által közösen kiírt
pályázaton nyert támogatást az in-
tézmény – tájékoztatta lapunkat
Volczné Simka Marianna, a bekecsi
általános iskola igazgatója. Az öt nap
alatt a pedagógusok kiemelt figyelmet
fordítottak a környezetvédelmi, élet-
vezetési és bûnmegelõzési ismere-
tekre. A szülõk költségeinek csök-
kentéséhez a Bekecsi Gyermekekért
Alapítvány is hozzájárult. 

Az erdei iskola fõ eleme a termé-
szetes környezet megismerése, a ta-
nulók környezettudatos magatartásá-
nak fejlesztése, hogy tudják megbe-
csülni és megõrizni a természet ép-
ségét, egyensúlyát, sokféleségét. A
Zempléni-hegységben a bekecsi gye-
rekek jókedvûen kirándultak, baran-
goltak; ismerkedtek a növényekkel, ál-
latokkal, gyûjtõmunkát végeztek. Az
egyik délután érdekes elõadáson vet-
tek részt a gyerekek, amelyen Ma-
gyarország nemzeti parkjairól és a kör-

nyezetvédelemrõl hallhattak infor-
mációkat. Falujárás során betekintést
nyertek a diákok a helyi hagyomá-
nyokba, a kézmûves foglalkozáson
sokféle technikával készítettek dísz-
tárgyakat. A programok között nagy
szerepet kapott a mozgás és a sport:
játékos vetélkedõk, sorversenyek,
meccsek, táncház, népi játékok szí-
nesítették a Simán töltött napokat.  

A rendezvény bûnmegelõzési prog-
ramjainak szervezéséhez a Szerencsi
Rendõrkapitányság Tállyai Rendõrõr-
se nyújtott segítséget az iskolának. Az
elõadóktól hallottak a diákok  drog -
prevenciós és közlekedésbiztonsági
elõadásokat és megismerhették a
nyomrögzítés technikáját is. A tájé-
koztatókat követõen a gyerekek pla-
kátokat készítettek, melyeket a társalgó
teremben állítottak ki. Különösen
népszerûnek bizonyult a rendõrségi
kutyás bemutató. A szerencsi tûzol-
tók is gazdagították a diákok ismere-
teit: tûzmegelõzési elõadást tartottak
és bemutatták a beavatkozások során
használt eszközöket.

A tábor záró programjaként a ta-
nulók meglátogatták Boldogkõ várát,
ahol a történelem felidézése mellett
kõzet- és ásványkiállítást tekintettek
meg.
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A nemzeti és etnikai kisebbségi jo-
gok országgyûlési biztosa június 17-
én tette közzé jelentését a szociális
ellátásokat szigorító egyes helyi ön-
kormányzati rendeletek kisebbségi
jogi szempontú vizsgálatáról.

Kállai Ernõ megállapítása szerint
törvényellenes a monoki és a hozzá
csatlakozott települési önkormány-
zatok azon döntése, mely szerint
közmunkához kötik a segélyek ki-
fizetését.

Mindezekre reagálva június 17-én
Szepessy Zsolt monoki polgármester
sajtótájékoztatót szervezett, melyen
újságírók elõtt fejtette ki véleményét.
A településvezetõ többek között ki-
emelte, hogy az ombudsmani je-
lentés szeretné roma ügyként beál-
lítani a kezdeményezésüket, pedig
nem errõl van szó. Szepessy Zsolt
szerint be kell látni, hogy a rend-
szerváltás óta eltelt 18 év segélye-
zési rendszere nem érte el a célját,

ezért határoztak úgy, hogy az ország
gazdasági helyzetének stabilizálása
érdekében változásokra van szükség.
A polgármester hozzátette: remény-
kedik abban, hogy a parlament õszi
ülésszakán meg fog változni a szo-
ciális rendszer szabályozása, annak
érdekében, hogy segélyt valóban
csak rászoruló kapjon, aki viszont
munkára képes és hajlandó is dol-
gozni, annak sokkal jobban fizetõ ál-
lást kell biztosítani.

Szepessy Zsolt hozzátette azt is,
hogy az országgyûlési biztos jelen-
tése semmire sem kötelezi a mono-
ki képviselõ-testületet, de szeretnék
elérni, hogy az önkormányzatok lé-
nyegesen nagyobb hatáskörrel ren-
delkezzenek a jövõben. Mint hang-
súlyozta, nem Budapesten kell el-
dönteni, hogy egy vidéki kistelepü-
lés lakóinak hogyan kell élnie, az len-
ne a célszerû, ha helyben hozhat-
nának meg érdemi, településre sza-
bott döntéseket a helyhatóságok.

Eötvös József-em-
lékplakett adomá-
nyozásával ismerte
el a mádi önkor-
mányzat iskolát tá-
mogató tevékenysé-
gét a Pedagógus
Szak szervezet. Az el-
ismerést június 16-án
a helyi polgármeste-
ri hivatal dísztermé-
ben adta át Galam-
bosi Imre polgár-
mesternek Árok An-
tal, az érdekvédelmi
szervezet országos
alelnöke. 

Az ünnepi ese-
ményen elhangzott, hogy Mádon az
önkormányzat szívügyének tekinti
a gyerekek nevelését és oktatását,
amit lehetõség szerint magas szín-
vonalon biztosítanak. A tárgyi fel-
tételek megteremtése mellett gon-
doskodnak a gyerekek tehetségének
sokoldalú kibontakoztatásáról. A
pedagógusok mindig idõben meg-
kapják a munkabérüket és az egyéb
járandóságaikat. A helyi igényekre
alapozva 2005-ben bölcsõdét hoz-
tak létre a településen. 

Árok Antal köszöntõjében fontos-
nak tartotta a gyerekek magas szintû
oktatását, ami azonban hosszú távon
megtérülõ befektetés és sok áldozatot
igényel az önkormányzatoktól. Má-
don eleget tesznek ennek a jövõt
szolgáló befektetésnek, amit a helyi
óvoda és iskola dolgozói kollektívái
is elismernek. Így született meg az
Eötvös József-emlékplakettre történõ
felterjesztés, amelybõl a Pedagógus
Szakszervezet országos szinten min-
den esztendõben hármat ítél oda az
arra érdemeseknek. Eddig huszon-
hét kisebb-nagyobb település kapta
meg az elismerést, amelyek között
immár Mád is megtalálható. 

Galambosi Imre polgármester a
község vezetése nevében mondott
köszönetet a megtisztelõ kitünteté-
sért, amelynek a jövõben is igye-
keznek majd megfelelni.

Program: 2008. június 27., pén-
tek: 18 óra: Zenés bortúra a Kos-
suth utcai pincesoron. Nyáresti ze-
nés-táncos borkóstolós mulatság. 

2008. június 28., szombat: 9 óra:
Kispályás focitorna meghívott csa-
patokkal. Közben fõzõverseny. 19
óra: Utcabál. A zenérõl és a jó han-
gulatról Tóth József golopi zenész
gondoskodik.

2008. június 29., vasárnap: 10
óra: Gyülekezés a golopi fel-
sõboltnál, majd falunapi felvonulás.
11 óra: Megnyitó mûsor. Köszöntõt
mond Kiss Lajos polgármester, majd
a falunapot Takács Albert egyete-
mi tanár nyitja meg. Ezt követõen
a Libabõr néptánccsoport, a tállyai
Nefelejcs népdalkör és a monoki
népdalkör mûsora. 12 óra: Jó ebéd-
hez szól a nóta (ebédszünet). 13.30
óra: A taktaharkányi mazsorett-cso-

port és a megyaszói Fúvószenekar
mûsora. 14.15 óra: A tállyai Kõvi-
rág Népdalkör és az abaújszántói
Sivák Barnabás Népdalkör mûsora.
14.30 óra: A taktaszadai modern
tánc csoport. 15 óra: Óz, a nagy va-
rázsló címû mesemusical. 16 óra:
Slá gerparti Gusztival. 17 óra:   Lux -
us vonat (Minidáridó). Táncdalok,
operettek, magyaros csárdások a
Miskolci Nemzeti Színház mûvé-
szeinek az elõ adásában. 18 óra: Új-
vári Marika mûsora. 18.40 óra:
Hastáncbemutató. 19 óra: Ihos Jó-
zsef (Kató néni) és Polgár Péter pa-
rodista, a „Csillag születik” címû
mûsor felfedezettjének zenés ka-
barémûsora. 20 óra: Tombolasor-
solás. 21 óra: Karaoke-show. 22 óra:
Tûzijáték. Egész nap: kirakodóvá-
sár, ugrálóvár, játszóház várja a ven-
dégeket.

MINISZTERI TALÁLKOZÓ A SZERENCSI
KISTÉRSÉG POLGÁRMESTEREIVEL

Szûcs Erika együttgondolkodást ajánlott a polgármestereknek.

MONOKI VÁLASZ
AZ OMBUDSMAN JELENTÉSÉRE

Rátka

HÁROM ÉVTIZEDE DALOLNAK

A hagyományõrzõ népdalkör fontos szerepet tölt be a Rátka
életében.  

Mád

KITÜNTETÉS AZ ISKOLABARÁT
ÖNKORMÁNYZATNAK

Az emlékplakettet Galambosi Imre polgármester
(balra) vette át Árok Antaltól.

FALUNAP GOLOPON

Bekecs 

ERDÕN-MEZÕN JÁRTUNK
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Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kezdi meg
a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti napok esetén az
utol só munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt városi felnõtt körzet vala-
melyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között rendelõjükben, 18–19 órá-
ig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

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

PÉN TEK DÉL UTÁ NI OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:

minden hónap elsõ szerdáján, leg-
közelebb július 2-án és augusztus 6-
án 8–12 óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legköze-
lebb július 9-én, 23-án és augusztus
6-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb júli-
us 2-án, 16-án, 30-án.

SZERENCSI VÁROSI
ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

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

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén –  legkö -
zelebb augusztus 4-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap elsõ
hétfõjén, legközelebb augusztus 4-
én 9–12 óráig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése hét-
fõn és csütörtökön 8–15.30 óráig Pa-
lik Zsuzsanna fõhadnagy, enge-
délyügyi 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

Június 23–29.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig, szombat–
vasárnap 8–14 óráig. Centrum: hét-
fõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig.

Június 30 –  július 6.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba: hét-
fõ–péntek 8–17 óráig, szombat 8–12
óráig. Centrum (ügyeletes): hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat–va-
sárnap 7.30–15 óráig.

Július 7–13.: Oroszlán (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig, szombat–
vasárnap 8–14 óráig. Alba: hétfõ–
pén tek 8–17 óráig, szombaton 8–12
óráig. Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.

Július 14–20.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig, szombat–
vasárnap 8–14 óráig. Centrum: hét-
fõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig.

Július 21–27.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–pén-
tek 8–17 óráig, szombat 8–12 órá-
ig. Centrum (ügyeletes): hétfõ–pén-
tek 7.30–19 óráig, szombat–vasárnap
7.30–15 óráig.

Címek, telefonszámok:
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

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

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 hétfõtõl péntekig 12–

18 óráig, szombaton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS
JÚLIUS

1. (kedd): Taktaszada.
7. (hétfõ): Tarcal.

A szabadságolások
idején sokan vá-

lasztják az utazást annak örömeivel
és veszélyeivel együtt. Mindezeket
az élményeket boldogan élvezhet-
jük, ha nem árnyékolja be az ott-
hontól távol tartózkodást néhány hir-
telen bekövetkezett betegség. A vé-
dõoltások ezek egy részétõl meg-
óvhatnak a bennünket, ezekrõl a há-
ziorvosnál lehet érdeklõdni.

A gyakorta elõforduló hasmenéses
megbetegedések oka általában a
nem kellõ odafigyelés! Az ételek ki-
választásánál és fogyasztásánál fo-
kozottan kell vigyázni a higiénés sza-
bályok betartására. A gyümölcsöket
mindig hámozzuk meg fogyasztás
elõtt! Csak palackozott vagy forralt
vizet igyunk és mindig meg kell gyõ-
zõdni arról, hogy a palack kupakja
érintetlen. Az italokba soha ne te-
gyünk jégkockát, mert az csapvízbõl
készülhet és  nem lehetünk biztosak
benne,  hogy nem fertõzött. 

