
A Szerencsi Rendõrkapitányság
mûködési területén tavaly csökkent az
ismertté vált bûncselekményeknek a
száma és a testület teljesítménymuta-
tói is javultak.

Országosan is mérséklõdtek a bûn -
esetek, a magyar rendõrség e területen
európai összehasonlításban a közép-
me zõnyhöz tartozik. Ausztriában
például százezer lakosra több  bûn -
cselekmény jut, mint Magyarországon,
a szomszédos államba utazva mégis
nagyobb biztonságban érezzük ma-
gunkat – nyilatkozta lapunknak
Vanczák Zoltán (fotónkon), a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendõrfõkapi -
tányság humánigazgatási szolgá lat -
vezetõje, aki a március 5-én, a
Sze rencsi Rendõrkapitányságon meg-
tartott állománygyûlés elõtt adott in-
terjút lapunknak.

– A rendõrség szerint mi az oka an-
nak, hogy nem érzik biztonságban
magukat az emberek? 

– A létbizonytalanság, a mindenna-
pi élet nehézségei és a negatív jövõkép
önmagában is rossz érzetet keltenek.
Ehhez társul, hogy az utóbbi idõszak-
ban a közterületen magasabb számban
történtek erõszakos bûncselekmények,
amelyek visszaszorítására a jövõben na-
gyobb hangsúlyt kell fektetnünk.
Ugyanakkor a kisebb értékû lopások is
elszaporodtak, ezek joggal bosszantják
az állampolgárokat. Mindezek együt-
tes hatása okozta a szubjektív bizton-
ságérzet romlását.

– Felkészült-e a rendõrség az erõ -
szakos, agresszív bûnelkövetõkkel
szembeni fellépésre? 

– Úgy gondolom, hogy igen. Az ilyen
típusú intézkedések az elmúlt hóna-

pokban váltak gyakorivá, hiszen tavaly
közel harminc százalékkal csökkent a
rablások száma. Az utóbbi hetek in-
tézkedései is egyértelmûen jelzik a la-
kosságnak, hogy a rendõrség elkötele-
zett a becsületes állampolgárok
védelmére.

– Az elmúlt idõszakban Budapestrõl
kapott erõsítést a testület, amelynek
kedvezõ hatása Szerencsen és térsé-
gében is érezhetõ volt. Idén milyen lét-
számmal gazdálkodhat a helyi kapi-
tányság?

– A határôrség integrációjával meg-
szûnt a létszámhiány a Szerencsi Ren-
dôrkapitányságon, 22 új kollégával
bôvült az állomány. A gazdaság hely-
zete nálunk is érezteti a hatását, de az
elmúlt hetekben született kormányza-
ti döntések e tekintetben pozitív irányú
elmozdulást eredményeztek. Így a sze-
mélyi és a tárgyi erõforrások egyaránt
biztosítottak az eredményes rendõri
munkához amellett, hogy természete-
sen a jövõben is megfontoltan kell gaz-
dálkodnia a szervezetnek.

(Folytatás a 8. oldalon.)
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A Zrínyi utcában megújul az ivóvízhálózat. 

Sikeres pályázatok eredménye-
ként már az idén tavasszal több út-
nak a felújítása megtörténik a vá-
rosban. A Zrínyi és Hunyadi utcák-
ban, valamint a Hunyadi közben a
munkaterületeket már az elmúlt év-
ben átadta a polgármesteri hivatal a
kivitelezõnek, azonban a kedvezõt-
len idõjárás tavaly közbeszólt. Emi-
att a cég idén tavaszra halasztotta a
beruházás elindítását. Drizner József,
a polgármesteri hivatal építésügyi és
városfejlesztési osztályvezetõ-he-
lyettese arról tájékoztatta lapunkat,
hogy az új burkolat lefektetését a vá-
ros valamennyi érintett részén meg-
elõzi az elavult ivóvízhálózat cseréje,
ami a Zrínyi utcában meg is kezdõ -
dött. Ez azért fontos, hogy az asz-
faltszõnyeget késõbbi vezeték-meg-
hibásodás miatt ne kelljen felbonta-
ni. Az ott élõknek átmenetileg kel-
lemetlenségeket kell elviselniük, ami-
ért azonban a késõbbi idõszakban
kárpótolja õket a közlekedési felté-
telek javulása és az ivóvíz-szolgál-
tatás biztonsága. A város eredményes
pályázatot nyújtott be a Bajcsy-Zsi-
linszky út rekonstrukciójára is, ami
az idén szintén megtörténik. Erre a
beruházásra a kistérségi központi te-
lepülés gyûjtõútjainak állapotjavítá-
sát szolgáló keretbõl közel  nyolc van -
ötmillió forint áll az önkormányzat
rendelkezésére.    

Az osztályvezetõ-helyettes kie-
melte, hogy az elmúlt év õszén a ke-
zelõ Magyar Közút Kht. megbízásá-
ból elkezdõdött az Ondi út burko-
latának a felújítása a gimnáziumtól
egészen a településrész Rátka felõli
részéig. Havazás miatt akkor a kivi-

telezést felfüggesztették, amit a ter-
vek szerint április elsõ napjaiban foly-
tatnak. Az eddig elvégzett aszfalt-
szõnyegezésben meglehetõsen sok a
hiba, amit a szerencsi polgármeste-
ri hivatal észrevételezett a kivitele -
zõ nek.  

Az elmúlt idõszak pénzügyi vi-
lágválságának hazai gazdasági ha-
tásának kezelésére kidolgozott prog-
ramok átszabták a különbözõ pro-
jektterveket, de úgy tûnik, hogy nem
került veszélybe a 37-es számú fõút
szerencsi átkelési szakaszának az át-
építése. A tervek szerint az idén
õsszel készítik elõ a másfél milliárd
forint értékû beruházást és a jövõ év
márciusban indítanák a munkákat.

Fazakas Orsolya, a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztõ Zrt. kommuni-
kációs vezetõje lapunk kérdésére vá-
laszolva közölte, hogy ez a beruhá-
zás a Közlekedés Operatív Prog-
ramban nem szerepel, a benyújtott
pályázat alapján a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség várhatóan az idei esz-
tendõ elsõ felében nevesíti a pro-
jektet. Ez esetben a tervek szerint no-
vemberben megtörténhet a támoga-
tási szerzõdés megkötése. Fazakas
Orsolya hangsúlyozta, hogy ha tart-
ható az ütemezés, akkor 2009 no-
vemberében kezdheti majd el a be-
ruházás elõkészítését a kivitelezõ, a
konkrét munkák pedig a tél után,
2010 tavaszán indulhatnak.  

Az elképzelések szerint a 2,5 ki-
lométeres szerencsi szakaszt 11,5
tonnás tengelyterhelésre erõsítik meg,
a Szerencs patakon új hidat tervez-
nek, és kerékpárút is épül, ami ré-
sze az országos kerékpárút-hálózat-

nak. Drizner József ismertette, hogy
a beruházásnak része a fõút két ol-
dalán a szervizutak rendbetétele, a
csapadékvíz-elvezetés megoldása,
járda- és kerékpárút-építés, vala-
mint a tervek szerint új hidat emel-
nek a patak felett az ipari park köny-
nyebb megközelíthetõsége érdeké-
ben. A fõút átkelési szakaszán két új
körforgalmi csomópont létesül a
prügyi útnál, valamint az IKR-telep
bekötõútjánál, ami az ipari parkhoz,
az épülõ szalmatüzelésû erõmûhöz
történõ becsatlakozást is szolgálja. 

(Folytatás a 19. oldalon.)

ÚTÉPÍTÉSEK, BURKOLAT-FELÚJÍTÁSOK

A leányegyüttesnek február 23-án
a szerencsi sportcsarnokban két mis-
kolci ellenfelet kellett legyõznie. El -
sõ ként a Herman gimnázium gárdá-

jával kerültek szembe Nagy Lajos ta-
nítványai. A bocskaisok már az elsõ
negyedben négy ponttal szereztek töb-
bet a megyeszékhelyrõl érkezett

együttes tagjainál, majd percrõl perc-
re tovább nõtt a két gárda közötti kü-
lönbség. A találkozó 50–28 arányú
szerencsi gyõzelemmel zárult.   

A döntõben az Avasi gimnázium
csapatával mérkõzött a helyi együt-
tes, akik az elsõ tíz percben 19–8-as
eredménnyel tették le a névjegyüket.
A gyõztes egy pillanatig sem volt kér-
déses a találkozón, amelynek 50–28
lett a végeredménye. Mind a két
meccsen Róth Nóra és Nagy Petra
gyûjtötte a legtöbb pontot.  

A fiúk eredetileg négycsapatos me -
zõny ébõl betegségek miatt három
gárda vett részt az ugyancsak a sze-
rencsi sportcsarnokban, február 26-
án megtartott selejtezõn. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

A tervek szerint az idei esztendõben több út kap új burkolatot a vá-
rosban. A munkák már megkezdõdtek az ivóvízvezeték cseréjével a
Zrínyi utcában. Õsszel indulhat a 37-es számú fõút szerencsi átkelési
szakaszának átépítésének az elõkészítése, és remény van arra is, hogy
a Rákóczi utat is új aszfaltszõnyeggel borítják.

A fiúk és lányok is nagyszerû teljesítménnyel jutottak tovább.

CÉLPONTBAN 
A KÖZTERÜLET

A Bocskai gimnázium mindkét csapata részt vesz az amatõr kosár-
labda diákolimpia országos döntõjében. A lányok és a fiúk egyaránt ve-
retlenül jutottak túl a versenysorozat megyei fordulóján, ezzel biztosít-
va helyüket a március végi pécsi finálén.      

BOCSKAIS KOSARASOK AZ ORSZÁGOS DÖNTÕBEN  
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Civil közösségek, pártok, önkor-
mányzati képviselõk emlékeztek
meg a városban élõ lányokról, asz-
szonyokról. Az eseményekrõl a
nemzetközi nõnap alkalmából szá-
molunk be olvasóinknak.

A 7-es számú választókörzet
nõnapi összejövetelét rendezte meg
március 5-én Rónavölgyi Endréné.
Az eseményen az önkormányzati
képviselõ többek között kiemelte:
helyénvaló, ha az év egyetlen nap-
ján különös figyelem fordul a lányok,
asszonyok felé, hiszen õk azok,
akik az esztendõ többi részében ked-
vességgel, gondoskodással veszik
körül a férfiakat. 

A Szerencsi Általános Iskola Rá-
kóczi épületének étkezdéjében a
Napsugár óvoda gyermekei adtak
mûsort, majd a Városi Kulturális
Központ és Könyvtár moderntánc-
csoportja után Takács Cintia ének-
számainak tapsolt a közönség. A
program végén a vendégeknek egy-
egy szál virágot adott át a házigaz-
da Rónavölgyi Endréné. 

Bíró István hagyományosan a
 fecs kési idõsek klubjában köszön-
tötte a 9-es számú választókörzetben
élõ nõket. Az önkormányzati kép -
viselõ ezúttal egy CD-s rádiót ho-
zott aján dékba a közösségnek, majd
pezsgõvel koccintott az ünnepel-
tekkel. A Városi Nyugdíjasklubban
Kõfalvi Antal tréfás verssel em-
lékezett meg a március 8-ai ün-
neprõl, majd férfi társaival közösen
egy-egy szál virágot nyújtott át a
közösség asszo nyainak. 

Megtelt a Rákóczi-vár színház-
terme március 6-án délután, ahol az
MSZP szerencsi alapszervezete és

önkormányzati képviselõi rendeztek
városi nõnapi ünnepséget. 

Az alkalomra érkezett vendégeket
Rónavölgyi Endréné üdvözlõ szavait
követõen Ficsor Ádám köszöntötte.
Az államtitkár fontosnak tartotta,
hogy a férfiak az év minden napján
megemlékezzenek az életüket ked-
vességükkel és törõdésükkel beara-
nyozó lányokról és asszonyokról.
Nem véletlen, hogy köszöntésük
egyben a tavasz érkezését is jelen-
ti. A politikus a vasladyként emle-
getett Margaret Thatcher-t idézte:
„Ha azt akarod, hogy valaki vala-
mit jól elmagyarázzon, akkor hívj
egy férfit. Amennyiben azt szeret-
néd, hogy jól megcsinálják, akkor
fordulj egy nõhöz.” Az egykori mi-
niszterelnök mondása is jól példázza
a gyengébbik nem nélkülözhetet-
lenségét, amit a férfiak egész éle tük-
 ben tapasztalnak.    

Ficsor Ádám a település lányait és

asszonyait köszöntve virágcsokrot
nyújtott át Rónavölgyi Endréné pol-
gármesternek. Az ünnepi mûsorban
Miller Zoltán színmûvész népszerû
slágereket énekelt, majd a részt-
vevõk megvendégelése után Ficsor
Ádám és az önkormányzati képvi-
selõk egy szál virággal köszöntötték
a hölgyeket. 

A Szerencsi Polgári Együttmûkö-
dés Egyesület hívta nõnapi ünnep-
ségre március 7-én a város lányait,
asszonyait. A Rákóczi-vár színház-
termében Ringer István tárogató-
muzsikája fogadta a vendégeket,
majd Gazdóf  Dániel szavalata után
Koncz Ferenc mondta el ünnepi
gondolatait. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyûlés alel-
nöke hangsúlyozta: napjainkban,
amikor mindenki válságról, a csa-
ládok nehéz helyzetérõl beszél,
nem szabad elfelejteni, hogy a gyen-
gébb nem képviselõi azok, akik ál-
dozatos feladatvállalásaikkal minden
idõben segítenek megoldani a prob-
lémákat. Koncz Ferenc azt kérte a
jelenlévõ hölgyektõl, hogy a ko-
rábbiakhoz hasonlóan elnézõ mo-
sollyal és bölcsességgel nézzék el
a férfiak hibáit.

Ezt követõen a zene és tánc köl-
tözött a Rákóczi-vár színpadára.
Gazdóf Dániel és Petró Dalma nép-
szerû musical slágereket adtak elõ,
majd hosszú percekig tapsolta a kö-
zönség a Bocskai gimnázium nép-
táncosainak fergeteges mûsorát. A
program vendégelõadója Varga Mik-
lós volt, aki ismert slágereivel, ko-
rábban megjelent lemezeinek da-
laival szórakoztatta a publikumot.

JELMEZBE BÚJTAK AZ IDÕSEK

Az alkalomra verbuválódott kórus
farsangi elõadását néhányan jel-
mezbe öltözve tették még színe-
sebbé. A mûsorban volt kabaré -
elõadás, tréfás esküvõ-paródia, majd

cigánytánc szórakoztatta a közön-
séget.  A Városi Nyugdíjasklub ha-
gyományosan a Rákóczi-vár lovag-
termében február 27-én tartotta idei
farsangi estjét, ahol Kõfalvi Antal em-

lékezett meg a tavaszvárás hagyo-
mányairól, a napjainkra már-már el-
feledett népszokásokról. A klub el-
nökének bevezetõje után mutat-
koztak be a jelmezesek: a tûzoltó,
az apáca, a tengerész. A felvonulás
után Uray Attiláné, a Városi Kultu-
rális Központ és Könyvtár igazgató-
ja jutalmazta az ötletes maskarák vi-
selõit.

PRESBITEREK
TALÁLKOZÓJA 

A Kálvin-év jegyében tartotta meg
idei presbiteri konferenciáját február
27–28-án Szerencsen a Zempléni Re-
formátus Egyházmegye. 

Az immár tizennegyedik alkalom-
mal megrendezett találkozóra a Bod-
rogközbõl, a Hegyközbõl, Hegyal-
járól, a Taktaközbõl és a Harangod
vidékérõl érkeztek a résztvevõk. A
közel kettõszáz gyülekezeti tiszt-
ségviselõ a kétnapos rendezvényen
elõadást hallott a református egyház

és Kálvin kapcsolatáról, valamint az
500 évvel ezelõtt született svájci re-
formátor mûveivel ismerkedett. A ta-
nácskozáson a keresztyénség modern
világban betöltött szerepérõl, a misz-
sziós tevékenységrõl is tájékozódtak
a presbiterek. A konferencia prog-
ramjában áhítatok, közös evangeli-
záció, énektanulások szerepeltek. A
ricsei és szerencsi református fiata-
lok mûsorral kedveskedtek az egy-
házmegye negyven gyülekezetébõl
érkezett vendégeknek.