Az élelmiszerek közül veszélyesek
lehetnek a kagylók, rákok, halak, ha
nem teljesen megbízható helyen
szolgálják fel. A poratkára érzéke-

nyek a keresztreakció miatt a rákot
ne fogyasszák, mert allergiás reakciót
válthat ki. Nem biztonságos a nem
kellõen átsütött vagy megfõtt étel,
amit csak felmelegítve vagy langyo-
san tálalnak. A nem megbízható for-
rásból származó, nem pasztõ rözött
tej vagy az annak felhasználásával
készült fagylaltok, ételek szintén ve-
szélyforrások lehetnek. Ha mégis
fellépett a hasmenés, amíg orvoshoz
nem tudunk fordulni, a folyadék-
pótlásról fokozottan kell gondos-
kodni, de csak palackozott víz, gyü-
mölcslé vagy forralt víz formájában.  

Bizonyos krónikus megbetegedé-
sek esetén még fokozottabban kell
felkészülni az útra. A diabéteszesek
ne feledkezzenek meg arról, hogy a
gyógyszerüket megfelelõ mennyi-
ségben vigyék magukkal. Inzulinke-
zelés esetén a szükséges mennyisé-
gen felül is legyen tartalék, emellett
pedig a Glukagon se hiányozzon a
táskából hipoglikémia esetére. A fel-
merülõ kérdéseket a háziorvossal fel-
tétlenül beszéljék meg!  

A külföldön felszolgált ételek szén-
hidrátmennyiségét esetleg más egy-
ségben mérik, vagy jelzik a csoma-

goláson, erre mindig figyelni kell (pl:
kenyéregység)!

A más krónikus megbetegedéssel
küzdõk is figyeljenek a táplálkozá-
sukra az üdülés idején, hiszen egy
külföldön fellépõ probléma megol-
dása mindig nehézségekbe ütközhet.

Kellemes, egészséges nyári idõ töl-
tést kívánok!

Váradi Ferencné,
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb július 14-én, július 28-án
és augusztus 11-én) a szerencsi ren-
delõintézetben Váradi Ferencné se-
gítséget nyújt a személyre szabott di-
éta kiválasztásában, lehetõség van a
felvetõdõ problémák egyéni meg-
beszélésére. A rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehetõ, társadalom-
biztosítási igazolványra azonban
szükség van, és a várakozás elkerü-
lése érdekében célszerû idõpontot
egyeztetni.

Egészségünkért 

A NYARALÁS ÉS AZ EGÉSZSÉG

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

Június 27.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Július 4.: II. körzet (Móré László). Tel.: 47/362-225.
Július 11.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Július 18.: IV. körzet (Spák László). Tel.: 47/361-203.
Július 25.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.

Közgyûlést tartott június 12-én a
Szerencs és Környéke Orvosi Ügye-
leti Társulás. A tanácskozás   részt ve -
või jónak értékelték a szolgáltatást,
amit a város és környéke  mint egy 25
ezer egészségügyi vállalkozás köz-
re mû ködésével biztosítanak.  

Nyolc esztendeje annak, hogy
Szerencs és több városkörnyéki te-
lepülés az Acutmed 2001 Kft.-re bíz-
ta a központi orvosi ügyelet mûköd-
tetését, amely hétköznapokon este
héttõl reggel hét óráig, munkaszü-
neti és ünnepnapokon pedig folya-
matosan biztosítja a kilenc társult te-
lepülés lakosságának sürgõsségi or-
vosi ellátását. A szolgáltatásban ösz-
szesen 12 doktor mûködik közre,
akik közül négyen a városban és von-
záskörzetében dolgozó háziorvo-
sok. Munkájukat öt szakasszisztens
és három gépjármû vezetõ segíti. 

A közgyûlésen Papp Tibor ügye-
letvezetõ kiemelte, hogy évente
mintegy kilencezer beteget látnak el,
harmadrészüket a lakásukon. Más
ügyeletek adataival összehasonlítva

ez meglehetõsen magas arány, ami
többek között a rossz szociális kö-
rülményekkel, a tartósan betöltetlen,
fõleg gyermek háziorvosi körzetek
ellátatlanságával, valamint a hátrá-
nyos helyzetû népesség magas
arányával magyarázható. Hasonló
okok miatt rendkívül sokan vannak
azok, akik indokolatlanul fordul-
nak az ügyelethez. Papp Tibor kie-
melte, hogy a szolgáltatás minõsé-
gét elsõsorban az általuk foglalkoz-
tatott orvosok megfelelõ végzettsé-
ge és képzettsége garantálja. A kró-
nikus betegségek, illetve a hanyag,
felelõtlen páciensi magatartás kö-
vetkezményeit nem szabad az ellá-
tás rovására írni. Az ügyeletvezetõ
kiemelte: eddigi tevékenységük so-
rán vétség vagy esetleges mûhiba
gyanúja miatt eljárást egyik, általuk
ellátott beteg sem kezdeményezett,
számos köszönõlevelet kaptak azon-
ban a doktorok lelkiismeretes mun-
kája miatt. Az elmúlt idõszakban a
fenntartói együttmûködéssel be-
nyújtott sikeres pályázatoknak kö-
szönhetõen jelentõsen bõvült a szol-

gálat eszközellátottsága. A vizitdíj el-
törlése óta számottevõen, mintegy 30
százalékkal emelkedett az indoko-
latlanul az ügyelethez fordulók és a
házhoz történõ hívások száma.

A tanácskozáson elhangzott, hogy
az egészségügyi vállalkozás sajátja-
ként kezeli a szerencsi orvosi ügye-
letet, amelynek gépkocsikat vásá-
roltak és kifestették a helyiségeket.
Volt, aki megjegyezte, hogy ha egy-
szer már kikerült a rendszerbõl egy
olyan orvos, akire voltak panaszok,
akkor azt nem kellett volna újra visz-
szavenni.   

Az ügyelet tevékenységérõl elis-
meréssel szóltak a közgyûlésen részt-
vevõ polgármesterek, hiszen arról
negatív visszajelzések nem érkeztek
sem a községek önkormányzataihoz,
sem pedig a társuláshoz. Ez is köz-
rejátszhatott abban, hogy a tanács-
kozás végén az érintett települések
jelenlévõ képviselõi szavazással
döntöttek arról, hogy újabb két esz-
tendõre az eddigi szolgáltatót bíz-
zák meg a szerencsi központi orvo-
si ügyelet mûködtetésével.

MEGHOSSZABBÍTOTT SZERZÕDÉS

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK
SZÍNES DIPLOMÁS PEDAGÓGU-

SOK. Az idén több, a városban élõ
nyugdíjas pedagógus veheti át színes
diplomáját. Arany díszoklevélben ré-
szesülnek: Balogh Sándorné, Borbély
Lajosné, Hudák Pálné, Juhász And -
rásné. Rubin diplomával Zemlényi
Bélánét jutalmazzák.   

AKADÉMIAI SZAKEMBEREK SZE -
RENCSEN. Regionális fejlõdés és fej-
lesztések a Kárpátok régióban. Ezzel
a címmel szervezett konferenciát a kö-
zelmúltban a Magyar Tudományos
Akadémia Regionális Kutatások
Központjának Észak-magyarországi
Osztálya. A tanácskozás résztvevõi jú-
nius 18-án rövid látogatásra érkeztek
Szerencsre. A Rákóczi-vár lovagter-
mében Rónavölgyi Endréné ismertet-
te meg a résztvevõket Hegyalja
Kapujának történelmi múltjával, föld-
rajzi elhelyezkedésének jelen tõ -
ségével, gazdasági, intézményi fel-
építésével. A polgármester kiemelte az

elmúlt idõszakban Szerencsen meg-
valósított fejlesztéseket és a jövõ be-
ruházási elképzeléseit. A jelenlévõk a
tájékoztató végén megtekintették a sze-
rencsi szalmatüzelésû erõmû építésé-
nek elõzményeirõl készített filmet.

OKTÓBERBEN ÉRKEZNEK A FO-
LYÓSZÁMLA-ÉRTESÍTÕK. Az idén a
magánszemélyeknek, az egyéni és tár-
sas vállalkozásoknak egyaránt au-
gusztus 31-ig küldi ki az APEH az adó-
folyószámlákról készített egyenle-
gértesítõket. Ebben az évben szûkült
azon adózók köre, akiknek folyó-
számlájukról értesítést küld az adó-
hivatal. Az elektronikus adóbevallásra
kötelezett, vagy azt önként vállaló
adózók részére nem érkezik külön ki-
vonat, mivel nekik lehetõségük van
arra, hogy az elektronikus lekérdezés
segítségével folyamatosan figyelem-
mel kísérjék folyószámlájuk állását.
Az egyenlegértesítõk postázási ha-
táridejének változása miatt, a 2007.

évre vonatkozóan felszámított kése-
delmi pótlékokat egységesen idén
november 17-ig kell majd megfizet-
niük az érintetteknek.  

ÜTEMEZETT BETEGFOGADÁS A
RENDELÕINTÉZETBEN. Elõjegyzés
alapján is igénybe vehetõk a szak-
rendelések Szerencsen. A növekvõ
betegforgalom és a lakossági igények
miatt Bobkó Géza igazgató fõorvos
utasítást adott ki, amely szerint a jöv-
õben a páciensekkel történõ elõze-
tes idõ pont-egyeztetésnél már nem
csupán a napot, hanem az órát is
közlik, hogy mikor fogadja õket az
orvos. Az új szabályozástól azt re-
mélik, hogy megszûnik majd a reg-
geli tumultus, amikor nyolc órakor
harminc beteg sorakozik a rendelõk
ajtajánál. Behívásnál az adott idõ -
pontra elõjegyzett beteg elsõbbséget
élvez a többiekkel szemben, füg-
getlenül attól, hogy milyen sor-
számmal rendelkezik.
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Bejelentkezés munkanapokon 13–15 óra között: 47/361-758/22 mellék, Somogyvári Zsoltné. 
Szántó J. Endre ESZEI Rendelõintézet, II. emelet, AUDIOLÓGIA. 

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.

?
Nehezen 

tud beszélgetni 
családtagjaival?

Nem érti, 
amit Önnek 
mondanak?

TTEEGGYYEE  PPRRÓÓBBÁÁRRAA

HHAALLLLÁÁSSÁÁTT!!
• szakorvosi tanácsadás
• 15 év gyártási és hallásgondozási tapasztalat
• korszerű szervizháttér
• több nemzetközi hallókészülék-gyártó 

képviselete
• fülzúgás esetén tanácsadás

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.

� 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 választék-
ban minden típushoz.

� Nyári autóápolási
cikkek.

� Castrol, Valvoline, Rowe,
Opel olaj raktárról.

� Vezérmûszíjak,
hosszbordás 
szíjak, ékszíjak.

� Opel gyári alkatrészek.

Újra a régi csapat várja kedves vásárlóit!

Bereczk Autósbolt

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

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

Vasudvar
Akciós álmennyezetek,

rozetták, 
stukkók, tapéták.

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

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

A Spar áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

Villanyszerelési cikkek, csapágyak, elektromos
kisgépek, vágó-csiszolóanyagok, szivattyúk,

kõmûvesszerszámok, szénkefék, szimeringek 

Mesterek, barkácsolók üzlete!
Már nálunk is!!!

Vasanyagok, hegesztett hálók, betonacélok, zártszelvények,
ereszcsatornák. 

Magyar gyártmányú szivattyúk, búvárszivattyúk, szennyvízszivattyúk. 

Garanciával – szervizháttérrel. 
Bekecs, Béke u. 48. Bálint János (a diszkó utcája, saroképület)

Saját parkoló!!!
Tel.: 47/360-167. 

UTAZZON VELÜNK BULGÁRIÁBA!
repülôvel 89 900 Ft/fôtôl

(mely tartalmazza a 7 éjszakai szállás, a repülôjegy 
és az all inclusive ellátás költségét, 

nem tartalmazza az illetékeket)

GÖRÖGORSZÁG – HALKIDIKI 49 500 Ft/fôtôl
(7 éj szállás, félpanzió, busszal)

MALLORCA 99 900 Ft/fôtôl 
(7 éj szállás, félpanzió, repülô)

Jelentkezés és bôvebb 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
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IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
SZERENCS, ONDI ÚT 1/A., Tõkészky: Belvárostól néhány perc-
nyire, teljesen bekerített telken, 1986-ban épített, mintegy
120 m2 hasznos alapterületû ikerház fele, melynek föld-
szintjén: nappali, étkezõ-konyha, spájz, elõszoba, fürdõszoba,
WC, külön bejárattal gépkocsitároló és kazánház, emeletén:
3 szoba, terasz helyiségekbõl álló, komfortos komfortfoko-
zatú, egyedi gáz-központi fûtéses, tehermentes, ikerházi
lakás található. Parkosított pihenõkert, beállt növényzettel.
Az ingatlan hasznos alapterülete tetõterében tovább bõvít-
hetõ. Két generáció részére, vagy üzleti célra is kiválóan al-
kalmas. Megfelelõség esetén beszámítanak elsõsorban
szerencsi, legalább 1,5 szobás társasházi ingatlant. Irányár:
15 900 000 Ft. Telefon: 20/33-43723.
KINIZSI ÚT 27., Mihalcsek Ernõ: Csendes, rendezett kertvárosi
környezetben, 885 m2 (244 négyszögöl) bekerített saroktel-
ken, 1991-ben épített, mintegy 200 m2, pinceszintjén: ka-
zánház és széntároló, földszintjén: nappali, étkezõ, konyha,
spájz, szoba, fürdõszoba, WC, fedett terasz, emeletén: 3,5
szoba, gardrób, befejezendõ fürdõszoba (zuhanyzó és külön
WC), közlekedõ, hátsó lépcsõház, tároló, fedett terasz helyi-
ségekbõl álló, komfortos komfortfokozatú, dupla fûtési rend-
szerû (egyedi szén, gáz), padlófûtéses családi ház a hozzá
tartozó garázzsal. Redõnyök, vezetékes telefon. Az ingatlan
tehermentes. Parkosított pihenõkert, gyümölcsfák. Az ingat-
lan hasznos alapterülete tetõterében tovább bõvíthetõ. Két
generáció részére, vagy üzleti célra is kiválóan alkalmas.
Megfelelõség esetén beszámítanak elsõsorban miskolci, leg-
alább 2 szobás társasházi ingatlant és szerencsi vagy Sze-
rencs környéki kisebb kertes ingatlant, esetleg komfortos,
maximum 2 szobás társasházi lakást. Irányár: 16 500 000 Ft.
Telefon: 20/389-7679, 47/363-424.                                                           
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: 10 500 000 Ft. Tel.: 47/362-625,
30/271-90-53.
TISZALÚC, BÉKE U. 68.: 1029 m2 teljesen bekerített telken,
mintegy 90 m2 hasznos alapterületû, 2,5 szoba, konyha,
 fürdõ 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 tarto-
zik 12 m2 pince és 20 m2 felújítandó borház. Lakásnak és
hétvégi háznak egyaránt megfelelõ. Irányár: 2 500 000 Ft.
Tel.: 47/561-555.  

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

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett) 
Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

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
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. 

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

Zsalukõ 20-as 190 Ft/db + áfa
Zsalukõ 25-ös 200 Ft/db + áfa
Zsalukõ 30-as 230 Ft/db + áfa
Zsalukõ 40-es 290 Ft/db + áfa
Béléstest EB 60/19 200 Ft/db + áfa

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

Szivárvány-Ép Kft. 
Szerencs, Huszárvár u. 26.

Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

� Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás, 
bedolgozás igény szerint betonpumpával

� ADK autódaru-bérbeadás
� Minõsített keverõbõl minõsített beton
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(Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül szerkesztett formában, mondanivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiányos leveleket nem köz -
lünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóruma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.:
85. Telefonszámunk: 47/561-180).

POS TÁ JÁ BÓLA

SEGÍTSENEK, HOGY
SEGÍTHESSÜNK!

Keserûséggel telve, fájó szívvel raga-
dok tollat és fordulok az állampolgárok
és a közvélemény felé.

Teszem ezt azért, mert amit a ma-
gunkénak hittünk, arról a napokban ki-
derült, hogy egyáltalán nem biztos,
hogy a miénk, illetve a miénk lesz. Nem
szeretnék rébuszokban beszélni, így
hát jöjjenek a tények. A szerencsi tûz-
oltóság melletti régi cukorgyári magtár-
épületrõl van szó, melyrõl már annyi
mindent hallottunk, de mégsem tudunk
róla semmit. Amit mégis meg szeretnék
osztani az emberekkel – elsõsorban a
szerencsi lakosokkal – az a következõ:
a sajtóból értesültem róla, hogy a las-
san egy évtizede a „tûzoltóságnak szánt”
romos cukorgyári épületre többen is sze-
met vetettek, sõt annak sorsáról konk-
rét elképzelések születtek. Az elképze-
lés egy csokoládémúzeumról szól, mely

Szerencs nevéhez hozzátartozik. Az
igazsághoz viszont más is hozzátarto-
zik. Mégpedig az, hogy ezt az épületet
a város vezetése – önkormányzata – több
ízben és több fórumon is a tûzoltóság
fejlesztésére, bõvítésére szánta. Nemcsak
errõl a ciklusról beszélek, hanem már
Magda Gábor polgármester és az elõ-
döm, Bódi Ferenc tûzoltóparancsnok
idejében felvetõdött, hogy az épület
megoldásként szolgálhat a tûzoltóság
technikai eszközeinek, gépjármûvei-
nek elhelyezési problémáira. Az akko-
ri francia tulajdonú cukorgyár vezetése
az önkormányzat tisztségviselõivel és a
tûzoltóság képviselõivel 2000-2001-
ben konkrét bejárásokat, helyszíni szem-
léket tartottak az ingatlan állapotának fel-
mérésével, illetve annak tûzoltólakta-
nyává alakításával kapcsolatban. Sajnos,
a projekt a gyár német tulajdonban ke-
rülésével megakadt, de a közelmúltban
ismételten felcsillant a remény arra, hogy
jelképes összegért a német tulajdonos

eladja az épületet az önkormányzatnak,
így a tûzoltóság által régóta várt elhe-
lyezési, bõvítési problémák – pályáza-
tok révén – megoldódhatnak. 

A szakmai felügyeletet gyakorló Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság akkori és mosta-
ni igazgatója is támogatta és támogatja
az elképzelést, mely a régi cukorgyári
épület tûzoltólaktanyává történõ kiala-
kításáról és a mostani létesítménynek egy
regionális kiképzõ bázisra való átalakí-
tásáról szól. 

A várost és az elsõdleges mûködési
területünkön élõ 64 ezer embert köz-
vetlenül is érinti a tûzoltóság gépjár -
mûveinek, nagy értékû technikai esz-
közeinek az elhelyezése. Azt gondolom,
hogy az alkotmányban lefektetett
„egyenlõ biztonsághoz való jog” min-
den embert, közöttük a szerencsi és a
környezõ harmincegy település lakos-
ságát is megilleti. Nem megengedhetõ
az, hogy a téli hideg idõszak bekö-
szöntével a magasból mentõ gépjár-
mûvünket vonulóképtelennek kell nyil-
vánítani, mert fûtetlen szertárban, vagy
éppen féleresz alatt kell tárolnunk. Szá-
mos esetben elõfordult már – például a
tokaji zsinagógatûznél, illetve a kigyul-
ladt bodrogkeresztúri faluháznál –, hogy
szomszédos parancsnokságról, esetleg
más megyébõl kellett magasból mentõt
a helyszínre rendelnünk, mert a miénk
üzemképtelen volt. Tovább sürgeti a
helyzet megoldását az a tény, hogy meg-
nyert pályázat alapján 2009-ben egy 140
millió forint értékû korszerû, magasból
mentõ gépjármû – melyet mentésre és
tûzoltásra egyaránt lehet használni – ér-
kezik a szerencsi tûzoltóságra, aminek

az elhelyezésére a fûtetlen szertár, fél-
eresz szintén nem lesz alkalmas. Hiá-
ba lesz meg a drága technika, ha nem
tudjuk vonultatni. A jelenlegi három fû-
tött szerállás csak azoknak az autóknak
biztosít megfelelõ elhelyezést,  melyek
állandó jelleggel vízzel vannak feltölt-
ve, és a hideg idõjárás veszélyt jelent
rájuk. 

Összegezve: a hat vonulós gépjár-
mûbõl csak három van fûtött helyiség-
ben. Igen, ezt tudniuk kell az emberek-
nek, hogy az a szervezet, melyben min-
dig mindenki vakon megbízott, a téli idõ-
szakban csak félkarú óriás és nem min-
den esetben, nem minden körülmények
között tud hatékony kárelhárítást végre-
hajtani. Kell, és szükséges a város ne-
véhez fûzõdõ, a hagyományok megõr-
zését célzó múzeumok és egyéb kultu-
rális létesítmények kialakítása és meg-
õrzése, de úgy gondolom, hogy el sõ -
sorban nem a település ipari részének
középpontjában, hanem egy csende-
sebb, meghittebb és barátságosabb te-
rületrészen. A tûzoltóság nem véletlenül
található éppen itt, hiszen a nagyobb ve-
szélyt magukban hordozó üzemek – cu-
korgyár, csokoládégyár, illetve vasútál-

lomás – mely a veszélyes anyagok szál-
lításának gócpontja – tették indokolttá a
helyszín kiválasztását. A cukorgyári épü-
let magántulajdonba való adásával a tûz-
oltóság beszorulna jelenlegi területére,
ami gátat szabna mind a technikai fej-
lesztéseknek, mind a gépjármûvek el-
helyezési lehetõségének.

A jövõt nem látom, de a múltat is-
merem. Bízom abban, hogy a közel egy
évtizedes hitegetés nem egy álom része
volt, hanem egy lehetõség tényleges kez-
dete. A tûzoltóság sokszor segített már
az itt élõ embereken, most eljött az idõ,
amikor mi szorulunk segítségre. Bízom
az emberek objektív gondolkodásában
és az önkormányzat bölcs döntésében. 

Dócs Róbert õrnagy, 
városi tûzoltóparancsnok

MIÉRT VEZESSEN MINKET
ISTEN SZELLEME?

Jehova Tanúi ezreket várnak július
4–6-ig Nyíregyházára egy háromnapos
programra, melynek központi témája,
hogy melyik az a vezetés, amely min-
denkinek a javára van. 

MEGGYES
PRESSZÓ
Bekecsen kiadó 

vagy eladó.

BÁSTYA 
SÖRÖZÕ 

Szerencsen kiadó
vagy eladó. 

Érdeklõdni:
20/951-7000.

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

Kertek, sziklakertek tervezése,
kivitelezése.

Balkonnövények széles választékban akciós áron.

GONDOLJON 
A NYÁRRA ÉS AUTÓJÁRA! 

UV-álló waxolás és polírozás
Eltünteti a kisebb karcolásokat, védi autóját a napfénytõl

50%-os kedvezménnyel külsõ mosás 
+ belsõ takarítás + vaxolás = csak 10 000 Ft. 

Érdeklõdni: 
30/3700-382

AUTÓMOSÓ
Szerencs, Gyár út 13.
(a MOL-kút mellett) 

Ágnes Lakástextil – 
Villamossági Szaküzlet

AJÁNLATUNK:
� 180 cm-es jacquard függönyök 850 Ft/m-tõl

� Sötétítõ 140 cm széles 510 Ft/m-tõl
� Damaszt abroszanyag 140 cm széles, 680 Ft/m-tõl

� Nyári takaró – magyar termék – 2500 Ft-tól
� Félpárna 1250 Ft-tól

� UFO lámpa 1250 Ft-tól
� LÁVA lámpa 5500 Ft/db áron
� Karnisok többféle kivitelben. 