Szerencsen és Ondon március 
7-én megkezdõdött a kutyák ve-
szett ség elleni kötelezõ oltása. Az ál-
latorvostól a regisztráció és a téríté-
si díj befizetése után az injekció mel-
lett a szokásos féreghajtó tablettát is
megkapták az ebek. A veszettség egy-
fajta speciális agyvelõgyulladás,
amely embernél és állatnál minden
esetben halálos kimenetelû. Kutya-
harapáskor, illetve a sérült bõr, vagy

nyálkahártya nyállal történõ szeny-
nyezõdésekor kerül a kórokozó az
ember szervezetébe. A betegség lap-
pangási ideje néhány naptól néhány
hétig terjedhet attól függõen, hogy a
harapás melyik testtájon történt. A vé-
dõoltásnak ugyan költségei vannak,
de elmulasztása esetén ennek több-
szörösét, akár több tízezer forintos
büntetést is kiszabhat a település
jegyzõje a gazdikra.

A NÕK KÖSZÖNTÉSE SZERTE 
A VÁROSBAN

Szerencsiek is szép számmal vettek részt a kétnapos programon. 

A jól nevelt állatok tûrték a gyors beavatkozást. 

Ficsor Ádám virággal köszöntötte az ünnepelteket.

Lányok, asszonyok a Polgári Együttmûködés Egyesület nônapján.

Vidám, farsangi esküvõ. Az olajsejktõl a hajléktalanig.

A település nyugdíjas közösségeinek programjai zárták az idei farsangi
összejöveteleket Szerencsen. A polgármesteri hivatal épületében február
26-án a fecskési, az ondi  idõ sek klubja, illetve a szerencsi gondozóház la-
kói készültek az ünnepi eseményre. 

Szerencs Város Önkormányzatának
január 22-ei ülésén volt szó arról, hogy
a kóbor kutyák számának csökken-
tése érdekében a háznál tartott ebe-
ket az állatokba ültetett chippel kel-
lene megjelölni. Az új rendszer meg-
könnyítené a nyilvántartást, a ve-
szettség elleni oltások idején lerövi-
dítené az adminisztrációs idõt és az
elkóborolt állatok is visszakerülhet-
nének otthonukba. Ez azért is érde-
kes, mert egyelõre csak becslések van-
nak arra vonatkozóan, hogy a tele-
pülésen mintegy 1200 házi kedvenc

él a portákon. A március 7-ei oltás ide-
jén összesen négyen adminisztráltak,
míg a doktor néhány másodperc alatt
adta be a vakcinát. A szakemberek
szerint érdemes foglalkozni e témá-
val, amely nem ismeretlen hazánk-
ban. Néhány településen már beve-
zették a rendszert, ott a helyi önkor-
mányzat vállalta a költségeket, amely
három-négyezer forintot jelentene
ebenként. Mivel a chip beültetése je-
lenleg nem kötelezõ Magyarországon,
így ennek költsége sem terhelhetõ a
tulajdonosokra.

OLTOTTÁK AZ EBEKET

ÚJ RENDSZER A KUTYÁK 
NYILVÁNTARTÁSÁRA
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MI A VÉLEMÉNYE A HEGYALJA
MATEMATIKA VERSENYRÕL?

Illésy Lászlóné, Taktaharkány:
– Szaktanárként nagyon jó a véleményem
errõl a tudáspróbáról, amit bizonyos szem-
pontból jobbnak tartok a központilag szer-
vezett országos vetélkedõnél. Itt ugyanis na-
gyobb hangsúlyt helyeznek az elsajátított is-
meretek alkalmazására, kifejtésére, ami szé-
lesebb körû tudást követel a gyerekektõl. Job-
ban elõtérbe kerül a matematikai gondolko-
dásmód számonkérése. Jó lenne ugyanakkor,
ha az elmúlt évek feladatsorait összegyûjtve
kiadnák a szervezõk, amivel jelen tõ sen segíteni tudnák a felkészítõ ta-
nárok munkáját, ez pedig bizonyosan meglátszódna az eredményes-
ségben.  

Szabó Sándorné, Mád:
– Kiválónak tartom ezt a versenyt, amelyen
évrõl évre részt veszünk. Sajnos, a tanulói lét-
szám csökkenése miatt egyre kevesebb olyan
gyereket tanítok, akiknek esélyük van a  dön -
tõ be kerülésre. Korábban volt, hogy az egyik
kisdiákom bizonyult az évfolyamában a leg-
jobbnak. Fontos, hogy a tanítványok más is-
kolák növendékeivel is összemérjék a tudá -
sukat. Erre is kiváló alkalom ez a verseny, ahol
az ellenfelek között olykor barátságok is

szövõdnek. Fontos lenne, hogy minél több fiatal próbálja ki magát ma-
tematikából, mert akkor rájönnének, hogy az ilyen vetélkedõktõl nincs
miért tartani.    

Jáborszki Diána, Szerencs:
– Elsõsorban azért jelentkeztem a versenyre,
mert nagyon szeretem a matematikát. Talán
azért, mert ez a tárgy számomra érthetõ és
logikus. Igaz, sok ember nehezen barátkozik
meg a számok bonyolult világával, pedig azt
gondolom, hogy az életben ez egyik legfon-
tosabb és leghasznosabb dolog. Azt mond-
ják, hogy a fiúk jobb matematikusok a lá-
nyoknál. Nem biztos, hogy így van! Én is lány
vagyok és mégis jobban értem a matekot sok
fiúnál. 
Ezért is szeretek versenyezni, amikor megmutathatom, amit tudok. A  Hegy -
alja Matematika Versenyhez hasonló vetélkedõkön általában jó helye-
zést érek el. Persze elõfordulnak kisebb csalódások is.

Majoros Péter, Szerencs:
– Szinte nincs olyan tanév, hogy ne kapcso-
lódnék be a matematika-, fizika-, vagy nyel-
vi vetélkedõkbe. Az idei Hegyalja Matema-
tika Versenyen én képviseltem az osztályun-
kat. Az eredményt még nem ismerem, de ha
esetleg nem vagyok a legjobbak között, ak-
kor sem keseredem el, hiszen a felkészülés-
sel töltött hónapok alatt rengeteget tanultam.
Több oka van annak, hogy jelentkeztem: ösz-
tönzõleg hatott rám egy korábbi elsõ helye-

zésem, másrészt itt tudom igazán felmérni a tudásomat, és hogy milyen
területeken kell még fejlõdnöm a jövõben. Olykor egész délutánokat el-
töltök a matematikai feladatok megoldásával, de nem ez tölti ki az  idõ -
met. Nincsenek kedvenc feladataim, igazából azokra emlékszem szí-
vesen, melyeket nehézségük ellenére meg tudtam oldani. Eddigi sike-
reimet a matematika területén elsõsorban felkészítõ tanáraimnak, Macz-
koné Matlák Juliannának és Gyõrik Ferencnek köszönhetem.

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK
ÁLLÁSAJÁNLATOK. Élelmiszer -

ipari mérnök (Szerencs), karbantar-
tó mérnök (Szerencs), eladó-ügyin-
tézõ (Szerencs), karosszérialakatos
(Szerencs), élelmiszer-eladó (Sze-

rencs), elektronikai gépszerelõ (Sze-
rencs), hirdetésszervezõ (Szerencs),
autóvillamossági-szerelõ (Szerencs),
autókozmetikus (Szerencs), pénz-
ügyi tanácsadó (Szerencs), pék-cuk-
rász (Szerencs), autószerelõ (Sze-
rencs), kõmûves (Bekecs), pék (Be-
kecs), forgácsoló (Mád), CNC-dara-
bológép-kezelõ (Mád), szakács (Erdõ -
bénye), pék (Bodrogkisfalud). 

További információ: Észak-ma-
gyarországi Regionális Munkaügyi
Központ Szerencsi Kirendeltsége
(tel.: 47/361-909).

ADÓFIZETÉSI HATÁRIDÕ. Kö-
zeledik március 15-e, ami a helyi
adók, valamint a gépjármûadó befi-

zetésének a határideje. Idén a mun-
kaszüneti nap miatt a kötelezettsé-
geket március 16-ig kell teljesíteni át-
utalással, vagy a helyi adóhatóság ál-
tal közelmúltban postázott csekken.
Akik az idén az építmény-, telek- és
az iparûzési adóról nem kaptak ha-
tározatot és befizetési nyomtatványt,
azoknak az elõzõ évi összeget kell
átutalniuk.    

A kommunális adó alóli mentes-
ség igénylésének pótlását a Szeren-
csi Polgármesteri Hivatal adócso-
portjánál március 16-ig tehetik meg
azok, akik elmúltak 70 évesek vagy
az egy háztartásban együtt élõk egy
fõre esõ havi jövedelme nem éri el
a 42 750 forintot. 

Az idei esztendõben az alábbi ran-
gos konferenciák, kulturális esemé-
nyek, fesztiválok és sportrendezvé-
nyek helyszíne lesz Szerencs.

Április 3–4.: V. Tájföldrajzi Konfe-
rencia. Komoly szakmai hírnévvel
rendelkezõ tudományos tanácskozás
földrajztudósok és amatõr érdeklõdõk
részvételével. Szervezõ és helyszín:
Bocskai István Gimnázium, informá-
ció: 47/362-533. 

Április 4.: Magyar Köztársaság Fél-
maratoni Országos Bajnokság –  Hegy -
alja Nyílt Félmaratoni Futóverseny. A
tavasz elsõ nagy szabadtéri program-
ja Szerencsen. A verseny rajtja után
szórakoztató programok, kirakodó-
vásár és gasztronómiai bemutató vár-
ja az érdeklõdõket. Útvonal: Sze-
rencs – Rátka –Tállya – Rátka – Sze-
rencs. Szervezõ: Magyar Atlétikai
Szövetség, Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Testnevelési és Sportintézet,
Szerencs Város Önkormányzata. In-
formáció: Daragó Lászlóné, 20/938-
3174, www.masz.hu.

Április 9–11.: Súlyemelõ Diák -
olimpia. A Magyar Súlyemelõ Szö-
vetség kiemelt utánpótlás-versenyének
ad helyet a város, ezzel is ünnepelve
a helyi súlyemelõ szakosztály fenn-
állásának 15 éves évfordulóját. Szer-
vezõ: Magyar Súlyemelõ Szövetség,
Szerencsi Városi Sportegyesület. Hely-
szín: Szerencs Városi Sportcsarnok. In-
formáció: Fekete László, 70/398-
5943, www.mssz.hu.

Április 17–20.: Szerencs Város Nap-
ja. A Bocskai Istvánt Magyarország fe-
jedelmévé választó 1605. április 17–
20. között megtartott szerencsi or-
szággyûlés évfordulóján a hivatalos
programok mellett kulturális és sport-
rendezvényeken, pálinka- és bor-
mustrán vehetnek részt a látogatók.
Szervezõ: Szerencs Város Önkor-
mányzata és intézményei. Helyszínek:
Bocskai István Gimnázium, reformá-
tus templom, Rákóczi-vár. Információ:
47/565-200. 

Április 18.: I. Szerencs Városnapi
Táncmûvészeti Fesztivál. A verseny-
re benevezett mazsorett-, moderntánc-
és latintánc-csoportok bemutatkozá-
sa. Helyszín: Városi Sportcsarnok.
Szervezõ: Szerencs Városi Sport-
egyesület. Információ: Kovács Anna-
mária, 70/421-5972.

Április 25.: Miskolci Kamarakórus
Fesztivál szerencsi hangversenye a ko-
molyzene szerelmeseinek. Helyszín:
Rákóczi-vár. Szervezõ: Városi Kultu-
rális Központ és Könyvtár. Információ:
47/362-121. 

Április 24–26.: III. Tokaj-Hegyaljai
Cserkészhadijáték és Cserkésznapok.

Május 1.: Majális – szabadtéri szó-
rakoztató rendezvény kicsiknek, na-
gyoknak, sportbemutatók és gaszt-
ronómiai ínyencségek, kézmû ves ter-
mékek vására, koncertek. Helyszín:
Rákóczi-vár és ondi sportpálya. Szer-
vezõ: Városi Kulturális Központ és
Könyvtár. Információ: 47/362-121. 

Június 5–7.: Országos Tárogatós Ta-
lálkozó. Az õsi fúvós hangszer, a tá-
rogató szerelmeseinek találkozója a
Rákóczi-vár ódon falai között. A szak-
mai programok után hangversenyen
mutatják be tehetségüket a zenészek.
Helyszín: Rákóczi-vár. Szervezõ: Rá-
kóczi Tárogató Egyesület, Városi Kul-
turális Központ és Könyvtár. Infor-
máció: 47/362-121. 

Június 19–21.: XIX. Zempléni Eu-
rorégiós Gazdanapok, V. Zemplén
Expo. Mezõgazdasági szakkiállítás és
vásár, valamint szakmai elõadások az
agráriumban tevékenykedõknek, me-
lyet három napon keresztül kulturá-
lis programok, kirakodóvásár, gaszt-
ronómiai bemutató kísér. A gyereke-
ket vidámpark várja. Helyszín: Váro-
si Sportcsarnok, Rákóczi út, Rákóczi-
vár. Rendezõ: Szerencs Város Ön-
kormányzata. Szervezõ: Novico Ta-
nácsadó Iroda, Zempléni Regionális
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyvtár.
Információ: 47/565-200, 46/412-414. 

Június 19.: Zempléni Fesztivál Ext-
ra nyitókoncertje. Budapesti Vonósok
Kamarazenekar. Helyszín: Munkás
Szent József templom. Szervezõ: In-
terkultur Hungária Kft. Információ:
www.zemplenifestival.hu.  

Június 27.: Fiatal amatõr rock-
együttesek szerencsi párbaja. Hely-
szín: Rákóczi-vár udvara. Szervezõ:
Városi Kulturális Központ és Könyv-
tár. Információ: 47/362-121. 

Július 15–18.: II. Szerencs Nagydíj
országúti kerékpárverseny. A 2008-ban
nagy sikerrel megtartott verseny  me -
zõ nye ismét Szerencsrõl vág neki a táv-
nak. Útvonal: Szerencs – Monok – Go-
lop – Tállya – Rátka – Szerencs. Szer-

vezõ: Kerékpársport 2000 Alapítvány.
Információ: Sutkó Mihály 30/213-
8530, www.kerekpar sport2000.hu.  

Július 18. – augusztus 22.: Szeren-
csi Nyár – Szerencs egy édes város.
A több éves hagyománnyal rendel-
kezõ kulturális programsorozat július
18-tól hétvégenként szórakoztatja a
zene, a tánc, a színház és a  képzõ -
mûvészet szerelmeseit. Helyszín: Rá-
kóczi-vár. Szervezõ: Városi Kulturá-
lis Központ és Könyvtár. Információ:
47/362-121. 

Augusztus 22.: II. Országos Cso-
koládéfesztivál. A Szerencsi Nyár
záró programja. Egész napos sza-
badtéri rendezvény koncertekkel,
gyermekprogramokkal, kézmûvesek-
kel, édességvásárral a szerencsi cso-
koládé földjén. Helyszín: Rákóczi út.
Információ: 47/565-200, www.sze-
rencs.hu.  

Augusztus 7–16.: A Zempléni Fesz-
tivál szerencsi programja. 

Augusztus 8. Hot Jazz Band kon-
cert. Helyszín: Rákóczi-vár udvara.
Szervezõ: Interkultur Hungária Kft.,
Szerencs Város Önkormányzata. In-
formáció: www.zemplenifestival.hu.

Augusztus 20–23.: XIX. Zemplén
Kupa Nemzetközi Sakkverseny. Hely-
szín: Városi Sportcsarnok. Szervezõ:
Szerencs Városi Sportegyesület. In-
formáció: Cseppely János 20/584-
0464. 

Szeptember 6.: Szerencsi búcsú –
Családok napja. A nyár lezárásaként
a szerencsi Kisboldogasszony temp-
lom búcsújának napján szórakoztató
programok, koncertek, kirakodóvásár
várja az érdeklõdõket. Helyszín: Rá-
kóczi-vár. Szervezõ: Városi Kulturá-
lis Központ és Könyvtár. Információ:
47/362-121.

December 5.: SKS-SKDUN Hungary
Országos Bajnokság. Shotokan kara-
tebajnokság. Helyszín: Városi Sport-
csarnok. Szervezõ: Nánási Attila. In-
formáció: 30/928-2706. 

December 18.: Városi karácsony –
mindenki karácsonyfája. A város fõut-
cáján a rendezvény a karácsonyvárás
jegyében telik. Kézmûvesek sátrai,
színpadi programok és ínycsiklando-
zó finomságok várják a látogatókat.
Helyszín: Rákóczi út. Szervezõ: a vá-
ros iskolái, óvodái, Városi Kulturális
Központ és Könyvtár. Információ:
47/362-121.

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Birk Balázs Attila, Koleszár Miklós, Czimbalmos Leven-

te, Papp Mirjam Kira, Kék Levente, Benedek Lili. 
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Orbán Nóra – Gyõrik Ferenc, Halász Tünde –

Lemak Mihai Rudolf, Gráfel Dalma – Le Van Manh. 
Elhunytak: Szõlõsy Rózsa 59 éves, Sipos Jánosné (Csepely Margit)

57 éves, Zakar Zoltán 36 éves, Balázsi Miklós 61 éves.

A Szerencsi Horgászegyesület meg-
kezdte a 2009-es esztendõre érvényes te-
rületi engedélyek árusítását. Egyesületi tag-
díj: felnõtteknek 3000 Ft, ifi 1500 Ft.

Állami jegy: felnõtteknek 1000 Ft, 70
éves kortól ingyenes.

Szövetségi tagdíj: felnõtteknek 800 Ft,
ifi 400 Ft. Fogási napló: 60 Ft.

Szerencsi területi jegy (az SZHE tag-
jainak a monoki Zápor tározóra is érvé-
nyes): felnõtteknek 5000 Ft, ifi 2500 Ft.

Szerencsi gyermek területi jegy (csak
a Szerencs patakra és a Homokos tóra
érvényes): 1000 Ft.

Általános gyermek horgászengedély:
5000 Ft.

Részleges gyermek horgászengedély (a
megyei MOHOSZ-vizekre érvényes):
950 Ft.

Tisza – Bodrog – Vajdácska: felnõtt 
13 000 Ft, ifi 6500 Ft, gyermek 2000 Ft,
nyugdíjas (60 év felett) 6500 Ft.

Tisza folyó: 10 000 Ft.
Tisza napijegy: 600 Ft.
Bodrog – Vajdácska: felnõtt 10 000 Ft,

ifi 5000 Ft.
Bodrog – Vajdácska napijegy: 

600 Ft.
VDHE csatorna teljes hossza (kivéve

tesztkert): felnõtt 11 000 Ft, ifi 5500 Ft,
gyermek 2000 Ft.

Bodrog holtágai (tiszaladányi Holt-Ti-
sza): felnõtt 6500 Ft, ifi 3250 Ft, gyer-
mek 1500 Ft, nyugdíjas (65 év felett) 
5500 Ft.

Bodrog holtágai (tiszaladányi Holt-Ti-
sza) napijegy: 800 Ft.

Tiszalúci Sporthorgász Egyesület vizei:
felnõtt 14 000 Ft, ifi 7000 Ft, gyermek
1000 Ft.

Tiszalúci Sporthorgász Egyesület vizei
napijegy: 1000 Ft.

Taktaközi HE Kifli tó: felnõtt 
16 000 Ft, ifi 6000 Ft, gyermek 3000 Ft.

Taktaközi HE Kifli tó napijegy: felnõtt
1500 Ft, ifi 600 Ft, gyermek 300 Ft.

Taktaközi HE Pap tava – Kacsás: fel-
nõtt 8000 Ft ifi 4000 Ft, gyermek 
2500 Ft

Taktaközi HE Pap tava – Kacsás na-
pijegy: felnõtt 800 Ft, ifi 500 Ft, gyermek
250 Ft.

Az új horgászigazolványok ára 350 Ft.
Az egyesületbe belépni kívánó új ta-

gok horgászvizsgát tehetnek minden
hétfõn 15 órától a Borsod-Abaúj-Zemp -
lén Megyei Horgászszövetség irodáján
Miskolcon a Corvin út 5. szám alatt, il-
letve a tiszalúci Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központban minden második hét szom-
batján 10–12 óra között. 

A Szerencsi Horgászegyesület irodá-
ja (Szerencs, Huszárvár út 30.) kedden,
szerdán és csütörtökön 14–15.30 óráig
várja az érdeklõdõket. Telefon: 30/358-
3523, e-mail: szerencsihe@free mail.hu.

HORGÁSZJEGY-ÁRAK A 2009-ES ÉVRE

SZERENCSI PROGRAMAJÁNLÓ 2009



Az idén huszonegyedik alkalommal
meghirdetett Hegyalja Matematika
Verseny körzeti fordulóját rendezték
meg március 4-én a Szerencsi Álta-
lános Iskola Bolyai épületében. Az ün-
nepélyes megnyitó után 150 diák vo-
nult a tantermekbe a feladatok meg-
oldására. 

A térség általános iskolái között nép-

szerû vetélkedõ az idén öt helyszínen
fogadta a jelentkezõket. Szerencs mel-
lett Encsen, Homrogdon, Sárospata-
kon és Sátoraljaújhelyen is megren-
dezték az elsõ fordulót. Az alsó ta-
gozatosoknak 60, a felsõsöknek 90
perc állt rendelkezésükre, hogy ki-
dolgozzák a logikai, számítási, prob-
lémamegoldó és geometriai feladato-

kat tartalmazó tesztlapokat. A Hegyalja
Matematika Verseny idei döntõjét
március végén rendezik meg Szeren-
csen, amelyre évfolyamonként a leg-
jobb eredményt elérõ 8-10 diák jut-
hat be Abaújból és Zemplénbõl.
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KITÜNTETETT SPORTOLÓK II.
Sorozatunkban azokat a tehetséges

helyi fiatalokat mutatjuk be, akik 2008-
as teljesítményük alapján elismerésben
részesültek Szerencs Város Sport-
egyesületének idei bálján.  

VÉBER KITTI 
A Bocskai gim-

názium második
évfolyamos diákja
hat esztendõvel
ezelõtt kötelezte el
magát a kézilabda
mellett. Tehetségé-
re a Rákóczi iskola
testnevelõ tanára figyelt fel. Akkoriban
nem volt vonzó számára ez a sportág,
csak többszöri felszólításra vállalta,
hogy részt vesz az intézmény csapa-
tának egy edzésén, ami – mint késõbb
kiderült – meghatározónak bizonyult
a jövõ szempontjából. Kitti innentõl
rendszeres látogatója lett a tréningek-
nek és a kapus poszton találta meg az
igazi helyét a közösségben. Rövidesen

a város nõi kézilabdacsapatába is be-
került, ahol Czagány Nikolettel közö-
sen látják el a hálóõri feladatokat. Je-
lentõs szerepe volt abban, hogy a gár-
da tavaly ezüstérmes helyen végzett a
megyei bajnokságban. A diáklány a fel-
nõtt keret mellett a szakosztály ifjúsá-
gi együttesének is tagja és a gimnázi-
um kosárlabda csapatában is szerepel.
Nagy tervei vannak a kézilabdával, amit
– miután a családjával rövidesen Be-
kecsrõl a Dunántúlra költöznek –
Gyõrben – az ottani neves csapat já-
tékosaként szeretne megvalósítani.
Azért, hogy ideáig eljutott, sokat kö-
szönhet Kulcsár Sándor és Marius Bre-
azu edzõknek.    

NAGY PETRA
A végzõs gimnazista sportpályafutá-

sát alapvetõen meghatározta a családi
háttér. Testnevelõ édesapja õt és a nõvé-
rét már egészen fiatalon a labdajáté-
kok – azok közül is célzottan a kosár-
labda – szeretetére nevelte. Így nem cso-

da, hogy már elsõ
osztályosként beke-
rült a szerencsi Rá-
kóczi iskolában az
alsó tagozatosok
körében szer-
vezõdõ csapatba.
Számos versenyen
szerepeltek eredményesen, hetedikes
korától Petra már a Bocskai gimnázi-
um együttesének az edzéseit látogat-
ta. Az elmúlt tizenkét esztendõben gya-
korlatilag minden poszton kipróbálta
magát, de irányítóként és bedobóként
bizonyult a legeredményesebbnek.
Tagja volt az amatõr kosárlabda diák -
olimpia országos döntõjében dobogón
végzett középiskolai csapatnak és a
mostani együttessel is kivívta a jogot a
finálén való részvételre. Petra Debre-
cenbe készül, ahol fogorvosi diplomát
szeretne szerezni. Ma még nem tudja,
hogy az életében milyen szerepet ját-
szik majd a kosárlabda, de az biztos:
a rendszeres mozgás már hozzátarto-
zik a mindennapjaihoz.

Az általános iskolák nyolcadikos di-
ákjainak február 20-áig kellett beadni-
uk jelentkezési lapjukat az ország va-

lamely középfokú oktatási intézmé-
nyébe. 

A Bocskai gimnáziumban a korábbi
évek tendenciája érvényesül, hiszen a
jelentkezési arány idén is négyszeres
– tudtuk meg Nyíri Tibor igazgatóhe-
lyettestõl. Örvendetes, hogy a
2009/2010-es tanévre jelentkezõk kö-
zött több a szerencsi és a környékbeli
településeken élõ tanuló. Nyíri Tibor
hozzátette: a gimnáziumi képzés iránt
érdeklõdõ diákok tanulmányi átlaga is
emelkedett az elõzõ évekhez képest.
A Bocskaiban várhatóan hét elsõ osz-
tály indul szeptembertõl. Az angol, né-
met, matematika-informatika, közgaz-
dász, rendész, általános és hatévfolya-
mos képzések ideiglenes felvételi lis-
táját március 17-ig hozzák nyilvános-

ságra. A felvételi folyamat április végén
zárul le, majd ezt követõen április 27-
ig értesítik a tanulókat a végsõ döntésrõl.

A Szerencsi Szakképzõ Iskolába az
eddig beérkezett információk alapján
idén is túljelentkezés van – válaszolta
érdeklõdésünkre Jászay Zoltán igaz-
gatóhelyettes. Az õsszel induló infor-
matika tagozatos osztályba 92 tanuló
szeretne beiratkozni, míg az elektronika
tagozat 30 helyére eddig negyvenen je-
lentkeztek. Továbbra is nagy az ér-
deklõdés a fodrászképzés iránt. Ez
utóbbi szakmában szintén egy osztály
indul szeptembertõl, azonban 84-en je-
lezték részvételi szándékukat. Jászay
Zoltán kiemelte, hogy az intézmény a
tanulmányi eredmények alapján rang-
sorolja majd a jelentkezõket.

KIS MATEMATIKUSOK VERSENYE

Folytatódtak a farsangi rendezvények
szerte a városban. A szerencsi óvodák
télbúcsúztató maskara-bemutatóira
heteken át készültek az ondi, a Gyár-
kerti, a Csalogány és Napsugár épü-
letek gyermekei. Elsõként a Gyárker-
ti épületében öltöztek be a kicsik a szí-
nes jelmezekbe, és ugyanebben az  idõ -

pontban rendezték meg a Csalogány
épület gyermekeinek farsangi össze-
jövetelét is. Néhány nap múlva pedig
a Napsugár óvoda apróságai örülhet-
tek a maskarás bemutatóknak. Ondon
sem maradt el az idei tavaszváró ün-
nep, a kicsik örömmel vettek részt a
farsangi mulatságban.

RENDHAGYÓ
TÖRTÉNELEMÓRA 

A kommunista diktatúra áldozataira
emlékeztek február 25-én a Bocskai gim-
náziumban. Az emléknapon Homovics
Zsuzsa pedagógus mondott beszédet,
majd az iskola diákjai idézték fel azo-
kat a múlt századi eseményeket, ame-
lyek a társadalmi igazságosság nevében
emberek milliót semmisítették meg
vagy tették földönfutóvá a világon.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A bocskais legények egy pillanatig

sem hagytak kétséget arról, hogy kik
képviselik majd Borsod-Abaúj-
Zemplén megyét az országos döntõn.
A szerencsi gimnazisták a sátoralja-
újhelyi Kossuth gimnázium és a mis-
kolci Kós szakközépiskola gárdáival
szemben egyaránt még a találkozó
vége elõtt negyven pontos elõnyhöz
jutottak, így a játékvezetõk mindkét
mérkõzést idõ elõtt lefújták. Így a lá-
nyok után Gulyás László legényei ma-
ximális teljesítménnyel nyerték meg

az idei kosárlabda diákolimpia me-
gyei döntõjét. A kosárszerzésben
Szárnya Gábor és Marton Péter je-
leskedett.   

A leánycsapat: Maszler Magdolna,
Szórát Fanni, Nagy Petra, Róth Már-
ta, Róth Nóra, Tóth Anett, Véber Kit-
ti, Majoros Csenge. Edzõ: Nagy La-
jos.

A fiúegyüttes: Tverdota Dávid, Bod-
nár Péter, Bányai Attila, Kovács Ár-
pád, Marton Péter, Marton Bence,
Jung Zsolt, Molnár Krisztián, Szárnya
Gábor.  Edzõ: Gulyás László.

BOCSKAIS KOSARASOK 
AZ ORSZÁGOS DÖNTÕBEN  

FARSANG ÓVODÁSOKNAK

Színes jelmezben a Csalogány ovisok. 

Megannyi tündér és hercegnõ.

KEDVELTEK A SZERENCSI KÖZÉPISKOLÁK

Megkezdõdött a fejtörõ.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás területi rajz tanulmányi versenyét
rendezték meg március 5-én a helyi ál-
talános iskola Bolyai épületében. 

A vetélkedõre érkezett 37 diáknak
mintegy két és fél óra állt rendelkezé-
sére, hogy a központilag meghatározott
téma szerint elkészítse alkotását. A
zsûri által legjobbnak ítélt mûvészpa-
lánták képviselik majd a kistérséget a
megyei versenyen. Az eredményhir-
detésen minden tanuló tárgyjutalmat,
oklevelet vagy emléklapot vehetett át.
A helyszínen elvégzett zsûrizés alap-
ján az alábbi eredmények születtek:

Csendélet (grafikus), 5–6. évfolyam:
1. Juhász Orsolya (Taktaharkány, fel-
készítõ tanár: Szabó Mónika),
2. Bodnár Áron (Szerencs, fel-
készítõ tanár: Derda Péterné)
3. Méhész Nóra (Szerencs,
felkészítõ tanár: Matuscsák
Sándorné) és Ducsai Andrea
(Megyaszó, felkészítõ tanár:
Kozma Emese.)

7–8. évfolyam: 1.Orosz
Fruzsina (Taktaharkány, fel-
készítõ tanár: Szabó Mónika),
2. Ördög Evelin (Szerencs, fel-
készítõ tanár: Derda Péterné),
3. Gombos Bernadett (Sze-

rencs, felkészítõ tanár: Matuscsák Sán-
dorné.)

Csendélet (színes), 5–6. évfolyam: 1.
Jáborszki Diána (Szerencs, felkészítõ ta-
nár: Matuscsák Sándorné), 2. Török Vi-
rág (Szerencs, felkészítõ tanár: Derda
Péterné), 3. Vízkeleti Dorina (Takta-
harkány, felkészítõ tanár: Szabó Mó-
nika).