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

Teljes körû villanyszerelés

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

ZEMPLÉN VILL 
RIASZTÓRENDSZEREK

RIASZTÓRENDSZEREK, NAPELEMEK ÉS KIEGÉSZÍTÔI 
ÉRTÉKESÍTÉSE, TELEPÍTÉSE ÉS 24 ÓRÁS FIGYELÔSZOLGÁLAT 

A ZEMPLÉN VILL-TÕL. SZERENCSEN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN 

� Riasztórendszerek beltérre, kültérre 
� Hétvégi házak, pincék védelme � Napelemek és tartozékai

� Füstérzékelôk � Szénmonoxid-érzékelôk
Kamerarendszerek:

� Megfigyelôkamera � Minikamera � Kémkamera 
� Rádiós kamera � Villanyszerelés

RIASZTÓRENDSZEREK 35 000 FT-TÓL!
Ingyen áram! Napelemes megoldások, garázsok, 

hétvégi házak, pincék, családi házak. 
Pl.: egy hétvégi ház védelme, ahol nincs áram: napelem, akkumu-
látor, riasztóközpont, 3 db mozgásérzékelõ, mobiltelefon, sziréna,

vezetékek, felméréssel és beszereléssel: 156 000 Ft. 
Kivonuló járõrszolgálat havi díja: 

magánszemélyek és közületek esetén: 2500 Ft.
Tel.: 70/775-78-17, 70/335-31-80.

Üdülési 
lehetõség!

HAJDÚNÁNÁSüdülõövezeté-
ben, a strand szomszédságában,
3 szobás, 6 férõhelyes faház ki-
adó. Szállásdíj: 2000 Ft/fõ/éj.
Érdeklõdni lehet az alábbi tele-
fonszámon: 47/361-308. 

Fodrásztanfolyam 
indul Abaújszántón.

Záró vizsga: novemberben. 
Részletfizetés lehetséges.

Érdeklõdni lehet a 47/330-216-os és a 70/523-1444 telefonszámokon.

Tokaji étterem gyakorlattal 
rendelkezõ felszolgálót 

és szakácsot keres. 

Jelentkezés telefonon: 
20/476-4804.
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– Kétszobás, étkezõs, 2. emeleti, felújított, gázkonvektoros lakás
eladó. Érd.: 20/494-45-90. (12)

– Szerencsen háromszobás, összkomfortos, téglaépítésû, gázos tár-
sasházi (kulcslyukas) lakás + külön bejáratú szoba, elõszobával
eladó. Érd.: 47/363-288, 70/341-7110. (11-12)

– Szerencsen a Landler J. u. 62. szám alatt összkomfortos családi
ház eladó. Érd.: Landler J. u. 39., 47/361-783. (12)

– Csobaj, Csokonai út 1. szám alatti háromszobás, összkomfortos,
hosszú ház eladó. Érd.: a helyszínen. (12)

– Szerencs, Kossuth utcában lévõ, kétszobás, étkezõs, 58 m2-es, tel-
jesen felújított, 3. emeleti, társasházi lakás, beépített bútorokkal
eladó. Érd.: 70/328-2971. (12)

– Szerencs, Kossuth út 6. szám alatt családi ház eladó. Érd.: 20/429-
8725, 47/361-988. (12)

– Rátkán családi ház eladó, belsõ rész igényesen felújítva, víz, vil-
lany, központi fûtés. Bekecsen építési telek eladó, körbekerítve, víz,
villany bent. Szerencsen a Bástya u. 29. szám alatt ház eladó. Érd.:
47/362-608, 20/9741-707, 70/9346-970. (12) 

– Szerencsen a Ságvári közben (az ügyelettel szemben) eltolt szin-
tes, összkomfortos családi ház eladó. Ár: 16 M Ft. Érd.: 47/361-888
hétköznap 18–20 óra között. (12)

– Szerencs, Bocskai úton lévõ, felújítást igénylõ, 59 m2-es lakás
eladó. Érd.: 30/454-9504. (12)

– Tarcal közepén, Vasút út 1. szám alatti borospincés, 2 épületes in-
gatlan eladó. Irányár: 4,5 M Ft. Érd.: 30/9752-249, 30/976-3405.
(12)

– Mezõzomboron a vasúthoz közeli, 100 m2-es, régi típusú ház nagy
kerttel, vegyes tüzelésû eladó. Irányár: 3,5 M Ft. Érd.: 30/976-3405,
46/323-646. (12)

– Szerencs-Ondon 100 m2-es tetõteres, összkomfortos, felújított csa-
ládi ház eladó. Ár: 14 M Ft. Érd.: 20/2211-504. (12)

MEZÕGAZDASÁG
– Legyesbényén pince feldolgozóval, felszereléssel, 6000 m2 szõlõ-
vel együtt eladó. Érd.: 30/466-0594. (12-13)

– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-2255. (12-
13)

JÁRMÛ
– Rover 420 DI, 1997. évjáratú személygépkocsi, 1994 cm3, diesel,
légkondi, központi zár, alufelni, új gumik, vonóhorog, ABS, 2009. 11
hóig érvényes mûszakival eladó. Érd.: 20/265-0130. (12)

– Piaccio Energy motorkerékpár, 2000-es évjáratú eladó. Érd.:
30/525-4740. (12)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Balaton-felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csendes faluban há-
romszobás, részben felújított, százéves ház közel 2000 négyzetmé-
teres telken 3,6 millió forintért eladó. Érd. a 20/563-3852
telefonszámon Szerencsen. (12-13)

– Családi ház eladó világörökségi környezetben! Tarcal, Könyves K.
u. 17. belterület hrsz: 357. Az ingatlan: 1636 m2, a ház bruttó alap-
területe 240 m2. A ház több mint 100 éves, nagyméretû borospince
tartozik hozzá. Felújításra szorul. Több generáció számára elhelye-
zést, otthont biztosít vagy bázist jelenthet idegenforgalmi, turisztikai
vendéglátási fejlesztésekhez. Kilátás a Tokaji hegyre, a ház délkeleti
tájolású. Érd.: tulajdonosnál – Balázs István, tel.: 30/626-4614, 
e-mail: balazsistvan@chello.hu. (12-13)

– Szerencs, Erdei F. út 1. szám alatti ház eladó. Társasházi lakást
megfelelõség esetén beszámítok. Érd.: 20/490-0208. (12-13)

– Szerencsen frekventált helyen 212-1300 m2-es, háromszobás, nap-
palis, étkezõs vegyes- és gáztüzelésû, azonnal beköltözhetõ családi
ház, rendezett, parkosított udvarral sürgõsen eladó. Érd.: 20/935-
0795. (12-13)

– Szerencsen az új lakóövezetben nyugodt, csendes környezetben
parkosított, panorámás saroktelken családi ház eladó. Kisebb, jó ál-
lapotban lévõ családi házat az Ondi út környékén beszámítok.  Irány -
ár: 37,5 M Ft. Érd.: 20/951-6168. (12-13)

– Mezõzomboron csendes környezetben 2 család részére is alkal-
mas családi ház eladó. Ár: 9,9 M Ft. Érd.:47/369-279. (12-13)

– Szerencs központjában 240 m2-es gáz- és központi fûtéses családi
ház eladó. Vállalkozásra alkalmas bolttal, nagy terasszal. Irányára:
18,3 M Ft. Érd.: 70/3217-838. (12-13)

– Szerencs, Magyar út 44. szám alatt összkomfortos családi ház
eladó. Vállalkozásra is alkalmas. Érd.: 47/361-419. (12-13)

– Szerencs, Rákóczi u. 112. szám alatti családi ház eladó. Érd.:
20/236-3636. (12-13)

– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3 szo-
bás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es telken, 2 ga-
rázzsal, melléképületekkel, igényesen rendben tartva eladó.
Vállalkozásra is kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (12-13)

– Háromszobás, gázfûtéses társasházi öröklakás eladó. Ár: 12,5 M
Ft. Érd.: 47/362-366 du. (12-13)

– Szerencsen a Gyár út 15/A/6-ban mûanyag ablakos, felújított,
háromszobás (123 m2) sorházi lakás eladó. Érd.: 47/361-384, 17
óra után, vagy 20/434-7408. (12)

– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10 x 10 m), ga-
rázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó. Részben alápincézett,  be -
építhetõ padlástérrel, fedett terasszal, ipari árammal, az udvaron ásott
kúttal. Irányár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (12)

– Szerencsen összkomfortos kis családi házrész, jó helyen eladó.
Érd.: 30/8384-696. (12)

– Megyaszó, Hõsök u. 2. alatt összkomfortos, kertes családi ház
eladó. 2 + 1 szoba, nagy konyha-étkezõ, nappali, garázs szerelõ -
aknával, 380 V, nyári konyhával (gáz, víz, szennyvíz bekötve). Érd.:
20/265-0130. (12)

– Mezõzomboron családi ház ipari tevékenységre alkalmas mûhe-
lyekkel eladó. Érd.: 30/9833-322. (12)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié, felnõtt- és gyer-
mekheverõ, 2x3-as szõnyeg. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (12)

– Kiságy fehér színben, pólyázós, heverõvé alakítható, megkímélt ál-
lapotban eladó. Érd.: 20/4647-055. (12)

– Ülõgarnitúra kihúzható kanapéval eladó. Érd.: 20/934-7639. (12)

GÉP, SZERSZÁM
– Hûtõláda, régi Nokia színes tévé, monitor eladó. Érd.: 47/361-
625. (12)

VÁLLAL
– Általános iskolások korrepetálását vállalom a nyári szünetben an-
golból, magyarból és matematikából. Tel.: 20/494-45-90. (12)

VEGYES
– Kétajtós szekrény, kétszemélyes heverõ, négy szék asztallal, vas-
úti betongerenda eladó. Érd.: 47/363-134. 

– Dió nagyobb mennyiségben és megkímélt Babetta eladó. Érd.:
Landler J. u. 46., 47/361-603. (12-13) 

– Költözés miatt eladó egy nagyon jó permetezõ, 50 db samott tégla,
régi könyvek, sózóteknõ. Érd.: 47/361-822. (12-13)

– Jó állapotban lévõ, 150 tag lemezradiátor eladó. Érd.: 20/943-
6014. (12-13)

– Új zsalugáterek, különbözõ méretû ablakokra kedvezõ áron eladó.
Érd.: 20/397-2284. (12-13)

– Hohner típusú tangóharmonika, újszerû állapotban, jóval áron alul
eladó. Érd.: 20/924-8564 17-19 óra között. (12)

– Pierre Cardin 3 funkciós babakocsi eladó. Érd.: 20/4647-055. (12)

KIADÓ
– Kettõ szoba, összkomfortos lakás kis rezsivel Szerencsen kiadó.
Érd.: 20/221-9094. (12-13)

– Albérletbe kiadó családi ház alsó szintje, 70 m2, külön bejárattal,
kis kerttel. Érd.: 20/4680-815. (12)

– Hajdúszoboszlón fürdõhöz közeli, jól felszerelt, háromszobás, 2 für-
 dõ szobás, kertes családi ház, bográcsolási lehetõséggel és kocsibeál-
lással kiadó. Ár: 1500 Ft-tól. Tel.: 52/270-309, 30/266-3823. (12)

KERES
– Albérletet keresek Szerencsen. Tel.: 20/261-5303. (12)

Debrecenben, egyetemhez
közeli, új, jól felszerelt 

kétszobás társasházi lakás
egyetemistáknak kiadó.
Érd.: 06-30-9256-702. 

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. augusztus 1-jéig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Augusztus 8., augusztus 22.

500 forint

�

�

EMLÉKEZÉS
„Egy éve van már, hogy örökre itt hagytál, 
Drága emlékeiddel szívemben maradtál. 

Bármilyen csodás is e világi élet,
Pótolni nem tudna senki soha Téged,

Minden kis virágban mosolyodat látom,
Jöttödet mégis mindhiába várom,
Azóta életem egy elfelejtett álom,

Nyugalmamat már sehol sem találom,
Árván maradt minden, mit annyira szerettél,

Drága kis kezeiddel, amit teremtettél,
Szemem ma is mindent végigsimogat,

A sok szép fényképekrõl Téged hívogat.”