7–8. évfolyam: 1. Fodor Jennifer
(Szerencs, felkészítõ tanár: Matuscsák
Sándorné), 2. Vízkeleti Fanni (Takta-
harkány, felkészítõ tanár: Szabó Mó-
nika), 3. Fehér Klaudia (Szerencs, fel-
készítõ tanár: Derda Péterné).

Portré, 7–8. évfolyam: 1. Görcsös Ber-
nadett (Tiszalúc, felkészítõ tanár: Fo-
dor Andrea), 2. Fekete Fatime (Szerencs,

felkészítõ tanár: Matuscsák Sándorné),
3. Földesi Mariann (Tállya, felkészítõ
tanár: Kiss Barnabás), Keller Tünde (Sze-
rencs, felkészítõ tanár: Derda Péterné),
Hodák Boglárka (Taktaharkány, felké-
szítõ tanár: Szabó Mónika).

Illusztráció, 5–6. évfolyam: 1. Tóth
Laura (Szerencs, felkészítõ tanár: Der-
da Péterné), 2. Deák Orsolya (Szerencs,
felkészítõ tanár: Matuscsák Sándorné),
3. Vincze Zsófia (Taktaharkány, felké-
szítõ tanár: Szabó Mónika), Lovas Fan-
ni (Megyaszó, felkészítõ tanár: Kozma
Emese).

7–8. évfolyam: 1. Ficsor Ivett (Sze-
rencs, felkészítõ tanár: Matuscsák Sán-
dorné), 2. Lascsák Lilla (Taktaharkány,
felkészítõ tanár: Szabó Mónika), 3. Ka-

lina Edina (Tállya, felkészítõ
tanár: Kiss Barnabás).

Mintázás, 5–6. évfolyam: 1
Illésy Márton (Szerencs, fel-
készítõ tanár: Derda Péterné),
2. Kalina Márton (Tállya, fel-
készítõ tanár: Kiss Barnabás),
3. Füredel Georgina (Megya-
szó, felkészítõ tanár: Kozma
Emese.)

A tanulók munkáiból nyílt
kiállítás megtekinthetõ a Sze-
rencsi Általános Iskola Bolyai
épületének aulájában.

KISTÉRSÉGI RAJZVERSENY A BOLYAIBAN

Az alkotás percei.



Az elmúlt évben
csökkent az ismert-
té vált bûncselek-
mények száma a
Szerencsi Rendõr-
kapitányság mûkö-
dési területén. A
rendõrök a koráb-
binál határozottabban és következe-
tesebben léptek fel a jogsértések el-
követõivel szemben – ismertette
Bogyay Ferenc rendõrkapitány (fo-
tónkon), aki tavaly májustól irányítja
testületet. 

Az alezredes a 2008. évet értékelve
kiemelte, hogy a rendõri munkában a
statisztikai adatok helyett a lakosság
szubjektív biztonságérzetét helyezi az
elõtérbe. A kapitányság jó szakmai szín-
vonalon, az erõk és eszközök ésszerû
felhasználásával, költséghatékony gaz-
dálkodás mellett végezte munkáját.
Ennek is köszönhetõ, hogy a százezer
lakosra vetített bûncselekmények szá-
ma az elõzõ évi 2871-rõl 2745-re csök-
kent (ez a mutató országosan 4006 da-
rab, B.-A.-Z. megyében 3933 darab),
ami azt is jelzi, hogy a szerencsi tér-
ség az országos és megyei adatokhoz
viszonyítva egyaránt a bûnügyileg lé-
nyegesen kevésbé fertõzött területek
közé tartozik. A lopások száma emel-
kedett, ami a lakosság által tapasztalt
rendõri aktivitás eredményeként a ko-
rábbinál gyakoribb bejelentéseknek is
köszönhetõ. Két trükkös tolvajcsopor-
tot és egy lakásbetörésekre specializá-
lódott bandát is sikerült leleplezniük a
nyomozóknak. Emellett eredmények-
kel büszkélkedhetnek a szerencsi rend-
õrök az üzemanyag- és színesfémlo-
pások visszaszorításában is.  

A kapitányság területén a betöréses
lopások száma 11,58%-kal emelkedett,
ezen belül a lakásbetöréseké 30,67%-
kal, ugyanakkor nem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy e jelentõs növeke-
dés még mindig alatta marad a megyei
adatoknak. A lakásbetörések esetében
a rendõrség felhívta a figyelmet arra,
hogy elsõsorban a tulajdonosok feladata
a tõlük elvárható módon megvédeni az
értékeiket. A sértettek lakásaiban egyet-
len alkalommal sem volt riasztóbe-
rendezés felszerelve, annak ellenére,
hogy sok esetben több tízmillió forin-
tos, új építésû házakról volt szó, me-
lyekben százezres, olykor milliós érté-
kek voltak.

Bogyay Ferenc kiemelte, hogy tavaly
több, az ország számos részén elterjedt
jelenséggel szembeni sikeres fellépés-
sel hívták fel magukra a figyelmet a sze-
rencsi rendõrök. Az uzsorásokkal, illetve
az úgynevezett szocpolos csalókkal
szembeni eljárásokhoz más megyék ka-
pitányságairól is fordultak hozzájuk
kollégák szakmai segítségért. A rendõrök
kiemelten kezelik az állampolgárokat
legjobban irritáló, a lakosságban félel-
met keltõ, agresszív, erõszakos bûncse-
lekmények – elsõsorban a rablások –
felderítését, amiben a nyomozati ered-
ményességi mutató 58,3%-ról 91,7%-
ra emelkedett.  Bogyay Ferenc ismer-
tette, hogy Borsod-Abaúj-Zemplénben
az országos átlaghoz képest lényege-
sen több a bûnelkövetõ. 

A Miskolc és Szerencs között közle-
kedõ vonatokon elkövetett jogsérté-
seknél magas a fiatal- és gyermekkorú-
ak aránya, ami a felnövekvõ generációk
nevelésében komoly kihívást jelent a tár-
sadalomnak.  A rendõrkapitány állás-
pontja szerint hatásos visszatartó erõ,
ha az elkövetõvel szemben minél elõbb
ítélet születik, a tettes megkezdi a bün-
tetésének letöltését. Ennek érdekében
szorgalmazzák a bíróság elé állításokat,
melynek során 15 napon belül ítélet szü-
lethet. Az elõzõ évhez képest 52 szá-
zalékkal emelkedett ezeknek az ese-
teknek a száma. Ezen túlmenõen
minden alkalommal alaposan meg-
vizsgálják a bûnüldözõk, hogy fenn-
áll-e az elõzetes letartóztatás valame-
lyik kritériuma. Amennyiben ez meg-
alapozottan, tényekkel igazolható, ak-
kor az elkövetõ õrizetbe vétele mellett
folytatják az eljárást. Ezekben az ese-
tekben elõterjesztést tesz a rendõrség
az ügyészségnek az elõzetes letartóz-

tatás indítványozására. Amíg 2007-ben
hét ilyen eset fordult elõ, addig 2008-
ban 46 alkalommal rendelte el a bíró-
ság a gyanúsított letartóztatását. A ka-
pitány szerint a szakmai munkájukat
dicséri, hogy a bíróság valamennyi
esetben megalapozottnak találta az el-
járást. Egy-két alkalommal a nyomozási
bíró elegendõnek vélte a lakhelyelha-
gyási tilalom elrendelését, azonban en-
nek az elõfeltételei azonosak a letar-
tóztatás kritériumaival. A kapi tány ság-
vezetõ az idei esztendõ legfontosabb
feladatának a lakosság szubjektív biz-
tonságérzetének a helyreállítását jelöl-
te meg. Ezért több gyalogos járõr telje-
sít majd szolgálatot az utcákon, akik
határozott intézkedéseikkel kívánják
erõsíteni a tisztességes emberek biz-
tonságérzetét. A technikai eszközök, fel-
világosító elõadások és a hangsúlyosabb
kommunikáció is ezt a célt szolgálja.
A rendõrkapitány megjegyezte, hogy a
társadalom részérõl igény mutatkozik
az erõs rendõrség megteremtésére. Eh-
hez azonban arra is szükség van, hogy
az emberekben is tudatosuljon: a rend-
õri intézkedés a helyszínen megkér -
dõjelezhetetlen, ennek mindenki köte-
les alávetnie magát, hiszen ezek a
cselekmények a tisztességes állampol-
gárok érdekében történnek. Ha valaki
úgy érzi, hogy a rendõr hibázott, akkor
az intézkedést követõen lehetõsége
van az ügyészségen, a parancsnoknál,
az ombudsmannál jogorvoslatot kez-
deményezni, de fontos, hogy ez a jog
nem mentesít a kötelezettség teljesíté-
se alól. S. L.
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KELENDÕK A GÁZ-RIASZTÓ FEGYVEREK
Szerencsen és térségében is emel-

kedett a gáz-riasztó pisztolyokat
vásárlók száma. Januárban és feb-
ruárban ilyen fegyverek viselésére a
Szerencsi Rendõrkapitányságon két-
szer annyian adtak be kérelmet,
mint az elõzõ esztendõ elsõ két hó-
napjában.  

Az elmúlt hetek egyik országos
visszhangot kiváltó híre volt az ön-
védelmi fegyverek iránti jelentõs ke-
resletnövekedés. Budapesten és ha-
zánk egyes térségeiben a lakosság el -
sõ sorban az erõszakos bûncselek-
ményektõl való félelem miatt vett
gáz-riasztó pisztolyt, amit napjaink-
ban minden 18. életévét betöltött ma-
gyar állampolgár szabadon megtehet.  

Ahhoz azonban, hogy a megvásá-
rolt fegyvert valaki közterületen jog-
szerûen magánál tartsa, külön enge-
dély szükséges, amit a területileg il-
letékes rendõrkapitányságon lehet
igényelni. Jurák József, a Szerencsi
Rendõrkapitányság igazgatásrendé-
szeti osztályvezetõje lapunk érdek -
lõdésére ismertette, hogy mûködési
területükön összesen 308, viselési en-
gedéllyel rendelkezõ személyt tarta-

nak nyilván, ami nem magas szám.
Az elmúlt két hónapban azonban har-
mincan nyújtottak be kérelmet, két-
szer annyian, mint az elõzõ esztendõ
hasonló idõszakában. 

Az eljáráshoz szükséges adatlap a
fegyver-engedélyügyi elõadónál ren-
delkezésre áll, de az ügymenet gyor-
sítása érdekében a rendõrség hon-
lapjáról (www.police.hu) érdemes a

dokumentumot kinyomtatni és érte-
lemszerûen kitölteni. Szükség van a
tanúsítvány bemutatására, aminek
tartalmaznia kell többek között a fegy-
ver típusát, gyártási sorszámát, kali-
berjelét. Ilyen dokumentummal nem
rendelkezõ pisztoly vásárlása esetén
azt be kell vizsgáltatni Budapesten,
a Polgári Kézilõfegyver- és Lõszer-
vizsgáló Kft.-nél, ahol egy igazoló kár-

tyát állítanak ki. Ezt, valamint a töl-
tetlen pisztolyt szintén magával kell
vinnie az engedélyt kérõnek, csak-
úgy, mint a személyi igazolványát és
a lakcímkártyáját. Csekken kétezer fo-
rint eljárási díjat kell befizetni, amirõl
a bizonylatot az iratokhoz csatolják.
Az ügyfél kérésére elismervényt is ki-
állítanak az igénylésrõl és az enge-
délyezési eljárás megkezdésérõl.

A szerencsi fegyverboltban szá-
mottevõen megnõtt a gáz-riasztó pisz-
tolyok forgalma, amelyek közül egyes
típusokból átmenetileg hiány mutat-
kozott az országban. A helyi kereskedõ
tapasztalata szerint az idõ sebbek  leg -
inkább az alacsonyabb árfekvésû ma-
gyar gyártmányokat részesítik elõny-
ben, az igényesebb vásárlók a maga-
sabb árkategóriájú,  el sõ sorban német
önvédelmi fegyvereket keresik. A fi-
atal felnõttek körében a 9 milliméte-
res félautomaták a népszerûek. Lõsze-
rek közül riasztó, paprika- és könny-
gáz választható. A gáz-riasztó pisztolyt
az elõírások szerint rejtve kell horda-
ni és a szakemberek szerint veszély-
helyzetben is csak akkor érdemes  elõ -
 venni, ha elszántuk magunkat az
azonnali használatára.

ELLENÕRÖK
HOSSZÚ

HÉTVÉGÉJE
Az APEH Észak-magyarországi Re-

gionális Igazgatóságának operatív el-
lenõrzési egységei február végén és
március elején fokozottan vizsgálták
a nyugtaadási kötelezettség teljesíté-
sét és a foglalkoztatás szabályszerû -
sé gét. 

Két napon át Miskolcon a Kocso-
nyafesztiválhoz kapcsolódóan az üz-
letek és alkalmi jellegû kitelepülések,
elárusítóhelyek fokozott forgalma mi-
att elsõdlegesen a bevételek regisztrá-
lása állt az ellenõrzések középpontjá-
ban. Szombaton éjszaka az adóelle-
nõrök a pénzügyõrökkel és a munka-
ügyi felügyelõkkel a szórakozóhelye-
ket vették górcsõ alá. Az adóhatóság
revizorai a hétvégi akcióban több hely-
színen nyugtaadás elmaradását és – az
alkalmi munkavállalói könyvek sza-
bálytalan vezetésébõl adódóan – fe-
ketefoglalkoztatást tártak fel. A jogsza-
bályi változások eredményeként február
1-jétõl – az akár egymillió forintig ter-
jedõ szankció mellett – a szabályta-
lanságokért felelõs vezetõk bizonyos
esetekben akár 500 ezer forintos mu-
lasztási bírsággal is sújthatók.  

Szerencsés kimenetelû baleset történt
március 2-án délelõtt a szerencsi vas-
útállomáson. A közforgalmú rakodóte-
rületen rönkfa pakolása közben eltört a
tehergépkocsi darujának gémje. A gép
kezelõjének bal lába a félredõlt szerkezet

és az ülés közé szorult. A bajba jutott
férfit a szerencsi tûzoltók szabadították
ki, akinek az ellátását a helyszínre ri-
asztott mentõk végezték. A szerencsés
sérült nyolc napon belül gyógyuló zú-
zódásokkal úszta meg a balesetet.     

Több típus között lehet választani. 

ELTÖRT A DARU GÉMJE

A RENDÕRSÉG  ÉS A KÖZBIZTONSÁG

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság a hivatásos
állomány utánpótlás-bázisának szé-
lesítése érdekében a korábbi évek
gyakorlatának megfelelõen idén is
meghirdette roma tanulóknak szó-
ló pályázatát. 

Az ösztöndíjra és egyéb juttatá-
sokra azok a fiatalok pályázhatnak,
akik a középiskola utolsó három év-
folyamának valamelyikén – évis-
métlés nélkül – tanulnak, és elérik a
legalább 3-as tanulmányi átlagot.
Emellett meg kell felelniük a fizikai,
pszichikai alkalmassági vizsgálato-
kon is, valamint életvitelüknek olyan-
nak kell lenni, amely nem veszé-
lyezteti a késõbbi szolgálat törvényes
és befolyástól mentes ellátását. 

A támogatást a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság biztosítja a középiskolai ta-
nulmányok hátralévõ idejére, de
legfeljebb az utolsó két évfolyamra. 

A pályázatot nyert tanulóval tanul-
mányi szerzõdést kötnek, amely tar-
talmazza a felek jogait és köte le zett -
ségeit, a szülõ (törvényes kép viselõ)
írásbeli hozzájárulását, a nyújtott
támogatás mértékét és módját: a
diákotthoni, vagy kollégiumi szál-
lásköltség, a menzai étkeztetés ki-
adásainak teljes körû térítését, tan -
évenként számla alapján, sze mé-
 lyenként legfeljebb 25 ezer forint
értékben ruházkodási segélyt, tan-
szersegélyt 4500 forint értékhatárig,
valamint a tanulmányi eredmény
függvényében havi pénzbeni jut-
tatást (ösztöndíjat).  

Egy tanévben Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében legfeljebb 3 fõ-
vel kötnek szerzõdést. 

A pályázatokat a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Humánigazgatási Szolgála-
tához (3526 Miskolc, Zsolcai kapu
32.) kell március 20-ig benyújtani.

RENDÕR ÖSZTÖNDÍJ 
ROMA TANULÓKNAK

A szerencsi rendôrök eredményes munkát végeztek.
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Eszembe jutott egy régi beszélge-
tés. Néhány éve összefutottam Mika
Imrével (fotónkon), aki egykor a szép
napokat megélt Szerencsi Csokolá-
dégyár igazgatója volt. Felidéztünk
emlékeket, többek között azt, hogy a
cukorgyárhoz hasonlóan kevés család
él a környezõ településeken, aki ne
kötõdne az üzemhez. Szóba került az
is – ami napjainkban szinte már el-
képzelhetetlen –, hogy volt idõszak,
amikor közel háromezren dolgoztak
a szerencsi gyárban. Innen jött az öt-
let: felkerestem a nyugdíjas gyár-
igazgatót, hogy beszélgessünk életérõl,
emlékeirõl.

– Kezdjük ta-
lán az elején, a
kezdeteknél!

– Abaújszán-
tón születtem
1941-ben. Az
általános iskola
elsõ három osz-
tályát ott végez-
tem. Gyerekko-

romban kevés idõt töltöttem a köz-
ségben, mert a szüleimet Szerencsre
helyezték, így a negyedik osztályt már
ebben a városban kezdtem. 1954-ben
visszamentünk Abaújszántóra, majd
három év múlva már végleg Sze-
rencsre költöztünk. Pályaválasztáskor
a putnoki mezõgazdasági techni-
kumba jelentkeztem. Gyermekkori
barátom volt Horváth Jancsi, akit ve-
lem egy idõben vettek fel a miskolci
kohóipari technikumba. Hallottuk,
hogy a Szerencsi Csokoládégyár ösz-
töndíjas mûszerész tanulókat keres.
Szegény anyám nem is tudott róla,
hogy az iskolából kikértük a bizo-
nyítványunkat és felvételiztünk a cso-
koládégyárba. Így kerültem Buda-
pestre, ahol mûszerész képzettséget
szereztem.

– Milyen volt a kezdet a csokoládé-
gyárban?

– Olyan közegbe kerültem – úgy ne-
veztem akkoriban, hogy a mûszakiak
fellegvárába –, ami meghatározta a gon-
dolkodásomat. A fizikai dolgozó ab-
ban az idõben kimondhatta a véle-
ményét, nyersen fogalmazta meg el-
várásait. Olyan értékek voltak rám ha-
tással, mint az egyenesség, a nyíltság.
Nem lehetett vakítani, ha kérdeztek, vé-
leményt kellett mondani. Ez végigkí-
sérte az életemet. Óriási volt az ösz-
szetartás a dolgozók között. A munka
mellett a vezetés megteremtette a le-
hetõséget a pihenésre, a szórakozás-
ra. A sport, a kultúra hozzátartozott a
gyár mindennapjaihoz. Volt kultúrte-
rem, lehetett pingpongozni, mûködött
a színjátszó kör, szervezett kirándulá-
sokon, színházlátogatásokon vettek
részt az emberek. Mindez hozzájárult
ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a
munkahelyünkön.

A NEVES BOCI CSOKI
– Milyen szervezeti változások tör-

téntek ezekben az években?
– A 60-as évek elején alakult meg a

magyar édesipar. Mi voltunk az 5-ös
számú gyáregység. Nemcsak a város-
ból, hanem a környezõ településekrõl
is bejártak dolgozni. Emlékeim szerint
1923-ban alakult meg a csokoládégyár,
akkor 50 fõ volt a létszám, majd a het-
venes, nyolcvanas években 2600-
2800 ember dolgozott itt. Annyira
meghatározó volt a csokoládé- és a cu-
korgyár, hogy szinte nem volt olyan csa-
lád Szerencsen, aki ne kötõdött volna
valamelyik üzemhez. Ebbõl követke-
zett az, amit akkoriban tartottak a kör-
nyéken: ha jól mentek a dolgok a két
gyárban, akkor minden rendben van
a településen. 

– Mitõl lett világhírû a szerencsi cso-
koládé? 

– A magyar édesipar koordináló sze-
repet töltött be az országban. A terv-
gazdálkodás meghatározta, hogy mi-
lyen alapanyagból mennyi készter-
méket kell gyártani. A csokoládéké-
szítés rendkívül alapanyag-igényes. A
legfontosabb a kakaóbab, amelynek
a beszerzése sem volt egyszerû feladat.
A hetvenes évek második felétõl egé-
szen a nyolcvanas évekig sokszor  elõ -
fordult, hogy az alapanyag- vagy
egyéb hiány miatt nem mindig sike-
rült a tervet teljesíteni. Az sem volt
mindegy, hogy mennyiért vásároltuk
a kakaóbabot. Elõfordult, hogy az ár
miatt nem a legkiválóbb minõségû
alapanyagot szereztük be. Ezért mon-
dom azt, hogy óriási dolgot vitt vég-
be a Szerencsi Csokoládégyár akkor,
amikor ilyen körülmények között
 minõ ségileg kifogástalan terméket ál-
lított elõ, ami megállta a helyét a vi-
lágpiacon. Ehhez volt szükség a rend-
kívüli szakmai tudásra. Az egykori gyá-
riak még biztosan emlékeznek rá, hogy
az irodaépületben volt egy világtérkép,
amelyen kis zászlók jelezték az or-
szágokat, ahová a Szerencsi Csoko-
ládégyár exportált. Amerikától kezd-
ve a skandináv országokon keresztül
Nyugat-Európáig álltak a kis zász-
lócskák. Véleményem szerint elsõ -
sorban a kézi gyártású termékeknek
köszönhetõ a világhírnév, amelyek
gondossággal, alapossággal, szeretet-
tel és hozzáértéssel készültek. E mel-
lett szerveztek különbözõ kiállításo-
kat, amelyekre a csokoládéinkat is be-
neveztük. Németországban, Ameri-
kában, Finnországban, Svédországban
mutattuk be a gyárat és termékeinket.

– Tudomásom szerint késõbb jelentõs
beruházások történtek az üzemben.

– A magyar édesiparon belül 1973-
ban Szerencsen hajtották végre az elsõ
nagyszabású rekonstrukciót. A csak-
nem 300 millió forintos beruházásra
nagyon büszkék voltunk. Ekkor épül-
tek a cukorka-, a csokoládé-, és alap-
anyag-tárolók, óvodát és bölcsõdét lé-
tesítettek. A gépek beszerzésénél
egyetlen probléma volt: csak a KGST
tagországaitól lehetett vásárolni új be-
rendezéseket. Így sajnos nem a leg-
modernebb eszközökbõl választhat-
tunk, meg kellet elégednünk az NDK-
ban gyártott gépekkel. A rekonstruk-
ció olyan lépés volt a gyár életében,
ami ismét hosszú idõre meghatároz-
ta a jövõt. Kaptunk táblázó gépsoro-
kat, megépültek a nagy betonsilók,
amelyekben emberi kéz érintése nél-

kül tudtuk tárolni a kakaóbabot, az-
után bevezettük a massza készítésé-
nek korszerû technológiáját. 

CSALÁDALAPÍTÁS

Fiatalember voltam. 1972. április 11-
én éjjel három óra körül felriadtam. Ki-
néztem a bekecsi családi ház ablakán
és azt láttam, hogy ég a csokoládégyár.
Megszámlálhatatlan ember rohant,
hogy segítsen a tûzoltásban. Meg-
mozdult az egész környék, hiszen
mindannyian éreztük, ha valami tör-
ténik a csokoládégyárban, az sokunk
életét befolyásolja. A bonbontároló fö-
démszerkezete fából volt és az gyul-
ladt ki, majd teljes egészében leégett.
Úgy tûnt, sokáig nem indulhat ismét a
gyár, azonban a hatalmas összefogás-
nak köszönhetõen négy napon belül
visszaállt a termelés. Nem volt kö-
zömbösség, nem volt ácsorgó ember,
mindenki tenni akart valamit.

– Térjünk vissza Mika Imrére. Ho-
gyan alakult az Ön pályája a gyárban? 

– A gyáron belül végigjártam a moz-
galmi vonalat. Kezdetben szakszerve-
zeti bizalmiként, majd alapszervezeti
párttitkár lettem, azután az üzemi párt-
bizottság titkáraként, lépésrõl lépésre
közelebb kerültem a vezetéshez. Fel-
nõtt fejjel tanultam, képeztem magam,
amiért a mai napig hálával tartozom a
családomnak, a feleségemnek, mert
nem volt könnyû idõszak, hiszen ak-
koriban építkeztünk is. A feleségemet
is a gyárban ismertem meg, éppen 45
éve élünk boldog házasságban. Két
gyermekünk született.

VÁLTOZÓ IDÕK

1980. december 31-én megalakult
a Szerencsi Édesipari Vállalat. Össze-
vonták a csokoládégyárat, a cukorgyárat
és a diósgyõri üzemegységet. A 100
éves cukorgyár és a 70 éves csokolá-
dégyár fennállása óta soha nem volt
veszteséges, azonban ez idõ alatt
mindkét cég gazdálkodása negatív
eredményt mutatott. Négy év múlva a
döntéshozók is belátták, hogy véget kell
vetni ennek, így újra önállóak lettünk.
1980-ban engem neveztek ki igazga-
tónak, majd a különválás után újra sza-
bályozták a szervezeti felépítést és ke-
reskedelmi igazgató lettem. A cégnek
köszönhetem, hogy olyan helyekre el-
jutottam, mint Finnország, Dánia, Bel-
gium, Svédország, és még sorolhatnám. 

– A kilencvenes évek elején pedig
megjelent a Nestlé.

– 1990-ben, a rendszerváltozás utá-
ni privatizációban érkezett Szerencs-
re a Nestlé. Licenc alapján a világcég
már korábban jelen volt Magyaror-
szágon. Elõször úgy indult, hogy az 50
százalékát veszik meg a gyárnak, de a
politikai nyomás azt diktálta, hogy Ma-
gyarországnak szüksége van egy po-
zitív példára a Nyugat felé. Az élel-
miszeriparban még egyáltalán nem volt
nyugati tõke és a Nestlé neve rangot
jelentett. Az elsõk között a mi privati-
zációnkat hajtották végre. Eleinte – amíg
50 százalékról volt szó – mindhárom
igazgató a vezérigazgatóval együtt
részt vett a tárgyalásokon. Késõbb már
csak a vezérigazgatót hívták, aki a va-
gyonkezelõ társaság képviselõjével
együtt volt jelen a megbeszéléseken.
Mi csak faxokat kaptunk a fejlemé-
nyekrõl: 75%, majd egy hét után 95%,
azután 97%, és késõbb a fennmaradó
részeket is megvette a befektetõ. 

Hozzátartozik az igazsághoz, hogy
a privatizációra már valóban szükség
volt, hiszen elavult a géppark, lépni kel-
lett a modernizáció felé. Idõszerû volt
a külföldi tõke bevonása, talán csak a
mérték lett kissé elszabva.

Ezekre az évekre tehetõ a tevé-
kenységem legkeményebb idõszaka.
Érdekes módon „key account mana-
ger” lettem. Mi alakítottuk ki az ország
elsõ üzletkötõi hálózatát. Ma már ez
nem számít újdonságnak. Amikor meg-
hirdettük az állást, a tíz helyre 350 je-
lentkezõ volt. Számomra emberileg és
szakmailag is nagy tanulság volt a kö-
vetkezõ: akkoriban mellém tették a ke-
reskedelmi csapat kialakítása miatt a
Nestlé Ausztria akkor nyugdíjba vonuló
kereskedelmi igazgatóját, aki egy elis-

mert szakember volt. Jó szívvel fo-
gadtuk, mert nem volt tapasztalatunk
ezen a területen. Elgondolkodtató volt
azonban, amikor néztük a jelentkezõk
papírjait, õ azonnal félre tette a 35 éven
felüliek önéletrajzait. Ne feledjük,
1990-et írtunk. Megkérdeztem tõle,
hogy miért, amire azt válaszolta: aki
30 éves koráig nem fut be karriert, az
már 35 évesen ne próbálkozzon! Nos,
ez a gondolkodásmód nem csak is-
meretlen volt számomra, de távol is állt
tõlem. 1998-ban úgy éreztem, hogy
már nem akarok részt venni ezekben
az új dolgokban és kértem a nyugdí-
jazásomat. Jó emlékekkel jöttem el. Mi-
vel nem akartam teljesen elszakadni a
munkától, engedtem egy Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei, konyakmeggyet
gyártó cég invitálásának. Elvállaltam a
kereskedelmi kapcsolataik kiépítését.
Két évig dolgoztam, majd végleg be-
fejeztem. 

Arra gondoltam, hogy még egy ide-
ig szeretnék egészségben élni csalá-
dom, unokáim, gyerekeim körében.
Mindig igyekeztem pozitívan állni a
dolgokhoz, és semmit sem bántam
meg, amit tettem. Sok jót kaptam az
élettõl. A gyerekeim szerencsére rév-
be jutottak, mind a ketten Budapesten
élnek. Öt unokám van, a legkisebbek
2 évesek, a legnagyobb 14 esztendõs.
Nagyon szeretjük õket és egyre több-
ször vagyunk velük, segítjük õket. Van
szõlõm, amitõl most már szeretnék
megszabadulni, mert hobbinak túl
nagy. Egyelõre még élvezettel dolgo-
zom benne. A legfontosabb azonban
az egészségem. Vigyázok rá, hogy még
sokáig szeretteim körében lehessek. 

M. Z.

AZ EGYKOR HÍRES SZERENCSI CSOKOLÁDÉ

Másfél hónapja annak, hogy Sze-
rencs-Ondon megalakult a faluõr-
ség. A településrész közterületi
szolgálatot vállaló lakosai március
6-án a Szerencsi Rendõrkapitány-
ság vezetõivel találkoztak.

Az önkéntes szervezõdést irányí-
tó Lengyel Lajos azt emelte ki, hogy
az elmúlt idõszakban a faluõrség jár-
õrözése ellenére több idõs embert
támadtak meg otthonában. A
bûncselekmények során szerencsé-
re senki nem sérült meg, de az ese-
tek félelmet keltettek, elsõsorban a
településrész egyedül élõ lakosai-
ban. Lengyel Lajos szerint fontos,
hogy a sértettek azonnal feljelentést
tegyenek annak érdekében, hogy a
rendõrség idõben megkezdhesse a
nyomozást, ami esélyt ad a bûnel-
követõk rács mögé juttatására. A sze-
rencsi rendõrkapitány nagy jelent-
õ séget tulajdonított annak, hogy az
ondiak tevékeny szerepet vállalnak
saját biztonságuk megerõsítésében.
– A rendõrség kész minden olyan

civil kezdeményezéssel együtt m-
ûködni, amelyek törvényesen
mûködve segítik a munkákat – fo-
galmazott Bogyay Ferenc. Az alez-
redes megjegyezte, hogy az elmúlt
idõszakban a szerencsi rendõrök ha-
tékonyan léptek fel a bûnelkövet-
õkkel szemben, ami a nyomozások
eredményességében is megmutat-
kozik. 

A felszólalók között volt, aki gya-
koribb járõrözést kért a településré-
szen, mások kielégítõnek tartották a
rendõri jelenlétet Ondon. Elhangzott,
hogy telepíthetnének nyilvános te-
lefont a faluba, ahonnan szükség ese-
tén megoldható a riasztás. 

A megbeszélésen szóba került,
hogy a szerencsi polgárõrséghez
csatlakozva, de önállóságukat meg-
õrizve a várostól is több támogatást
kaphatnának a rend önkéntes õrzõi
Ondon. Mások szerint a faluõrség
megfelelõ keret a mûködéshez, egy
melegedõ helyiséget azonban meg-
érdemelnének az ingyen végzett
munkájukért.

FALUÕRÖK ONDON

Lengyel Lajos fontosnak tartotta, hogy a rendõrség gyorsan sze -
rezzen tudomást a jogsértésekrõl.