2007. június 29-én örökre itt hagyott minket 

MIZSÓ FERENCNÉ,
sz. Bölkényi Margit

Mindörökké bánatos férje és gyermekei. 

EMLÉKEZÉS
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem 

szeretett férjem,

DR. RINGER ANDRÁS
halálának 3. évfordulójára. 

„Nem az a fájdalom,
Ami könnybe s jajba fúl,

Hanem amit a szívünkben
Rejtve õrzünk,

Életünk végéig szótlanul.” 

Szeretõ felesége

Június 30-ig még akciós áron kínáljuk 
szerencsi és tarcali COOP üzleteinkben 

az alábbi termékeinket: 
Császárszalonna vf. 1 kg 599 Ft
Delma light csészés margarin 500 g 209 Ft

Egységára: 418 Ft/kg

Knorr befõtt-tartósító 90 g 159 Ft
Egységára: 1767 Ft/kg

Korona fodros rövidmetélt, orsó; fodr. nagykocka 500 g
NYEREMÉNYJÁTÉK 249 Ft

Egységára: 498 Ft/kg

Maggi ízvarázs ételízesítõ 75 g 109 Ft
Egységára: 1453 Ft/kg

Karaván vák. kávé 250 g 399 Ft
Egységára: 1596 Ft/kg

Rauch Ice tea 1,5 l PET citrom 259 Ft
Egységára: 173 Ft/l

Krémkönnyû csokoládé jégkrém 1000 ml 549 Ft
Baba tusfürdõ 400 ml lanolinos 399 Ft

Egységára: 998 Ft/l

Dosia mosópor 1,7 kg + 800 g ajándék 899 Ft/csomag
és még számos akciós termék. 

AK CIÓ!

Keresse ezentúl is a hét minden napján 
COOP áruházainkat! 

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.

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

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.



Vízszintes:
1. Publius Syrus idézetének elsõ

része. 12. Amerikai Ûrkutatási Hi-
vatal. 13. Sakkban a király teheti. 14.
A tinta õse. 15. Ittrium, rádium. 16.
Nem szabad! 18. Dó, .., mi! 19. Uni-
ted Kingdom röviden! 20. Hideg szín.
21. Illetéktelenül bejut. 23. Játék  an-
golul! 25. Mûút anyaga. 28. Tévés
sorozat volt. 30. Nõi név. 31. Ellen-
érték. 32. Örökítõanyag. 34. Kiejtett
F! 36. Üres GÉN! 37. Hazai tanul-
mányi verseny névbetûi! 38. Bi-
zony, valóban. 41. Párosan NYELES!
43. Az elején LOP! 44. Henry Da-
vis Thorean idézetének második, be-
fejezõ része. 46. Jövõbelátó. 47. Gya-
kori szabálytalanság fociban. 48.
Almát aprít. 50. Einsteinium. 51. Ágat

eltávolít. 52. Nem irigy! 53. Papó.
54. A.E. 55. Férfinév. 57. Gerincve-
lõi és agyi is van ilyen. 59. Kezeim-
hez. 61. Maguk. 63. Ír Republikánus
Hadsereg, eredeti rövidítéssel. 64.
Henry Davis Thorean idézetének
elsõ része. 

Függõleges:
1. Publius Syrus idézetének má-

sodik, befejezõ része. 2. Cipõ egyik
vége. 3. ZSALU eleje! 4. Electronic
Arts röviden! 5. Nõi név. 6. Nép-
szabadság Online röviden! 7. Ne-
hezen jár. 8. Tó partján lehet. 9. Lé-
tezik. 10. Üres LÉT! 11. Ausztriában
ezzel fizetünk. 16. Kiejtett T! 17. Nap
görögül (Helios). 20. Ágyból ugrik.
21. Bim-... 22. Elté! 24. Kislány jel -

zõje lehet. 26. Kén,
nitrogén. 27. Jövõ jelz-
õje lehet! 29. Részérõl.
31. Diaméter. 33. A jó
szurkolótábor ilyen!
35. Fehér ellentéte! 39.
Kettõs mássalhangzó
fordítva! 40. Athén la-
kói! 42. Becézett Eli -
zabet! 45. Rómeó és
Júlia városa. 46. A két
végén JÓL! 49. Becé-
zett Edina! 51. Életet
beteljesít. 53. Svájc
fõvárosa. 54. Nem fölé!
56. Visszafele JÖN! 58.
Német névelõ. 59.
Ama közelebbi. 60.
Azonos mássalhangzó.
62. Kicsinyítõ képzõ.

Sz. A. 

A június 13-ai ke-
resztrejtvény helyes
megfejtése: A zseninek
a legrövidebb az élet-
rajza. Meg ne elõzze
sosem a nyelved a gon-
dolatot!  

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül a szerencsések jutalma: 2000 Ft-
os vásárlási utalvány: Bosnyák Gé-
záné, Szerencs, Dózsa Gy. u. 88.,
1500 Ft-os vásárlási utalvány: Mizsó
Jánosné, Szerencs, Lipták u. 31.,
1000 Ft-os vásárlási utalvány: Jeros-
kovicsné B. Angelika, Szerencs,
Fenyves u. 5. A helyes megfejtést
SMS-ben beküldõk közül a 30/984-
2505-ös telefonszám tulajdonosa

1500 forintos vásárlási utalványt
nyert. A vásárlási utalványok a Jé-Ex
Ker. Bt. boltjában vásárolhatók le. A
nyertesek a nyereményeket a Sze-
rencsi Hírek szerkesztõségében (Sze-
rencs, Népház) 2008. július 1–4-ig
vehetik át. A június 27-ei kereszt-
rejtvény megfejtésének beküldési
határideje: augusztus 1. Megfejtésü-
ket SMS-ben is elküldhetik a 20/940-
2066 számra.
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

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

KE RESZT REJT VÉNY
2008. június 27.

Két he ten te megjelenô köz éle ti lap

Fôszerkesztô: Sár kány Lász ló

Felelôs szerkesztô: Árvay At ti la

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi tit kár: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

Pos ta cím: 3901 Sze rencs. Pf.: 85

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

Skype: szerencsihirek

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén

Sze dés, tör de lés:

Miskolci Kommunikációs Kht.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Ké szült:

a  Né met Nyom dá ban

3527 Mis kolc, Ba ross Gá bor út 17.

Áru sít ja:

Észak hír Zrt.

3527 Mis kolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bár mely hírlapkézbesítô

pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítôknél.

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

írá so kat új ra kö zöl ni 

ki zá ró lag a szerkesztôség hoz zá já ru lá sá val 

vagy a for rás meg je lö lé sé vel le het.
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IDÉZET

MÉG MINDIG
Õ A KIRÁLY!

Zámbó Jimmynek, a hazai  könnyû -
 zenei élet meghatározó alakjának ko-
rai, tragikus halála óta is töretlen a
népszerûsége. Mindezek okán, június
16-án jelent meg a „Királyi duettek”
címû vadonatúj Jimmy-album, amely
az idei év egyik legkülönlegesebb
popzenei csemegéjének ígérkezik. A
korongon a legnagyobb Jimmy-slá-
gerek duett elõadásban hallhatók. 

A közös felvételeken a modern
technika segítségével, az eredeti
hangszerelést és zenei alapokat
megtartva, napjaink popzenei sztár-
jai tisztelegnek a Király elõtt, a Ki-
rállyal közösen. A világviszonylat-
ban is szinte egyedülálló albumra
olyan kiváló hanggal rendelkezõ
mûvészek kaptak felkérést, akik
méltó partnerei lehettek a duettek-
ben Jimmynek. A fantasztikusan
jól sikerült végeredmény önmagá-
ért beszél, hiszen az eddig jól is-
mert dallamok, melódiák új, egye-
di ízt kaptak a különbözõ elõadók
által, mindeközben megõrizve az
eredeti felvételek hangulatát. A „Ki-
rályi duettek” nem csak az eddigi

Jimmy-rajongók kedvence lehet,
hanem egy új, fiatal generáció is
megismerheti a legendás énekes slá-
gereit.

TORNADO
Szabó Máté és zenekara a Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei Ormosbánya
melletti roma kolóniánál töltött egy
teljes napot, majd az ottani élmé-
nyeikbõl állt össze elsõ klipjük, amit
azóta õk „mélymagyar valóság -
show”-nak neveznek.

A bemutatkozó kliphez olyan hely-
színt kerestek a fiúk, ahol eddig
még kevesen jártak, de a srácok „be-
vállalták”, hogy fejest ugranak az ot-
tani életbe és megpróbálják meg-
érezni a saját bõrükön a „mélyma-
gyar valóságot”. A „Zakatol az élet”
címû dalukhoz egy nagyon átütõ
erejû képi világot szerettek volna tár-
sítani. Úgy tûnik, sikerült.

A dal mondanivalója és a rendkí-
vül meghökkentõ képek arra hívják
fel a figyelmet, hogy a legnagyobb
szegénységben, a szinte nyomorú-
ságos körülmények között is meg le-
het, meg kell õrizni az életkedvün-
ket, az optimizmusunkat. 

A fiúk persze szeretnék, ha a klip-
ben látottak esetleg el is tudnák
gondolkodtatni az embereket: vajon
hogyan lehetséges, hogy emberek
ilyen körülmények között élnek
2008-ban Európa közepén!? 

KATINKA

Az ország mindeddig a Romantic
együttes énekesnõjeként ismerte,
azonban a fantasztikus hang mögött
sokkal több rejtõzik, mint azt sokan
gondolnák. Katinka szinte a génjei-

ben hordozza a zene szeretetét, hi-
szen elég csak arra gondolnunk,
hogy nagyapja testvére volt az elsõ
zenei diplomás roma cimbalom -
mûvész Magyarországon. Katinka
már gyerekkorában barátságot kötött
a zongorával, eleinte nõvére gya-
korlását figyelte, majd 9 éves korá-
ban õ maga is leült a billentyûk mögé,
és hat éven keresztül szorgalmasan
gyakorolt. 16 éves korában Horváth
Eszternél kezdte elsajátítani az ének-
lés fortélyait, a klasszikus hangkép-

zés mellett ’50-es évekbeli jazz-stan-
dardeket tanult, zongorakísérettel.
Tehetségét látván többen is biztatták,
hogy nevezzen be az 1996-ban meg-
rendezett, utolsó Ki mit tud? tehet-
ségkutató versenyre, ahol a „Jazz
ének” kategóriában a középdöntõig
jutott. A sok pozitív visszajelzés ha-
tására tovább gyakorolt, és hamaro-
san a szakma is felfigyelt rendkívüli
tehetségére. Babos Gyula elhívta az
akkor formálódó Babos Project Ro-
maniba, ahol roma folklór dalok  elõ -
adásával szórakoztatta a közönséget,
hatalmas sikerrel. 1999-ben indult el
a Romantic, amelynek sikere, szám-
talan arany- és platinalemez biztosí-

totta õket a közönség szeretetérõl. Ka-
tinka is úgy érezte, élete minden té-
ren a helyes vágányon halad, de id-
õközben az együttes 2006-ban fel-
oszlott. Elsõ önálló albuma, a „Ne-
kem ez jár” címû lemez június 27-
én kerül a boltokba. A korongon 10
+ 1 vadonatúj felvétel hallható: vál-
tozatos, több zenei stílust ötvözõ
(pop, jazz), slágeres, igényes ro-
mantikus popzene, pozitív üzenettel,
egy csodálatos hangú énekesnõtõl. A
dalok többsége Harmath Szabolcs ze-
neszerzõ és Orbán Tamás szövegíró
munkáját dicséri, azonban Katinka
önálló szerzeménye (Három napja)
mellett az egyik legnagyobb Whitney
Houston-sláger, a Greatest Love Of
All feldolgozása is hallható.