AJÁNDÉKOT ADNI ÉS KAPNI JÓ!
A Nyárutó Klub

10 éves fennállása
alatt számos akciót
szervezett, melyek-
kel rászoruló csalá-
dokat, gyermekeket,
vagy éppen idõs
embereket támogat-
tunk. Megtapasztal-
tuk az adakozás fan-
tasztikus örömét –
vagyis, hogy aján-
dékot adni jó. 

A közelmúltban
nagy megtisztelte-
tés érte nyugdíjasklubunkat, ugyan-
is két cégtõl is adományt kaptunk:
így a másik oldalt, az ajándékkapás
felemelõ élményét is megtapasztal-
tuk. Számítógéppel kedveskedett ne-
künk immár második alkalommal a
Bocskai István Gimnázium Gál And-
rás fõigazgató segítségével és fény-
másolót kaptunk a Cégpartner Pénz-
ügyi Tanácsadó Kft.-tõl (dolgozói: Be-

reczki Adrienn, Csorba Péter, Ringer
Ferenc, Tóth Gusztáv). Köszönjük az
önzetlen ajándékokat, amelyekkel
nagymértékben hozzájárultak a klub
adminisztrációs munkájának szín-
vonalasabbá tételéhez. A felajánlók
munkájához sok sikert, jó egészsé-
get kívánok a Nyárutó Klub tagsága
nevében. 

Fincziczki Istvánné elnök
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Törvénytelennek minõsítette az ál-
lampolgári jogok országgyûlési bizto-
sa azt a szerencsi önkormányzat által
hozott rendelkezést, amely évente is-
métlõdõ kérelem benyújtásához köti
az életkor alapján járó kommunális
adómentességet.  A város adócsoport-
vezetôje szerint az ombudsman téve-
sen értelmezi a jogszabályokat és túl-
lépte a hatáskörét. 

Szabó Máté köz-
leménye szerint a
törvényben és ön-
kormányzati rende-
letben biztosított
adó mentesség nem
tehetõ függõvé
olyan tények rend-
szeres bejelentésé -
tõl, amelyekrõl az

adóhatóságnak egyébként is tudomá-
sa van. Ilyen például az adózó életkora
és annak emelkedése. Az ország-
gyûlési biztos a szerencsi önkor-
mányzati adóhatóság eljárását vizsgálva
megállapította, hogy nem egyeztethetõ
össze az adózás rendjérõl szóló jog-
szabály rendelkezéseivel a helyi sza-
bályozás, amely évente megismét-
lendõ kérelem elõterjesztéséhez köti az
életkor alapján járó kommunális adó-
mentesség biztosítását. Ez – Szabó Máté
szerint – mint törvénnyel ellentétes tar-
talmú önkormányzati rendelet a jog-
államiság elve érvényesülésének köz-
vetlen sérelmét okozza. 

A biztos megállapította azt is, hogy
az adózók tisztességes eljáráshoz és em-
beri méltósághoz való jogát is sérti az
olyan adóztatási gyakorlat, amely az
adómentesség igénybe vételéhez fel-
tételül szabja az életkor – köztudottan
egy irányba változó – igazolását is. 

A biztos jelentésében rámutatott,
hogy az adóeljárás során teljesítendõ
kötelezettségek és az adózó jogai tel-
jes mértékben függetlenek az adózók
szándékaitól. A jogok, illetve kötele-
zettségek érvényesülését nem befo-
lyásolhatja, hogy az érintett adózók ön-
ként lemondanak-e adómentessé-
gükrõl, ezzel kívánva hozzájárulni a
településük költségvetési bevételei-
nek növeléséhez. A saját település
mûködéséért, fejlõdéséért érzett ál-
lampolgári felelõsséget nem szabad

összekeverni az adójogi kötelezett-
séggel és az azzal összefüggõ adózói
jogokkal. Az ombudsman ezért nem
fogadta el azt a magyarázatot, amely
szerint az önkormányzat a város –
egyébként életkoruk miatt adómen-
tességet élvezõ – polgáraira kívánja bíz-
ni, hogy az adó megfizetését tudják-
e vállalni, vagy sem.

Béni Gyula, a sze-
rencsi polgármeste-
ri hivatal adócso-
portvezetõje szerint
az állampolgári jo-
gok országgyûlési
biztosa egy olyan
határozat visszavo-
nását kezdemé-
nyezte, mellyel

szemben az  érintett a jogorvoslati le-
hetõségeit még nem merítette ki. Így
az ombudsmannak nem lett volna joga
eljárni az ügyben. Ugyanakkor mind-
addig, amíg egy jogszabály hatályban
van, a jogalkalmazó nem teheti meg,
hogy nem az abban foglalt eljárási ren-
det követi. Tehát a jelenleg hatályos és
törvényes kommunális adórendelet
alapján megszületett hatósági határo-
zat nem vonható vissza. 

A csoportvezetõ kiemelte: a helyi
képviselõ-testületnek – az állampol-
gárok együttmûködését kérve –  az volt
a szándéka a szabályozás megalkotá-
sakor, hogy megkíméljék a lakosokat
attól, hogy esetükben késõbb adóel-
lenõrzéskor derüljön fény a bejelentés
elmulasztására, és emiatt bírságot kell-
jen fizetniük. Másrészt az adóhatóság
a mentesség igénylésekor nem a 70.
életév meglétének igazolását kéri, ha-
nem azt, hogy az adóalanyok élni kí-
vánnak-e a rendeletben biztosított le-
hetõséggel, vagy sem. Mindazon idõs-
korú jogosultnak – akik korukra tekin-
tettel korábban már kérték a mentes-
séget – évrõl évre eljuttatják a szüksé-
ges nyomtatványt. A kedvezmény
igényléshez nem szükséges a szemé-
lyes megjelenés, elegendõ, ha a kitöl-
tött és aláírt dokumentumot  postai,
vagy más úton visszaküldik az adó-
hatósághoz. 

Béni Gyula hozzátette: az ombuds-
mannak a kommunális adó rendelet
kapcsán tett javaslatát a képviselõ-tes-
tület elé terjesztik.

A Szerencsen mûködõ vállalko-
zások munkahelyteremtésének tá-
mogatására írt ki pályázatot a város
önkormányzata. A rendelkezésre
álló 10 millió forintos keretösszegbõl
olyan, a településen székhellyel
vagy telephellyel rendelkezõ kis-
vállalkozások részesülhetnek, ahol
a foglalkoztatottak létszáma nem éri
el a 15 fõt. A pályázóknak a legalább
kétfõs létszámbõvítést legkésõbb
idén március 30-ig kell megvalósí-
taniuk, és az újonnan alkalmazott
dolgozók foglalkoztatására napi 8
órás vagy heti 40 órás munkavi-
szonyban legalább egy évig kell kö-
telezettséget vállalniuk. A vissza
nem térítendõ támogatás mértéke új
munkahelyenként 200 ezer Ft/fõ.
Nem vehetnek részt a pályázaton a
mezõgazdasági, illetve halászati ter-
mékeket elõállító, feldolgozó vagy
azok marketingjével foglalkozó; az
exporthoz közvetlenül kapcsolódó
tevékenységeket végzõk; a külföld-
re irányuló szállítási ágazatban te-
vékenykedõk; költségvetési szervek;
az a szervezet, amely csõdeljárás,

felszámolási eljárás vagy végelszá-
molás alatt áll, vagy adók módjára
behajtandó köztartozása van; az a
vállalkozás, mely a létszámbõvítést
kizárólag a tulajdonos, ügyvezetõ
vagy vezetõ testület tagjának, fel-
ügyelõ bizottság tagjának közeli
hozzátartozójával kívánja megvaló-
sítani. 

A pályázatot két példányban 2009.
március 31-ig a város  önkormány -
zatához kell benyújtani. Az elbírá-
lásnál elõnyként értékelik az állás-
keresõk, közülük is a hátrányos
helyzetûek (tartósan nyilvántartásban
lévõ álláskeresõ, roma, pályakezdõ,
megváltozott munkaképességû sze-
mélyek) foglalkoztatását és a létre-
jövõ új munkahelyek számát. A tá-
mogatásról vagy a kérelem elutasí-
tásáról a képviselõ-testület pénz-
ügyi és városfejlesztési bizottsága áp-
rilis 30-ig dönt, amelyrõl tíz napon
belül írásban tájékoztatják a pályá-
zókat.

CIKKÜNK NYOMÁN
Törvénytisztelõ magyar emberként

felháborodottan olvastam Egeli Zsolt so-
rait, mellyel a környezetemben keltett
visszhang alapján nem vagyok egye-
dül. Ezért is vettem a bátorságot, hogy
megfogalmazzam válaszomat. A Sze-
rencsi Hírek elõzõ számában Magyar,
ne lopj! címmel megjelent írás figye-
lemfelhívó szándéka mindenképpen di-
cséretes és tartalmával számos ponton
egyetértek. A legnagyobb jóindulatot
feltételezve próbáltam értelmezni a pro-
vokatív címet és az elsõ mondat kap-
csolatát a szöveg fennmaradó részé-
vel. Mint azt számos, az interneten is
fellelhetõ független beszámoló alátá-
masztja, az ún. rendszerváltás – és ha-
sonló módon a schengeni határok ki-
terjesztése – után az Ausztriát is elérõ
bûnözési hullámot és az Ön által is em-
lített táblák kihelyezését magyar ál-
lampolgárok, ám korántsem (kizárólag)
magyar etnikumú emberek okozták. Ha
kevesebb jóindulattal élnék, azt hi-
hetném, hogy a szövegezés szándé-
kosan csúsztatás és a tisztességes ma-
gyar embereket kívánja megsérteni. Ha
az ember tollat ragad, annak ne csak
féligazság legyen az eredménye. Mond-
juk ki õszintén a problémát: a szeren-
csi boltokat egy jól körülírható etnikum
fosztogatja. Ez nem helyi, hanem or-
szágos probléma. Ezért nem mi, ál-
lampolgárok, nem a cégek megkötött
kezû vezetõi és nem is a rendõrség ál-
landóan a rasszizmus vádjának árnyéka
alatt dolgozni kényszerülõ járõrei a fe-
lelõsek, hanem a népszerûségért a nem-
zetünket, hazánkat, jövõnket áruba bo-
csátó politikusok. Szép szó az össze-
fogás! Sürgõsen szükség is lenne rá,
mert a helyzet napról napra romlik.
Amennyiben a szerencsi önkormány-
zat bármely tagja hajlandó az ügyben
konkrét intézkedést tenni, amely akár
csak abban merül ki, hogy riadólán-
cot szervez és sokadmagával, szemé-
lyesen kiáll a boltba a tolvajok elri-
asztására, több társammal aktívan és
örömmel támogatni fogom.

Nagy Gábor

A FALUÕRSÉG KÖZÖSSÉGI
ÉRDEKET SZOLGÁL 

Való igaz, hogy az önálló polgárõr-
ségi egyesület létrehozását elvetettük
Ondon, mert éves szinten csak a bank-
számlavezetésre kifizetett összeg elér-
te vagy meghaladta volna a 30 ezer fo-
rintot. Elvetettük azt is, hogy a szeren-
csi polgárõrség ondi tagozataként mû-
ködjünk. Ennek alapvetõ oka az volt,
hogy a korábban mûködõ szerencsi
egyesület nem támogatta az ondi pol-
gárõrséget, ezért azok több esetben
megszûntek. A néhány száz forintos tag-
díjon felül még egyéb költségek is meg-
terhelnék a kiadásokat (igazolvány, jel-
vény, stb.). Álláspontom szerint nem
a polgárõröknek kellene a saját mû-

ködésükhöz szükséges pénzt összeadni,
hanem a polgárõrséget vagy faluõrsé-
get önként vállalókat kellene esetleg
anyagilag támogatni, mert ezek az em-
berek a szabadidejüket feláldozva,
mindenféle ellenszolgáltatás nélkül a
közösség érdekében tevékenykednek.
A faluõrség mûködésével kapcsolatban
elmondhatom, hogy még a gondola-
ta sem merült fel, hogy e szervezõdés
egyéni vagy olyan csoportérdekeket
szolgáljon, melyek összeegyeztethe-
tetlenek a kitûzött feladatainkkal. Aki
ennek ellenkezõjét állítja, vagy felté-
telezi, ezt merõ rosszindulatból teszi,
amit tisztelettel visszautasítok! Faluõr-

ségünk fõ feladata: közremûködés a
közrend-közbiztonság védelmében,
javításában, a társadalmi bûnmegelõ-
zés hatékonyságának fokozásában az
állampolgárok biztonságának védelme
érdekében, valamint biztonságérze-
tük javításában. 

A célok megvalósítása érdekében
együttmûködünk mindazokkal az ál-
lami, társadalmi és gazdálkodó szer-
vezetekkel, magánszemélyekkel, me-
lyek segítik tevékenységünket és cél-
jaink megvalósítását. A faluõrség mû-
ködési területe Szerencs város ondi te-
lepülésrészének közigazgatási terüle-
te.                           Lengyel Lajos

VITA A KOMMUNÁLIS
ADÓMENTESSÉGRÔL

Szabó Máté

Béni Gyula

ÉRVEK, VÉLEMÉNYEK

További részletek a www.szerencs.hu
internetes oldalon olvashatók, ahonnan

az adatlap is letölthetô.

Elment egy kedves mosolyú, halk
szavú, mindenkivel udvarias, göndör
fürtjeivel, szakállával Petõfire emlé-
keztetõ szerencsi mûvész, aki nem
szavakba, hanem képekbe öntötte ér-
zéseit.

Kulcsár Gábor táskájával a vállán,
jellegzetes járásával gyakran feltûnt
Szerencsen, bár már jó ideje Mis-
kolcon élt. Visszahúzta a szíve és a
lehetõségei. Sajnos az utóbbi évek-
ben már csak alkalmi munkából élt. 

Szegényebbek leszünk nélküle és
szegényebb lesz nélküle Szerencs is.
Keze nyomát, munkája eredményét
õrzi sok üzlet felirata, étterem, pan-
zió belsõ dekorációja.

Súlyos gondok nyomasztották, ami
a végzetes agyvérzést okozta. Itt-
hagyta egyetlen fiát, akinek még so-
káig nagy szüksége lett volna rá. 

Tele volt rokonaival, barátaival, is-
merõseivel a miskolci Deszkatemplom.
A család óhaja szerinti egy-egy szál vi-
rág is nagy halommá nõtt a sírján.

Talán ha ez a sok ember életében
jobban figyelt volna rá, megspórol-
ta volna a virágot, és megmaradt vol-
na nekünk ez a kedves mosolyú, halk
szavú, udvarias barát még nagyon so-
káig.

Gabi! Mindig emlékezni fogunk
Rád!

Tarnóczy Katalin

VOLT KOLLÉGÁNK EMLÉKÉRE

Ismét elment egy barátunk, egy közeli jó ba-
rát. Az élet kegyetlen szabályai szerint jóval
elõbb, mint kellett volna, mint az elvárható lett
volna egy szokásos életút végén. Az övé nem

volt az. Sorsa mindenben eltért egy átlagember sorsától. 
Hangácson született. Értelmiségi családból származott. Irodalom-

szeretetét a magyartanár édesanyjától örökölte. Az általános iskolát Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei falvakban végezte el. Sárospatakon érett-
ségizett. Kétéves aktív munkavégzés után Debrecenben, az ottani ta-
nítóképzõ fõiskola népmûvelõ–könyvtár szakán folytatta tanulmánya-
it, majd a Debreceni Orvostudományi Egyetemen kulturális titkári funk-
ciót látott el. 

1981-ben került Szerencsre, ahol a Társadalmi Ünnepségeket Szer-
vezõ Iroda vezetõjeként helyezkedett el. Az iroda megszûntével a kul-
turális központban mûvelõdésszervezõként dolgozott. Késõbb a csa-
ládsegítõ központban tevékenykedett, majd ezt követõen szabad szel-
lemi foglalkozású dekoratõrként folytatta munkásságát. 

Keze munkáját Szerencsen és környékén, valamint a megyeszékhe-
lyen is sok épület õrzi. Egyéni stílusára bárhol járva rá lehet ismerni.
Az ábrák, a betûk formálása egyedi gondolkodásmódját, világlátását
tükrözik. Remekmûvei ugyanúgy megtalálhatóak épületek homlokza-
tain, emlékmûveken, könyvek illusztrációiként, mint lakások, közin-
tézmények falait díszítõ grafikákként. A költõk közül Pilinszky látás-
módját érezte legközelebb magához, másrészt az Ady Endre-i isten-
keresés jellemezte életét. Sokra tartotta Csontváryt mint festõt és a gra-
fikusok közül többek között Würtz Ádám, valamint Szalay Lajos ha-
tottak mûvészetére. Kiválóan ismerte és használta a népmûvészeti mo-
tívumokat. Érzékeny volt a kultúra minden szegmensére, de a min-
dennapok egyszerû mozzanataira is.

Szerette az embereket. Minden ismerõsében, barátjában, de az ide-
genekben is a pozitív tulajdonságokat látta. Életét végigtekintve hul-
lámhegyek és hullámvölgyek sorakoznak, mindezek ellenére igyeke-
zett megõrizni mérhetetlen nyugalmát és optimizmusát. Hívõ ember-
ként a Biblia sok esetben kiutat mutatott számára az élet sötét alagút-
jaiból is.

Szervezõi képessége nélkülözhetetlen volt a munkája és a kulturális
életben betöltött szerepében is. 1999-ben megválasztották a Hegyal-
jai Alkotók Társulása elnökének, mely funkciót két évig látta el, majd
alelnökként még három évig szolgálta az egyesületet. Ez alatt az idõ
alatt több sikeres képzõmûvészeti kiállítást szervezett, valamint odafi-
gyelt a kultúra egyéb területeire is. 

Vasárnap (február 22-én) reggel kikészítette templomi ruháját, hiszen
mint mindig, aznap is istentiszteletre igyekezett, de tervét nem vált-
hatta be. Nem õ érkezett a templomba az Úrhoz, hanem az Isten szó-
lította magához hirtelen és örökre szólóan az emberét. Hiszen a Gá-
bor név annyit tesz: az Isten embere.

Kedves Gábor, nem volt idõd elbúcsúzni senkitõl. Mi megtört szív-
vel vesszük tudomásul váratlan távozásodat e földi világból, és emlé-
kedet megõrizzük.                                               Gaál Ernõ

KULCSÁR GÁBOR 
1955–2009

TÁMOGATÁS
MUNKAHELYTEREMTÉSHEZ

Németországba toboroznak mun-
kaerôt a következõ szakmákban: sza-
kács, felszolgáló, szállodai szakember
(reggeli-szerviz, szobaasszony, recep-
ció), gyorsétkeztetési eladó, beteg-
ápoló, mezõgazdász, kertész, erdész,
mezõgazdasági gépszerelõ, kõmûves,
elektrotechnikus, lakatos, hegesztõ,
esztergályos/marós CNC-ismerettel,
hentes/mészáros,  háztartási kisegítõ,
házi betegápoló. A jelentkezési felté-
telekrõl az Észak-Magyarországi Regi-
onális Munkaügyi Központ szerencsi
kirendeltségén kérhetõ tájékoztatás.

DOLGOZÓKAT
KERESNEK



A telet követõ tavaszi – várhatóan
rendkívül meleg – idõjárás miatt az el-
következendõ napokban fokozottan
növekszik az erdõkben, illetve környé-
kükön a tûzveszély. A tavaszi száraz  idõ -
szakban a felelõtlenül végzett gaz- és
avarégetés nagymértékben veszélyez-
tetheti az anyagi javakat, az erdõket, az
élõvilágot és a természeti értékeket. A
megelõzés érdekében Dócs Róbert sze-
rencsi tûzoltóparancsnok az alábbi  elõ -
írások betartására hívja fel a lakosság
figyelmét. 

A szabadban tüzet gyújtani csak úgy
szabad, hogy az a környezetére ne je-
lentsen veszélyt. Lakott területen kívül
a kiskert- és telektulajdonosok a gaz -
égetést csak nappal, szélcsendes idõben,
megfelelõ tûzoltó felszerelések biztosí-
tásával, felügyelet mellett végezzék. Tá-
vozás elõtt gondoskodni kell a tûz el-
oltásáról! Az égetés befejezése után a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni és
a parázslást, izzást – vízzel, földtaka-
rással, kéziszerszámokkal stb. – meg kell
szüntetni. Az erdõben, csemetésben és
a hozzájuk tartozó területen, valamint
az azoktól számított 200 méteres tá-
volságon belül nyílt lángot használni,

tüzet gyújtani, égõ dohánynemût vagy
gyufát eldobni az e célra kijelölt helyek
kivételével nem szabad. Az erdõgaz-
dálkodó köteles az erdõbe vezetõ utak,
ösvények, nyiladékok bejáratánál, az au-
tóspihenõknél, valamint a tûzrakó he-
lyeken – jól látható módon – az er dõben
történõ tûzrakásra, a nyílt láng haszná-
latára, valamint a dohányzás szabályaira
és a tûzjelzés módjára vonatkozó tájé-

koztató táblákat elhelyezni, illetve a
meglévõ jelzések állapotát felülvizsgálni.
Az erdõvel határos, vagy azon áthala-
dó vasút és közút kezelõje az erdõ fel-
õli oldalon köteles kettõ méter széles
védõsávot kialakítani, amit az éghetõ
aljnövényzettõl, gallyaktól, cserjéktõl,
fáktól tisztán kell tartani. Erdõsítéskor
nem szabad fát telepíteni (magot vetni,
csemetét ültetni) az úgynevezett tûzpász-
tára, ami minimálisan három méter szé-
les, minden egyéb éghetõ anyagtól
mentes. Ennek folyamatos karbantartá-
sáról, azaz gyomtól és egyéb éghetõ
anyagtól mentes állapotban tartásáról
az erdõgazdálkodó köteles gondos-
kodni. Felül kell vizsgálni a lakott er-
dészházak tûzjelzési lehetõségeit, biz-
tosítva az állandó riasztás lehetõséget.
Az erdõgazdálkodó köteles a kijelölt,
illetve kialakított tûzrakó hely környé-
kérõl az éghetõ anyagokat eltávolítani
és ezt az állapotot fenntartani. A vágástéri
és egyéb fahulladék égetése az illeté-
kes tûzoltósághoz történt bejelentést kö-
vetõen végezhetõ, alkalomszerû tûzve-
szélyes tevékenység. A tervezett égetés
helyét, idõpontját és terjedelmét a meg-
kezdés elõtt legalább 24 órával, írásban
kell jelezni. 

Akik a tûzvédelmi elõírásokat nem
tartják be, a tûz és egyéb kárelhárítás
felszámolását nem segítik elõ, azok hat-
vanezer forintig terjedõ pénzbírsággal
sújthatóak.

2009. MÁRCIUS 13. SZIRÉNA8

RENDÔRSÉGI HÍREK
ÉJSZAKA

MENTEK BOLTBA 
Hívatlan vendégek jártak február 3-

án hajnalban az egyik megyaszói ve-
gyesboltban, akik italokat és dohány-
árut vittek magukkal. A nyomozók a
betörés másnapján elfogták H. Elemér
és H. Gyula helyi lakosokat, akik ko-
rábban több esetben követtek el ha-
sonló bûncselekményeket a települé-
sen. A gyanúsítottak lakásán megtar-
tott házkutatáskor elõkerült az eltulaj-
donított értékek egy része, ami elegendõ
volt ahhoz, hogy a tettesek a kezdeti
tagadással szemben részletes beisme-
rõ vallomást tegyenek.

PÉNZBÜNTETÉS
A FATOLVAJNAK 

Az abaújszántói körzeti megbízottak
a város külterületén  fa lo pá son értek egy
helyi lakost. A lovas kocsin több mint
23 ezer forint értékû fa volt, amit a jár-
mûvel és a fûrésszel együtt lefoglaltak
a rendõrök. Az elkövetõt a Szerencsi
Városi Bíróság február 4-én 30 ezer
forint pénzbüntetéssel sújtotta. 

RENDÕRKÉZEN
A TRÜKKÖS CSALÓK 

Trükkös csalók jártak a napokban
Szerencsen és térségben, de a kisze-
melt áldozatok határozott fellépé sének
köszönhetõen valószínû, hogy nem kí-
vánkoznak vissza egyhamar. 

Három férfi csengetett be két csobaji
családi házhoz azzal, hogy egy kari-
tatív szervezet dolgozói és adomá-
nyokat – készpénzt és burgonyát – osz-
tanak a faluban. Ezután a már meg-
szokott módszert alkalmazva elját-
szották, hogy csak nagycímletû ban-
kókkal rendelkeznek, és azokat fel kel-
lene váltani. Az elsõ asszonynak ez már
gyanús volt, és gyorsan kitessékelte az
„adományozókat”, akik meg sem áll-
tak a következõ utcáig, ahol egy nõ-
tõl sikerült 9000 forintot kicsalniuk. A
sértett azonban rögtön értesítette a rend-
õrséget és használható leírást adott az
elkövetõkrõl, valamint az általuk hasz-
nált gépjármûrõl. Idõközben a három
férfi Prügyön még megpróbálkozott az
említett módszerrel, de kiszemelt ál-
dozatuk szintén átlátott szándékukon
és idõben kitette a szûrüket.

A járõrök Taktabájon figyeltek fel a
keresett autóra. A sofõr azonban me-
nekülésre fogta a dolgot és meg sem
állt Prügyig, ahol egy erõs ívû kanyar-
ban lesodródott az útról. A rendõrök
elfogták a miskolci, ongai és sajó-
szentpéteri férfiakat, akiket üzletszerûen
elkövetett csalással gyanúsítanak.

A BUDI AJTAJÁT IS
ELVITTÉK 

Gyerekek loptak faanyagokat már-
cius 3-án egy taktaharkányi magán-
portáról. Az elkövetõk a négy kerítés-
oszlop és a tûzifa mellett az udvari mel-
lékhelyiség ajtaját is magukkal vitték.

A helyi rendõrök  hely ismeretének és
gyors intézkedésének köszönhetõen ha-
mar fény derült a lehetséges elkövetõk
személyére. A náluk tartott házkutatás
során a faanyagoknak csak egy része
került elõ, mert a többit már a tûzre
dobták. A bizonyítékok alapján a két
helybéli gyermekkorú elkövetõ beis-
merte tettét, a rendõrség velük szem-
ben lopás miatt indított eljárást. A pá-
ros életkora miatt nem büntethetõ, tet-
tük azonban nem marad következ-
mények nélkül. A rendõrség ilyen ese-
tekben ugyanis értesíti a területileg il-
letékes települési önkormányzat jegy-
zõjét, illetve a gyámhivatalt. Õk felül-
vizsgálják a fiatalok családi körülmé-
nyeit és szükség esetén gyermekvé-
delmi hatósági intézkedéseket tesznek.
Bûnismétlés után a rendõrség kezde-
ményezheti az érintett védelembe vé-
telét a helyileg illetékes önkormány-
zatnál. Amennyiben a gyermekkorú ér-
dekében ez szükséges, a rendõrség sa-
ját hatáskörben dönthet az intézeti el-
helyezésérõl.

LEBUKOTT
AZ ÉJSZAKAI ORVVADÁSZ 

Az orvvadász, engedély nélkül tar-
tott fegyverével autója ablakából lõtt
ki egy muflont a zempléni hegyekben.
A rapsic rövid ideig örülhetett prédá-
jának, egy közúti ellenõrzésen ugyan-
is lebukott. 

A Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitány-
ság járõrei február 26-án éjfél után né-
hány perccel közúti ellenõrzésre állí-
tottak meg egy személygépkocsit. A
rendõrök az autó csomagtartójában egy
kizsigerelt muflont, egy hangtompító-
val felszerelt kispuskát és két tucat  éles -
lõszert találtak. 

A 22 éves sofõrrõl kiderült, hogy fegy-
vertartási engedéllyel nem rendelkezik,
a vadat pedig néhány órával ezelõtt lõt-
te ki. A puskát egy hete vásárolta, amit
mihamarabb ki akart próbálni. Ezt tet-
te meg február 26-án, amikor éjszakai
vadászatán a zempléni hegyekben
egy állatra lett figyelmes. A lehúzott ab-
lakon keresztül lelõtt muflont a sze-
mélygépkocsijába rejtette, de a vadhúst
már nem tudta hazavinni, hiszen a köz-
úti ellenõrzésen lebukott.  A férfival
szemben lõfegyverrel, lõszerrel visz-
szaélés bûntette miatt indult eljárás.

Napjainkban egyre töb-
ben szereltetnek külön-
bözõ biztonsági beren-
dezéseket házaikra, la-
kásaikra, hogy megelõz-
zék a bûnelkövetõk káro-
kozását.

A korszerû elektronikus
riasztók kiépítése ugyan
nagyobb összegbe kerül,
azonban a nyílászárókra
szerelhetõ egyszerû érzé-
kelõk egy-két ezer forin-
tért is megvásárolhatók.

– Az idei évben az egyik
fõ törekvésünk, hogy a lakosság
szubjektív biztonságérzetét össz-

hangba hozzuk a valós bûnügyi
helyzettel – emelte ki lapunk ér-

deklõdésére Bogyay Ferenc sze-
rencsi rendõrkapitány. – Munkatár-
saimmal folyamatosan keressük a le-
hetõséget arra, hogy ezen a hely-
zeten változtassunk. Így találtunk rá
egy speciális ékre, amely a nyílás -
zárók alá helyezve védelmet nyújt
az ajtók és ablakok benyomása el-
len. A eszköz fizikai  erõ hatásra éles
hangon szirénázni kezd, ami me-
nekülésre késztetheti a hívatlan ven-
déget és riasztja a szomszédokat.
Bogyay Ferenc kiemelte: az önkor-
mányzatokkal összefogva szeret-
nék elérni, hogy a településeken élõ
idõs emberek hozzájuthassanak a
biztonságukat erõsítõ riasztó ékek-
hez.

A TAVASZI ERDÕ- ÉS AVARTÜZEK
MEGELÕZÉSE

Az egyszerû eszköz jó szolgálatot tehet az
ingatlanok védelmében.

Óriási károkat okozhatnak az emberi felelõtlenség miatt keletkezett
erdõtüzek. 

A RIASZTÓ ÉK NÖVELI A BIZTONSÁGOT

Négy elkövetõ ki-
lenc kerékpárral
majd’ 800 kilogramm
fát akart ellopni a
mezõcsáti erdõbõl.
A Bükki Nemzeti
Park természetvédel-
mi õreinek és a Ti-
szaújvárosi Rendõr-
kapitányság járõrei-
nek sikerült a tolva-
jokat elfogniuk a február 18-án, esti
órákban megtartott közös ellenõrzésük
során. Az együttes szolgálatot a ter-
mészetvédelmi õrök kezdeményez-
ték, mivel Mezõcsát térségében je-
lentõsen megemelkedett a falopások
száma. A Bükki Nemzeti Park terep-
járót is biztosítottak a járõrözéshez, a
rendõrök pedig jól hasznosították a ha-
tárõrségtõl „örökölt” éjjellátó készülé-
keket, amelyek segítségével már mesz-
szirõl látták azt a kis csoportot, akik ke-
rékpárokkal, motoros fûrésszel fölsze-
relkezve jelentek meg a mezõcsáti
pusztában. Az ellenõrzésben részt
vevõk megpróbálták bekeríteni a fa-
tolvajok csapatát, akik menekülõre
fogták a dolgot, hátrahagyva kerék-
párjukat, a kitermelt – kerékpáronként
mintegy 100 kilogramm – fával. Egyik-
õjük futás közben még a cipõjét is el-
veszítette. Végül a járõröknek négy el-

követõt sikerült elfogniuk, akik elõször
a közeli lápos területre húzódtak, ám
miután látták, hogy az üldözõik bírják
a tempót, feladták a futást. Az intéz-
kedés során kilenc kerékpárt, közel 800
kilogramm fát és szerszámokat foglalt
le a rendõrség. A négy elkövetõvel
szemben lopás miatt indult eljárás. 