JÁTÉK:

Az elõzõ játékunk helyes megfej-
tése: Tóth Vera. A helyes választ be-
küldõk közül Szaniszlóné Tóth Ág-
nes, Szerencs, Kölcsey út 7. szám
alatti olvasónk ajándék utalványt
nyert, amely a Szerencs, Rákóczi út
56. szám alatti Music & Book hang-
lemezboltban levásárolható. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõ 20/413-
6805-ös telefonszám tulajdonosa
1500 forintos vásárlási utalvánnyal
lett gazdagabb. A nyeremények a
szerkesztõségben, munkaidõben ve-
hetõk át. Játékunk új kérdése: melyik
zenekar tagjaként érte el elsõ sike-
reit Katinka? A válaszokat postai bo-
rítékban, vagy levelezõlapon juttas-
sák el szerkesztõségünk címére, és
arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ. Az
SMS-ben válaszolók továbbra is vá-
sárlási utalványt nyerhetnek. SMS-t
a 06-20/940-2066 számra küldhet-
nek.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

FALUNAP ONDON
Június 29. (vasárnap)

15 óra: Térsakkbajnokság. Futballmérkõzés nõs és nõtlen férfiak között. 
15 óra: Szerencsi Általános Iskola ondi tagintézménye diákjainak mûsora. 
15.20 óra: Karate-harcmûvészeti bemutató. 
16 óra: Táncvarázs – a Városi Kulturális Központ és Könyvtár moderntánc-
csoportjainak bemutatója. 
16.20 óra: Zenés, táncos divatbemutató – Show Time Divat- és Táncstúdió. 
17.20 óra: Rock & roll party Kertész Attilával. 
18.05 óra: Harlequin Showtánc Csoport. 
18.50 óra: Köszöntõ: Rónavölgyi Endréné polgármester és Danyi László
képviselõ. 
19 óra: Sztárvendég: Gergely Róbert.
19.45 óra: Classic zenekar koncertje
15–19 óra között: Retikül- és táskakiállítás az Ondi Idõsek Otthonában
(Ond, Fõ út 71.) Ugrálóvár, étel- és italsátor, omnibuszutazás. Helyszín:
Szerencs-Ond, sportpálya.



A BRONZ IS CSILLOGÓ
Tizenhat versenyzõ képviselte Sze-

rencset a május 16–17-én Mezõkö-
vesden megrendezett nyolcadik Ma-
tyó Pünkösd Kupa úszóversenyen. A
regionális viadalra 15 egyesület  mint -
egy 160 versenyzõje nevezett. Az
SZVSE úszószakosztályának legered-
ményesebb versenyzõje Kun Levente
volt, aki 100 méteres pillangóúszás-
ban bronzérmet szerzett.

DÖNTETLEN UTÁN
FÖLÉNYES GYÕZELEM 

* A tabella második helyén tanyá-
zó Bodrogkisfalud otthonában ven-
dégszerepelt június 8-án az SZVSE lab-
darúgócsapata. A megyei harmad-
osztályú bajnokság szerencsi cso-
portjának 25-dik fordulójában lejátszott
találkozón 2–2 arányú döntetlen ered-
mény született. 

A találkozó elején a bodrogkisfalu-
diak ragadták magukhoz a kezdemé-
nyezést. 1–0-s vezetésnél azonban
büntetõt hibáztak a házigazdák, a
szerencsiek pedig Király Ottó révén ki-
egyenlítettek. A második játékrészben
újra Bodrogkisfalud jutott elõnyhöz,

azonban a vendég gárda Orosz Már-
ton találatával döntetlenre módosítot-
ta az eredményt. Az utolsó négy perc-
ben Osváth László játékosai négy zic-
cert is elhibáztak, így végül 2–2-es ered-
ménnyel zárult a találkozó.  

* Fölényes gyõzelmet aratott június
15-ei találkozóján a város labdarúgó -
csapata. Együttesünk Kázsmárk együt-
 tesénél hazai környezetben 11–4
arányban bizonyult jobbnak. 

Régóta nem láthatott szerencsi baj-
noki mérkõzésen annyi gólt a közön-
ség a Tatay sporttelepen, mint a me-
gyei harmadosztályú bajnokság utol-
só fordulójában. A helyi csapatból a
csatár Kazsik Sándor már az elsõ fél-
idõben mesterhármassal alapozta meg
a végeredményt, amit csapattársként
Barabás József, illetve a kázsmárki-
ak egy-egy találattal egészítettek ki.
A 4–1-es hazai vezetéssel záruló fél-
idõ után a második játékrészben sem
termett sok babér a vendégeknek. Kö-
zéppályás poszttól fölfelé valamennyi
pályán lévõ szerencsi játékosnak si-
került betalálni az ellenfél hálójába. Ka-
zsik negyedszer is eredményes volt,
Ringer Istvánnak sikerült dupláznia,
míg Zsihovszki János, az ifibõl felke-
rült Spéder Lajos, Király Ottó és Orosz

Márton egy-egy góllal szépítették a ta-
lálkozó állását. Az igazsághoz tarto-
zik, hogy nagyon sok ziccert kihagy-
tak a szerencsi játékosok, amelyek jól
jöttek volna a negatív elõjelû gólarány
javításához. Eközben elsõsorban vé-
delmi hibából háromszor a kázsmár-
kiak is bevették a házigazdák kapuját.
A látott teljesítmény alapján nem túl-
zás a 11–4-es végeredmény a sport-
szerû, leginkább edzõmérkõzéshez
hasonlítható találkozón. 

HATODIKOK LETTEK 
Idegenben zárta a bajnoki idényt a

város megyei másodosztályú sakkcsa-
pata. A SZVSE együttese május 17-én
a Miskolci Kisbocsok otthonában 8,5
– 3,5 arányú vereséget szenvedett. A
váratlan eredményben közrejátszott,
hogy míg a házigazdák a legerõsebb
összeállításban ültek asztalhoz, addig
a szerencsiek zömében ifjúsági korú
játékosokkal szerepeltek. Csapatunk
ezzel a hatodik helyen végzett a tíz
együttest felvonultató mezõnyben. A
miskolci találkozón gyõzelmet aratott
Samók Csaba és Tóth Levente, dön-
tetlent ért el Novák Barna, Gál Lász-
ló és Csider Andor.

Kos: III. 21. – IV. 20.
Verje ki a fejébõl azokat az új

ötleteket, amelyek a hét végi baráti
beszélgetések nyomán jutnak az
 eszé be, mert aligha van azoknak
reális alapjuk. Helyettük gondosan vi-

gyázzon arra, nehogy elszámolja magát, vagy  be -
csapják. Ha sikeresen átvészeli július elsõ napjait,
akkor is inkább a rutinfel adatokat vegye sorra, és ha
egyáltalán szükséges, tegyen rendet a könyvelésében
és a pénzügyeiben. Ami az utóbbit illeti, most inkább
takarékoskodjon. Ha kínos köz lendõje van, jobb, ha
elhalasztja. Nehezen tud szót érteni a kedvesével. Még
mindig a mesék világában él, és elhiszi, hogy a jó
elnyeri méltó jutalmát... A következõ hetekben rá fog
ébredni, hogy ez nagyon nem így van. Szervezze úgy
a teendõket, hogy a hét elsõ felében minél több fel -
adatának a végére érjen, és 5-e után már ne kelljen
a restancia miatt idegeskedni.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Fokozott figyelemmel óvja az ott -

honát, illetve az értékesebb holmijait,
és ne tegyen olyat, ami rosszakarói-
nak céltáblájává teheti, mert ennek
bosszantó következményei lehetnek.

Ha most veszi ki a szabadságát, akkor kellemes napok
várnak önre, ha viszont dolgozik, akkor olyan állóvízbe
kerülhet, ahol még a befejezés elõtt álló munkája vagy
tárgyalása is megrekedhet. A karriertervei lassan vál-
nak valóra, mert mindig van valami újabb megbíza-
tás, ami a fõ céljától eltéríti. Bosszankodás helyett inkább
koncentráljon a magánéletére. Az új élmények, a pi-
henés legyen a fõ célja, töltõdjön fel energiával. A
Vénusz ezen a nyáron a szerelmi életére lesz kedvezõ
hatással. Az érzelmeké a fõszerep: egy izgalmas, új
szerelem is elkezdõdhet. Különösen akkor érezheti
magát kitûnõen, ha éppen a szabadságát tölti. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Ne a balszerencséjét okolja, ha

valami nem sikerül, inkább lássa be,
hogy túlságosan feledékeny és türel-
metlen, ezért tesz meg néhány fö lös -
leges utat, és ezért éri úton-útfélen

kudarc, olykor még kisebb-nagyobb baleset is. Az
 ener giaszintje leszálló ágban van, ezért nem  taná -
csos nagyobb lélegzetû munkába kezdeni, és még a
tárgyalásokat is érdemes volna elhalasztani, mert még
a megbízhatónak ismert partnerével sem tud  meg -
egyezni. A hónap elsõ felében nehezen birkózik meg
a problémákkal,  ugyan is a szokásosnál egoistább, és
ebbõl fakadóan tele van negatív érzésekkel. Nem a
lényeg érdekli, hanem az, hogy miként tudna legyõzni
másokat (és még a párjával is ringbe száll) képtelen
elfogadni, hogy vannak dolgok, amikhez õ ért job-
ban. Kisebb kellemetlenséggel kezdõdhet a július, vala-
ki olyan pletykába keveri, aminek egy féligazság az
alapja, így nehezen tud védekezni. Pénzügyi tervei
a reméltnél is jobban alakulnak, de azért ne essen
túlzásokba, mert Fortuna már nem sokáig kényezteti.

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
A szerencsésen alakuló kö rül mé -

nyekhez még hozzájön, hogy a meg-
bízható ismerõsei is biztatják,  mind -
ez együtt olyan ambíciókat keltenek
élet re önben, amelyek új távlatokat

nyitnak a tervei elõtt. Ugyanakkor mûködik önben
némi  pesszi mizmussal átitatott önkontroll, mely foko-
zott óvatosságra inti. Most inkább az utóbbira hall-
gasson, és a hónap végén kezdjen bele abba, ami a
sokszori megfontolás után is megoldhatónak tûnik.
A Jupiter hosszú idõ re a segítségére lesz abban, hogy
rendezze a  pár kap cso latát, s ha eddig egyedül élt,
most felvetõdik a házasságkötés, vagy legalábbis az
összeköltözés ötlete. Pénzügyi elképzeléseit min-
denképpen ossza meg a part nerével. Sõt, az esetleges
állásváltoztatási terveit is, õ más szemmel látja a
helyzetet. A munkában félre kel lene tenni az
elõítéleteket, mert nem biztos, hogy hosszú távon az
lesz a segítségére, akit rokonszenvesnek talál.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23. 
A lehetõségek biztatóak, bár elég

nagy vargabetûkkel sikerül célt érnie,
de van önben annyi kitartás, hogy
végigjárja ezt a göröngyös utat. Ha nem
ezer százalékig biztos önmagában,

meg a pénzügyi fedezetében, akkor jobban jár, ha
idõben a fékre tapos, különben a néhány hét múlva
már a balszerencsésen alakuló körülmények késztetik
erre. Vezetés közben sem árt, ha folyamatosan a féken
tartja a lábát. Itt az ideje, hogy pontot tegyen az olyan
kapcsolatok végére, amelyeket már csak az érdek, vagy
a megszokás éltet. Az idei nyár ugyanis sok olyan
lehetõséget kínál, ami révén kitágíthatja ismerõsei körét,
és olyan emberekkel kerülhet kapcsolatba, akik új irány-
ba terelik érdeklõdését. Általuk megváltozik az értékrend-
je is. A rokonai egyre inkább kihasználják. Tanuljon
meg végre nemet mondani! Jobban jár, ha a 3-i újhold
elõtt semmire nem kötelezné el magát.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Egyeseket talán zavar az a sok

szõrszálhasogatás, amivel a dolgokat
kezeli, de éppen ez a tulajdonsága
óvja meg most egy csúnya mellé-
fogástól. Egyik riválisa épp ezekben

a napokban dönt úgy, hogy másfelé veszi az útját,
és ha ez nem is teszi könnyebbé életét, de  meg -
szabadul egy lelki tehertõl. Mozgástere a hónap végén
bõvül, de lényeges áttörésre csak augusztusban
számíthat. Hajlamos rá, hogy a bolhából is elefántot
csináljon. A hónap elsõ felében is rengeteg energiát
pazarol arra, hogy sokszorosan bebiztosítsa magát,
és addig fontoskodik, amíg lemarad a nagy
lehetõségekrõl. A magánéletben ugyancsak több a
pótcselekvés, mint az igazi lendület. Legalább Ámor
elõtt ne csapja be az ajtót, hiszen most ott toporog
és boldogság van a tarsolyában! Új kedvese sokkal
többet szeretne, mint amit adni tud neki. 

Mérleg: IX. 24 – X. 23.
Csak mérsékelten bízzon szakmai

lehetõségeiben, vagy a kapott
ígéretekben, mert hiába tapasztalja
az ismerõsök, vagy a fõnökei jó
szándékát, a változások vihara õket

is elsodorhatja. Hogy ne érje kellemetlen meglepetés,
tartsa a kapcsolatot régi kollégáival. Bár hosszúnak
tûnik a várakozási idõ, de július vége felé a vártnál
is szerencsésebben megoldódnak végre a gondjai. Egy-
egy jól sikerült buli után gondolkodás nélkül bele-
megy az egyéjszakás kalandba is. Folytatást nem ígér,
de nem is vár, hiszen már a következõ izgalmas
hódításra készül. Ez az életforma a fiatal, szingli
Mérlegeknél természetes, csakhogy most azokban is
felébred a sza badságvágy, akik már családot alapí-
tottak. Annyira készül egy találkozásra, hogy amikor
összejön, inkább csalódottnak érzi magát. 

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Talán ideiglenesen búcsút kell

mondania a megszokott környe -
zetének, sõt talán a tanult szak-
májának is, de a jövedelmében, vagy
beosztásában bekövetkezõ elõnyös

fordulat bõségesen kárpótolja majd a váltással járó
kényelmetlenségekért. És hogy ne maradjon teljesen
magányos, errõl egy kellemesnek ígérkezõ új  kap -
csolat, és a régi kollégái gondoskodnak. Hiába sz-
ervezte meg az idei nyarat, az események nem igazán
a tervei szerint alakulnak. Annyira gyorsan követik
egymást a változások, hogy nem gyõzi kapkodni a
fejét, illetve módosítani az elképzeléseit. Viszont min-
daz, ami most történik, hosszú távra átalakítja az életét.
S ha most van is néhány fájdalmas  ese mény, esetleg
olyanoktól kell elköszönnie, akikhez még mély
érzések fûzik, idõvel rájön, hogy ezek a kapcsolatok
csak visszahúzták volna. A pénzügyei megnyugtatóan
alakulnak, az üzleti életben sikereket ér el, illetve a
munkahelyén az élvonalba kerül. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Lehet, hogy a pillanatnyi anyagi

gondjait enyhíti a (viszonylag) ked-
vezõ feltételek között kapott kölcsön,
de hosszabb távon ez inkább terhet
jelent és nem könnyebbséget.

Szakmai terveit vizsgálja felül, és figyelemmel a
szállingózó pletykákra, melyeknek lehet némi alapjuk,
szilárdítsa meg a pozícióját, és idõben kezdjen al-
kalmazkodni a változó körül mé nyekhez. Ha
egyedülálló, akkor veszélyes kapcsolatokba keve redik,
mert nagyon fél a magánytól. Ha pedig párkapcso-
latban él, a múlt eseményei, vagy egy fájó titka miatt
kerül nehéz helyzetbe. A magánéletbeli problémák
a teljesítményére, karrier-lehetõségeire is rányomják
a bélyegüket, nagyon szétszórt és sorra követ el hibát.
Az érzelmeket háttérbe szorítja az érdek. A közös
pénzügyek tönkre teszik a kapcsolatot. Elsõsorban ön
az, aki kételkedik a másikban.

Bak: XII. 22. – I. 20.
A kisebb-nagyobb ellentétek meg -

zavarják egyik ismerõséhez fûzõdõ
kapcsolatát, de a körülményekbõl
fakadó egymásra utaltság arra
 kénysze rítheti mindkettõjüket, hogy

tisztázzák az ellentéteket. De elõfordulhat, hogy
kénytelen belátni, nem önnek volt (vagy van) igaza,
de aligha tehet mást, mint a jövõjének biztosítása
érdekében flastromot ragaszt a hiúságán esett sebre.
Lehet, hogy a hónap második felében végleg szakít a
múltjával, vagy legalább is a rossz szokásaival. Ha új
környezetbe kerül, esetleg azért mert új munkahelyet
(esetleg új szakmát!) választ, az elsõ napokban bi-
zonytalannak érzi magát, de a szerencsét hozó Jupiter
minden lépését egyengeti. És az új környezetben új
szerelemre lobban az iránt, akitõl a legtöbb segítséget
kapja. Békés napok következnek. Amikor elengedheti
magát, átadja a gondolatait az ábrándozásnak, és nem
a lángoló érzékiség jellemzõ a kapcsolatára.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Bár a találékonysága ritkán hagy-

ja cserben, most mégis elõfordulhat,
hogy az egyébként tetszetõs szakmai
elképzelése zátonyra fut. Ha a tanul-
ságok levonása érdekében ennek

okát kutatja, akkor belátja, hogy pénzügyi terve, vagy
az ismerõséhez fûzött elképzelése mondott csõdöt.
A kegyes sors hamarosan újabb lehetõséget kínál, de
okuljon a történtekbõl. Nemcsak a munkában, hanem
a magánéletben is többre, másra vágyik, mint ami
éppen van. Ha egyedülálló, akkor mind gyakrabban
fordul meg a fejében, hogy feladja a magányt. Ha
már régóta együtt él partnerével, akkor a változtatást
úgy tudja elképzelni, hogy új társat keres. Pedig lehet,
hogy elég volna a régivel felfrissíteni az érzéseket.
Nem találja a helyét. Amit eddig szépnek látott, azt
egyre szürkébbnek találja. Új feladat várja, új
környezetben bizonyíthatja a rátermettségét.

Halak: II. 20. – III. 20.
Figyeljen minden apró jelre, és

akkor idõben észreveszi az egyre
sûrûbb szakmai ellentéteket. Próbálja
idõben tisztázni õket, különben még
egy jelentéktelennek tûnõ mozzanat

hatására is betelhet a pohár, és becsapja maga
mögött az ajtót. Ha elég elõrelátó, akkor elejét ve-
heti az egyébként is bizonytalan pénzügyi, vagy a
munkahelyét érintõ szakmai ötleteinek, amelyek
hiába jók, egyelõre nem válthatók valóra. Talán majd
augusztus elején… Próbálja reálisabban megítélni a
helyzetét és a világhoz való viszonyát. Ez a realista
szemlélet akkor is hasznára válik, ha már régen meg-
találta a párját, csak úgy érzi, egyre inkább eltávolod-
nak egymástól. Hirtelen felébred az érdeklõdése vala-
ki iránt, de a hét végére csalódik, vagy történik vala-
mi, ami miatt egyre inkább szégyelli kimutatni az érzé-
seit. Most minden sikerülhet, amibe belekezd. Jól for-
gatja a pénzét, elfogadják az ötleteit.
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SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Második helyen végzett a megyei
elsõ osztályú bajnokságban a város nõi
kézilabdacsapata. Az együttes sereg-
hajtóból tornászta fel magát a dobo-
gó második fokára, miközben a tor-
na gólkirályi címét is egy szerencsi já-
tékos, Katona Krisztina (fotónkon)
érdemelte ki. 

Komoly várako-
zás elõzte meg a
szerencsi nõi kézi-
labdacsapat bajno-
ki szereplését, azon-
ban a gárda õszi
teljesítménye meg-
lehetõsen gyengére
sikeredett. Az ak-
kori vendégedzõ és
a játékosok közötti

összhang hiánya sorozatos veresé-
gekhez vezetett, ennek köszönhetõen
utolsó helyen zárták az idényt. Janu-
ártól Marius Breazu személyében új
tréner vette át a csapat szakmai irá-
nyítását, ami gyümölcsözõ váltásnak
bizonyult. A Mályiban élõ, román szár-

mazású tréner vezetésével tavasszal hat
gyõzelem mellett mindössze egy ve-
reséget szenvedett a szerencsi együt-
tes, amivel az utolsóról a második hely-
re léptek elõre a mezõnyben, ami a
sportág megyei berkeiben komoly
meglepetést okozott. A nõi csapat jú-
nius 18-ai éremkiosztóján Rónavölgyi
Endréné polgármester köszöntötte a vá-
ros hírnevét öregbítõ, igazi közössé-
get alkotó együttest. Az eseményen
Kormos Sándor egyesületi elnök akasz-

totta az együttes tagjai nyakába az
 ezüst érmet, majd Katona Krisztina
vette át a 112 találattal a bajnokság gól-
királyi címéért járó serleget. A csapat
menedzseléséért és kiváló kapustelje-
sítményéért Czagány Nikoletta, a csa-
patkohézió erõsítéséért Szabó Csilla ka-
pott ajándékot. Ugyancsak elismerés-
ben részesítette a sportegyesület Ma-
rius Breazu edzõt, a jövõ bajnoki idény-
ben a magasabb osztályba jutást ter-
vezi a város nõi kézilabdacsapata.

Nyolc fiatal képviselte a városi
sportegyesületet a június 8-án Ózdon
megrendezett III. Suzuki Kupa terü-
leti minõsítõ súlyemelõ versenyen. A
négy megyei egyesület negyvenöt
sportolóját felvonultató viadalon öt
szerencsi aranyérem mellett két má-
sodik helyezés született.

A 10–12 évesek között élete elsõ ver-
senyén mutatkozott be Runda Tamás,
akinek a 40 kilogrammos súlycso-
portban bemutatott gyakorlatait a le-
hetséges 90-bõl 79 ponttal jutalmaz-
ták a bírók, ami az ezüstérem meg-
szerzéséhez volt elegendõ.  Az ugyan-
csak a fiúkorúak mezõnyében, de már
az 50 kilogrammos súlycsoportban do-
bogóra lépõ Balla Zsolt 78 ponttal lett
aranyérmes. 

A serdülõ korcsoportban öt szeren-
csi fiatal versenyzett. A 45 kilogram-
mosok között Zsebesi Bálint 42 kilog-
rammos szakítással és 53 kilogrammos
lökéssel végzett az elsõ helyen. Az ózdi
versenyen újoncként szereplõ Tóth
Péter a 69 kilogrammos súlycsoport-
ban 92 kilogrammos összteljesít-
ménnyel lett második. Balla Dávid a
77 kilogrammosok között emelte ma-
gasra a tárcsákat. A szakításban elért
67 kilogramm és a 80 kilogrammal tel-
jesített lökésgyakorlat ez alkalommal
ezüstérmes helyezéshez volt elég. 

Az ugyancsak serdülõ Czibik Tamás
(fotónkon) a 85 kilogrammos súlycso-
portban csillogtatta meg a tehetségét.
A napokkal ezelõtt a magyar utánpót-
lás-válogatottba kerettagként bekerülõ
szerencsi versenyzõ szakításban 75 ki-

logrammig jutva,
lökésben pedig 95
kilogrammot feje
fölé emelve, ösz-
szesítésben 170
kilogrammal sze-
rezte meg az elsõ helyet. A +85 ki-
logrammosok között szereplõ Dudás
Balázs pedig összesen 152 kilogram-
mal lett aranyérmes. 

Az ifjúsági korcsoportban a szeren-
csi színeket a 94 kilogrammos súly-
csoportban képviselõ Árvay Balázs
szakításban 95 kilogrammig jutott, míg
lökésben megismételte a néhány hét-
tel ezelõtt Szlovákiában elért 130 ki-
logrammos eredményét. Így összesí-
tésben 225 kilogrammos teljesít-
ménnyel szerezte meg az SZVSE csa-
patának ötödik aranyérmét.

EZÜSTÉRMES NÕI KÉZILABDACSAPAT

Az együttes jó tavaszi
szerepléssel szerezte meg
a második helyet.

SÚLYEMELÕ-SIKEREK



GAZOS A PATAKMEDER

Az elmúlt idõszakban a szerencsi
önkormányzat ülésén több alka-
lommal is szó volt arról, hogy az
utóbbi idõszakban jelentõsen elga-
zosodott a Szerencs patak medre.
Bíró István, a kilences számú vá-
lasztókerület képviselõje szorgal-
mazta az elburjánzott növényzet le-
vágását, ami egy jelentõsebb esõzés-
nél a víz elfolyását akadályozva, akár
a patak kiöntését is okozhatja. Szer-
kesztõségünk megkereste az ügyben
az Észak-magyarországi Környezet-
védelmi és Vízügyi Vízügyi Igazga-
tóságot. Csont Csaba arról tájékoz-
tatott, hogy az igazgatóság minden
évben biztosítja az egyszeri kaszá-
lást, azonban az elmúlt idõszak je-
lentõs esõzései miatt oly mértékben
fejlõdött a növényzet a töltések men-
tén, hogy a munkákat csak üteme-
zetten tudják elvégezni. A szóvivõ
ígérete szerint egy-két héten belül el-
végzik az említett munkát.

KÁTYÚZÁS AZ ESÕBEN
Jelentõs mennyiségû csapadék

hullott június 13-án délelõtt Sze-
rencsen. A növényeknek jól jött az
égi áldás, az aszfaltozásnak azonban
nem kedvezett az esõ. A Szerencsi
Városüzemeltetõ Kht. dolgozói reg-
gel még száraz utakon tömték a ká-
tyúkat, majd a munkát a záporban
is folytatták. Tóth István, a cég
ügyvezetõ igazgatója a Szerencsi Hí-
rek kérdésére válaszolva közölte: a
kátyúzást ütemezve végzik a cég
munkatársai, és a pénteki napra
már kora reggel leszállítottak a ke-
verõüzembõl három köbméter anya-
got, amit fel kellett használniuk,
mert különben megszilárdul és utá-
na használhatatlanná válik. Bár a
technológiának nem kedvez a víz,
de inkább ezt választották, ahelyett,

hogy a feldolgozóba szállítsák a ve-
szélyes hulladékot. Tóth István meg-
erõsítette, hogy visszatérnek még a
gépek és az emberek az esõben ká-
tyúzott utakra.

HOVÁ LETT A SZÖKÕKÚT?
Koszos a várkerti tó vize – je gyez-

ték meg néhányan a városlakók kö-
zül. Ha közelebbrõl is szemügyre
vesszük a közelmúltban felújított
park kis állóvizét, valóban szomorú
látvány tárul elénk. A meleg hatásá-
ra megindult az algásodás. Többen
hiányolják a szökõkutat, ami az oxi-
génellátással sokat segítene a jelen-
legi helyzeten. 

Szakemberek úgy vélik, hogy a be-
telepített növények, mint például a
tavirózsa, idõvel megoldják ezt a
problémát, azonban a mostani álla-
potot figyelembe véve, erre még so-
kat kell várni.

ZÖLD VADMÛVELET 

A Hegyalja Fesztivál által meghir-
detett környezetvédelmi akcióhoz
csatlakozva öt szerencsi gimnazista
június 15-ére virradóra virágokból ül-
tetett békejelet az Erzsébet téren. A
szokatlan kezdeményezés célja, hogy
felhívja a figyelmet a városközpont-
ban lévõ elhanyagolt területre. Bíró
Glória, Egeli Dalma, Hubay Hanga,
Hrubi Zita és Pocsai Petra a feszti-
vál honlapján bukkant rá a Zöld
Vadmûvelet 2.0 felhívásra, amely fel-
keltette az érdeklõdésüket. Az „Áss,
ültess, gyarapíts!” felszólításnak ele-
get téve olyan közterületet kerestek
a városban, ahol akad még tenniva-
lója a kertészeknek. Így bukkantak
rá az Erzsébet térre. Vasárnapra vir-
radóra az egyik itteni zöldterületen
virágokból alakítottak ki békejelet,
hogy ezzel is felhívják a figyelmet a
környezet gondozásának fontossá-
gára. 

A MEGTISZTÍTOTT KERÍTÉS
Az elmúlt idõszakban ugyancsak

elburjánzott az akác a szerencsi
szociális otthon Mikszáth Kálmán ut-
cai kerítése mentén. A napokban tör-
tént, hogy elõbb a városüzemeltetõ
társaság munkagépe jelent meg a te-
rületen, levágva a lassan fákká te-
rebélyesedõ kinövéseket, majd a
cég dolgozói kézi erõvel távolítot-
ták el a lecsonkolt növényi részeket
és a drótfonathoz közeli szárakat. Az
elvégzett munka eredményeként
gondozottabb felület lett a korábban
elhanyagolt területbõl.
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…Huszonkilenc nagycsoportos bú-
csúzott június 4-én a szerencsi Nap-
sugár óvodától. Az ünnepi alka-
lomra anyukák és apukák, nagy-
szülõk és testvérek népesítették be
az intézmény bejárata elõtti teret.

A versek, dalok és
mondókák után a balla-
gók egy-egy mondatban
idézték fel az óvodában
töltött évek kedves em-
lékeit. Kedves pillanata
volt az ünnepségnek,
amikor a kis- és középsõ
csoportosok köszöntek
el a távozó társaiktól,
majd az óvónõk és da-
dusok könnyes szemmel
akasztották a gyerekek
vállára az útra készülõk
tarisznyáját. Angyal
Györgyné tagintézmény-
vezetõ-helyettes beszé-
dében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az óvo-
dások az eltöltött évek alatt felké-
szültek arra, hogy sikeresen kezdjék
el általános iskolai tanulmányaikat. 

Az év talán legszebb intézményi
ünnepére, a nagycsoportosok balla-
gására készülõdtek június 11-én a
szerencsi Csalogány óvodában is. A
Katica és Lepke csoportból ebben a

nevelési évben összesen 20 gyermek
kezdi meg tanulmányait a Szerencsi
Általános Iskolában. A hagyomá-
nyos eseményre ezúttal is virág-
csokrokkal érkeztek a szülõk és
nagyszülõk, hogy tanúi legyenek

csemetéik utolsó óvodai délutánjá-
nak. A köszöntõ versek és dalok
sûrûjében a ballagók talán már arra
gondoltak, hogy hamarosan az õ cso-
portképük is felkerülhet az intézmény
falára.

Az ünnepi mûsor részeként a le-
endõ elsõs tanító nénik is meglepe-

téssel érkeztek és egy-egy órarendet
adtak át az iskolába készülõknek. Ha-
marosan minden fiú és lány vállára
felkerült a némi útravalóval megtöl-
tött tarisznya és a nagycsoportosok
végleg búcsút intettek az óvodás

éveknek.
Az elsõ közös dal után

Tarnóczi Erzsébet kö-
szöntötte a Gyárkerti
óvodától búcsúzó gyer-
mekeket. Az intéz-
ményvezetõ a szárnyai-
kat bontogató kis gó-
lyákhoz hasonlította a
Katica, Maci, Nyuszi és
Csicsergõ csoportokból
ballagókat, akik életük
nagy útjának következõ
fontos állomásához ér-
keztek, hiszen szeptem-
bertõl már az iskolapa-
dokban ülve tesznek ki-
rándulást a betûk és a
számok birodalmába. 

Felcsendültek a ha-
gyományos dalok, a fiatalabbak ver-
sekkel és ballagási mûsorral kö-
szöntötték idõsebb társaikat. Az óvó
nénik könnyes szemmel akasztották
féltve óvott gyermekeik vállára a ta-
risznyát.

IRÁNY A BETÛK ÉS A SZÁMOK BIRODALMA

Az elsõ osztályba készülõk nyakába tarisznya került. 

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás pályázaton nyert 1,3 millió
forint támogatást négy nyári sporttá-
bor finanszírozására. Ezek egyikét jú-
nius 16–22. között partnerszervezet-
ként az SZVSE úszószakosztálya szer-
vezte meg 9–14 éves fiataloknak.

A táborozás idõszakára napi kétszer
90 perces testedzést, humán fejlesztõ
programokat és internetes ismeret -
bõvítést írt elõ a pályázatot kiíró Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium. A szervezõknek a részt-
vevõk teljes ellátásáról is gondoskod-
niuk kellett. A programok megvalósí-
tásában csak képzett szakemberek
mûködhettek közre. A szerencsi hét-
napos tábor munkájában úszni már jól
tudó, többségében a szakosztály ed-
zéseit rendszeresen látogató fiatalok vet-
tek részt.

A napi elsõ 90 perces testedzést a
Városi Tanuszodában kezdték a tá-
borozók Farmosi István edzõ és Hölcz
Péter szakedzõ irányításával. A délelõtti
programok folytatásaként a nevelési ta-
nácsadó elõadótermeiben, Dorgainé
Botos Hedvig pszichológus és Figéné
Kovács Mónika pedagógus elsõsorban
játékos fejlesztõ programok segítsé-

gével igyekezett közösségé kovácsol-
ni a gyermekeket. A napi többszöri ét-
kezést a Középiskolai Kollégiumban
biztosították, ami egyúttal a pihe-
nõidõk eltöltésének a helyszíne is
volt.

A délutáni programok az internetes
tudásfejlesztéshez kapcsolódó progra-
mokkal kezdõdtek ugyancsak a kollé-
giumban, melynek keretein belül lo-
gikai és angol feladatsorokat, teszte-
ket oldottak meg a fiatalok. Ezt köve-
tõen a Városi Sportcsarnokban másfél
órás labdajáték következett. Az elsõ há-

rom napon Dorgai Zoltán szakedzõvel
a kézilabda alapjaival ismerkedtek a
gyermekek, majd három napig Endrész
Tamás edzõ irányította a kosárlabda-
edzéseket. Az utolsó, vasárnapi prog-
ram gyalogtúra volt. 

SPORTTÁBOR A TANUSZODÁBAN

A fenti címmel in-
dult elõadássorozat
június elsõ napjaiban
a szerencsi római ka-
tolikus plébánián. A
szervezõk a Biblia
évéhez kapcsolódva
vállalkoztak az új kez-
deményezésre – tájé-
koztatta szerkesztõ -
ségünket Mondel Jó-
zsef káplán, aki sze-
rint fontos, hogy a
szentírást megismer-
tessék a helyben élõ
emberekkel, mert az
a tapasztalat, hogy

még az átlagos hívõ ke-
resztények közül is
akadnak néhányan,
akik nincsenek tisztá-
ban a Biblia tanításával.

Úgy tûnik, hogy van
igény az elõadás-soro-
zat iránt, hiszen a ró-
mai katolikus egyház-
község tagjainak kö-
rébõl hétrõl hétre egy-
re többen látogatnak el
a szerencsi plébániára.

A Biblia tanításairól
Mondel József káplán
beszél.

Ebben az évben is az Árpád-hegyre invitálta vendégeit az Összefogás Sze-
rencsért képviselõcsoport nevében Visi Ferenc. A június 21-én megrendezett
eseményen a fenyveserdõ fáinak árnyékában megterített asztalok várták a II.
számú választókörzetbõl és a város más részeibõl érkezett vendégeket. A ha-
gyományos találkozón a kötetlen beszélgetéshez jófajta tokajiról is gondos-
kodott a házigazda. A felcsendülõ muzsikaszó nótázásra késztette a program
résztvevõit, akik baráti körben töltötték az idõt a képviselõi juniálison.

Több mint harminc fiatal kapcsolódott be az úszótábor munkájába. 

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

JUNIÁLIS A FENYVESBEN

ISMERKEDÉS A SZENTÍRÁSSAL
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A Szerencsi 
Hírek 

következô száma 
2008. 

augusztus 8-án 
jelenik meg. 

Lapzárta: 
augusztus 1., 

10 óra.

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

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

MAGYAR 
ASZFALT

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

Bramac és Tondach

DOR-NEX Kft. Szerencs, Ipari Park
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig, 8–16 óráig

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

TETÔCSEREPEK
rendkívül

AKCIÓS ÁRON!
Az akció idôtartama:
2008. június 1–30.

A Szerencsi 
Televízió 

az interneten: 

www.szerencsitelevizio.hu
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