TIZENÉVESEK RABOLTAK
A babona szerint tükröt törni és lopni nem jelent jót. Bizonyára nem tudhat-

ták ezt azok az elkövetõk – köztük a legfiatalabb egy 13 éves –, akik egy 71
éves idõs nõt raboltak ki Lácacséken. Négy óra alatt elfogták õket. A Sátoralja-
újhelyi Rendõrkapitányságra február 21-én késõ este érkezett bejelentés szerint
otthonában kiraboltak egy lácacsékei idõs nõt. A nyomozás során kiderült, hogy
négy elkövetõ erõszakkal törte fel az egyedül élõ sértett házának ajtaját, majd
testi erõszakkal arra kényszerítették a 71 éves nénit, hogy az értékeit adja át ne-
kik. A támadók mindössze 400 forinttal, szõnyeggel, kis káddal, tükörrel és némi
élelmiszerrel távoztak a helyszínrõl. A rendõrök még éjfél elõtt elfogták a bûncse-
lekménnyel megalapozottan gyanúsítható elkövetõket, a 18 éves J. L.-t, illetve
a 17 és 15 éves fiatalkorút, s 13 éves gyermekkorú társukat. 

CÉLPONTBAN
A KÖZTERÜLET

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Milyen feladatokat határozott meg a

fõkapitányság a szerencsi rendõröknek? 
– Az itt dolgozó rendõrök az elmúlt év-

ben országos szinten is példaértékûen lép-
tek fel az új típusú bûncselekményekkel,
az úgynevezett szocpolos csalásokkal és
az uzsorásokkal szemben. Továbbra is el-
várás, hogy a változásokra hasonló di-
namizmussal  rea gáljanak, hatékonyan al-
kalmazzák a szükséges rendõri eszkö-

zöket. Fontosnak tartjuk a vagyon elleni
bûncselekmények visszaszorítását, ezen
belül is kiemelten kell kezelni a lakás-
betöréseket, a rablásokat és más, erõ -
szakos, garázda cselekményeket. Az idei
esztendõ a rendõrségnél a közterület éve.
Ennek jegyében, határozott intézkedé-
sekkel lesznek jelen rendõreink az utcá-
kon, hogy biztonságban érezzék magu-
kat a tisztességes emberek és megelõz-
zük a jogsértéseket.                    S. L.

ELHAGYTA CIPÕJÉT
A FATOLVAJ 
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A korszak adta lehetõségek közül Rá-
kóczi Zsigmond minden lehetséges mó-
dot felhasznált családja tekintélyének ki-
építése érdekében. Felsõvadászi kasté-
lyának ugyanabban a szobájában látta
meg a napvilágot 1544-ben, amelyben
60 év múlva lehunyta szemeit.

A szintén Zsigmond nevû nagyapja
testvérével együtt még 1517-ben, Peré-
nyi Péter nádortól háromezer arany fo-
rintért vásárolta meg Felsõ-Vadász és Se-
lyeb helységeket. A jelentõs szõlõmûve-
lés mellett jó szántófölddel, hullámos
dombvidéke pedig erdõvel és gazdag
vadállománnyal rendelkezõ te-
lepülésrõl a nagyapa felvette a
„felsõvadászi” elõnevet. Zsig-
mond, apja Rákóczi János zemp-
léni alispán, majd bíró, és any-
ja, Némethy Sára gyermekeként
kisnemesi családban nõtt fel.
Ekkor még nem tartozott a honi
arisztokrácia körébe, így társa-
dalmi helyzetének megfelelõen
nem külföldi egyetemre, hanem
a Perényiek sárospataki fõúri
udvarába került: „atyja tisztes-
séges tudományoknak tanulásá-
ra skolába járatta” – írta majda-
ni udvari prédikátora, Miskolc-
zi Csulyak István. Nádasdy Ta-
más sárvári udvara után az ország má-
sodikként emlegetett oktatási központ-
jában papok és magiszterek nevelték. Itt
sajátította el a humanista mûveltség ele-
meit: „több foglalatosság között is az szent
Bibliának és az jól viselt dolgokról köny-
veknek olvasásában magát gyönyörûsé-
gesen gyakorolta”. Az apródkodás során
megtanult németül, latinul, sõt ógörögül
is.

Apja 1561-ben történt halála után hat
évvel patrónusát, Perényi Gábort is el-
veszítette, s mivel a fõúr vagyona a kincs-
tárra szállt, a reformáció fellegvára fel-
oszlott. Zsigmond kirepült a nagybetûs
életbe, s Egerben megkezdte katonai pá-
lyafutását, „az ifjú vitézek kapitánya
lett”. Az 1567-es év a család számára is
szomorúságot hozott, hiszen Hasszán te-
mesvári pasa végigdúlta a Felvidéket, s
ennek a dúlásnak esett áldozatul szül-

õhelye, Felsõvadász is. Ezt követõen  éle -
tét a katonai és tisztségviselõi feladatok
ellátásának szentelte. Arra törekedett
ezen idõszak alatt, hogy társadalmilag el-
ismert emberré váljon, anyagilag pedig
gyarapodjon. 1582-ben Gömör, majd két
év múlva Borsod vármegye dicatora lett.
Faluról falura járva, a falvak bírájának be-
vallása szerint összeírta a telkes jobbá-
gyokat, és megállapította a helységek adó-
köteles portáinak a számát. Gyakran fel-
vállalta családok, özvegyek, árvák gyá-
molítását, párfogását. Segítõkészsége
mellett hasznot hozott számára gyámnak
lenni, kiskorúak vagyonát kezelni. Te-

kintélyét, becsületességét tehát már ek-
kor elismerték, számos végrendeletben
jelölték meg végrehajtónak is.

Magánéletében csak 1587-ben kö-
vetkezett be változás, éppen egy huma-
nitás kapcsán, amikor Mágóchy András
árváinak vagyona felett a gyámságot el-
vállalta. Akkor még nem sejtette elõre,
hogy az özveggyel, Alaghy Bekény Ju-
dittal való kapcsolatából házasság lesz.
Judit asszony elhunyt férje nagybirtokos
volt, aki több várat, domíniumot hagyott
maga után. Az árvák vagyonának keze-
lésébõl származó bevétel jelentõsen gya-
rapította Rákóczi Zsigmond jövedelmét.
A júniusi házasság után övé lett a hatal-
mas munkácsi uradalom zálogjoga, és
hosszú idõn át Torna vármegye fõispá-
ni tisztét is betöltötte. Pályafutása tovább
szárnyalt, újabb feladatokkal bízta meg
az országgyûlés. Beválasztották a királyi
bevételeket és a pénzügyi hatóságok
munkáját ellenõrzõ bizottságba, és a kö-
vetkezõ év tavaszán az egri vár fõkapi-
tányának is kinevezték. Megszületett
elsõ gyermekük, Erzsébet nevû lányuk is,
s közben az egyre gyarapodó birtokai-
val is törõdnie kellett. Sokat pereskedett
felesége rokonaival, míg végül Judit asz-
szony megegyezett unokatestvéreivel és
átengedte részükre Pácint, Karcsát és a
tállyai, rátkai, mádi szõlõket. Rákóczi
Zsigmondné 1591 tavaszán súlyosan
megbetegedett, így férje Sandomierzbe
vitte, hogy a Szent Lélek kórházban
gyógyíttassa. Három hét múlva azonban
állapota válságosra fordult, a Krakkóból
hozatott orvos sem tudott rajta segíteni,
július 12-én meghalt. Özvegyen hagyta
párját 9-10 éves fiaival és a hároméves
kislányukkal. 

Az egri vár fõkapitánya felesége halá-
lának évében, negyedszázados katonai
szolgálat után visszavonult, és lázas ci-
vil tevékenységbe kezdett. Tovább épí-
tette szerencsi uradalmát, és még abban
az évben új úrnõt hozott a várba. Mag-
dolna húga révén ismerte meg, annak má-

sodik férje, Gerendi János, erdélyi udvari
ember, tordai fõispán lányát, Annát. A
tizenöt éves háború elsõ éveiben egy-egy
fiú született a Rákóczi családban. Az er-
délyi fiatalasszony 1593-ban György, a
következõ évben Zsigmond nevû gyer-
mekeiknek adott életet. 1595-ben, mi-
után megszülte harmadik fiukat, Pált,
Anna asszony meghalt. A rövid ideig tar-
tó frigy után három apró gyermekkel újra
egyedül maradt a sok halált látott kato-
naember. A gyász szokásos ideje, hat hó-
nap múlva azonban újra feleséget hozott
a házhoz, ahogyan fogalmazott: „én az
asszonyembereket úgy megszerettem,

hogy nálok nélkül nem lehetek.”
Harmadik hitvesét, Csapi Kristóf
özvegyét 1596. május 7-én Vi-
zsolyban vette feleségül, és a la-
kodalmat két nappal késõbb, a fe-
leség birtokán, Parnón tartották
meg. Telegdy Borbála katolikus
volt, s amíg Rákóczi élt, nem volt
ennek jelentõsége, de amint meg-
halt, nemcsak egy kápolnát épít-
tetett a szerencsi várba, és papot
hozatott bele, hanem mosto ha fiait
is megpróbálta áttéríteni. A két na-
gyobbik fiú esetében nem járt si-
kerrel, de a még nagyon fiatal és
befolyásolható Pál, a késõbbi or-
szágbíró esetében ez sikerült.

Rákóczi Zsigmond házasságai révén
nemcsak vagyoni helyzetét gyarapította,
hanem olyan oligarchiák körébe csöp-
pent, amelybõl a késõbbiek során elõny-
re tett szert. Elsõ házassága a középbir-
tokos nemest Felsõ-Magyarország egyik
legtekintélyesebb birtokosává tette, meg-
nyílt számára az út az elõrelépéshez. Ek-
kor már két gazdag családdal is kapcso-
latba került. Ezután kapta meg az egri
fõkapitányságot, amely poszt a többi vég-
ház között is tisztelettel bírt, és a király
a fõrangúak közé, bárói rangra emelte.
A második házassága más szempontból
volt sikeres, ebben a kapcsolatban szü-
letett meg három utódja, majd a harmadik
házassága ismét vagyonát, társadalmi po-
zícióját gyarapította.

Rákóczi Zsigmond nem is sejtette, hogy
õ alapozta meg a família egyik fontos stra-
tégiáját: a jó házasságok kötését. Az el-
õnyös nõsülés oly erõsen gyökeret vert
az évtizedek során a Rákócziak tudatá-
ban, hogy semmilyen más indok sem volt
képes ellene hatni. Így nem volt vélet-
len, hogy két fia annak a Lorántffy Mi-
hálynak két lányát vette feleségül, aki a
Perényi család kihalása után Sárospatak
ura lett. Erzsébet lánya pedig a nem ke-
vésbé jelentõs Homonnay Drugeth Bá-
lint felesége volt. Zsigmond unokájának
a házasságkötését pedig már európai ha-
talmi szempontok is motiválták, amikor
feleségül vette Pfalzi Henrietta cseh her-
cegnõt. Tehát a család házassági szoká-
sait figyelembe véve igyekeztek egyre el-
õnyösebb frigyeket kötni. Az asszonyok
is azonosultak ezzel a szándékkal, ugyan-
is a református Lorántffy Zsuzsanna sem
lebeszélte fiát a katolikus Báthory Zsófi-
ával kötendõ házasságáról, hanem inkább
áttérésre kötelezte az új arát. Mindez ter-
mészetesen nem zárja ki a házastársak
közötti érzelmi kötõdést, de az elsõdle-
ges motiváció a család szemléletében,
önfenntartó ösztönében az elõnyös nász
volt, melynek magját a „szerencsi” Rá-
kóczi ültette el.                  O. Z. M.

Nem a szálláshelyen töltött éj-
szakáról, hanem az odáig vezetõ út-
ról szeretnék mesélni. A túrafüzet-
ben lévõ dátum 1990. 07. 31. A
kezdõ ellenõrzõ négyzetben a kö-
vetkezõ bélyegzõlenyomat: MÁV
Széchenyi-hegyi Úttörõvasút. Errõl
ennyit.

Még nem volt dél, amikor el-
kezdtük a gyaloglást. A Budai-hegy-
ség erdeiben történt barangolás alig
egy órája után az Árpád-kilátóhoz ér-
tünk. Ottjártunk idején volt téma a
médiában, hogy az elé épült nagy há-
zak zavarják a kilátást. Így is van.
Szép fõvárosunk látványának je-
lentõs részét takarják a kifogásolt épít-
mények. Egy újabb óra múlva a
Hármashatár-hegyi vendéglõben ren-
deltünk egy italt, hogy szemrehányó
tekintetek nélkül kaphassuk meg a
túrabélyegzõt. Várakozás közben
gyönyörködtünk Budapest látványá-
ban. Közben egy kis csoport érkezett,
valószínû az üzletvezetõvel, aki azt
magyarázta, hogy melyik asztaltól a
legjobb a kilátás és honnan látni leg-
jobban a tûzijátékot augusztus 20-
án.

Folytattuk utunkat és a Csúcshe-
gyi turistaházat próbáltuk megtalál-
ni. Egy arra járó mutatott egy irányt,
hogy ott volt, de már csak a helyét
találhatjuk, ha ismerjük a járást. Egy
közeli büfében kértünk bélyegzõt és
irány a Stromfeld Aurél turistaszál-
ló. Itt terveztük elsõ szállásunkat. Elég
húzós emelkedõ van addig és nagy
csalódás ért bennünket, amikor fel-
értünk. Olyan helynek látszott, ahol
nem olyan régen emberek jártak, de
az épület leégett. A Kis-Kevély és a
Nagy-Kevély nevével addigi életem
során nem találkoztam, pedig a na-
gyobbik magassága meghaladja az
500 métert. Ezeknek a nyergében volt
a szebb napokat is látott intézmény.

Némi szusszanás után, csak úgy
majdnem céltalanul vitt a lábunk to-
vább. Csobánka ugyan közel volt, de
le kellett volna menni a hegyrõl, reg-
gel meg vissza. Ehhez nem sok ked-
vünk volt. Amikor ezen tanakodva
kiértünk az erdõbõl, tátva maradt a
szánk. A magyar Svájcnak elkeresz-
telt látvány tárult elénk és az ÓZON
Bt.-nek nevezett szuper kemping ka-
pujában találtuk magunkat. Nagyon
kellemes éjszakát öltöttünk itt, de reg-
gel korán keltünk, mert aznapra a
Nagy-villám turistaház elérését tûztük
ki célul, ami több mint 35 kilomé-
terre volt.

Haladtunk is rendesen. Dobo-
gókõn egy kicsit megmutatta magát

a Duna, ami újabb lendületet adott.
Így aztán el is értük úti célunkat. Ke-
restük a turistaházat. Ahol ér-
deklõdtünk, azt mondták, hogy ez az,
de itt nincs szálláslehetõség. Enni-inni
lehetett, magyar szót viszont a pin-
cérektõl is nehezen hallottunk. Újabb
csalódás. Próbáljuk meg a Sylvánust
– javasolta végül a felszolgáló. – Arra
van a fellegvár közelében – és úgy
nyugat felé mutatott. Visegrádra már
nem volt erõnk lemenni, így a szál-
lodát vettük célba.

Megint csak kicsit lógó orral le-
baktattunk. Meg is találtuk a szállo-
dát. Nem akarok számokról írni,
mert egyrészt az akkori fizetések és
a nyugatiak által látogatott szállás-
helyek... tehát a pedagógusnak és di-
ákzsebnek borsos volt. Vizet „véte-
leztünk” a mosdóban díjtalanul és el-
oldalogtunk. A recepció ajtaján ki-
lépve egy kb. 2 méter magas rézsût
pillantottam meg magunk elõtt, nagy
lelógó lombú fákkal. Körülnéztem az
alkonyatban, nem jött senki és ki-
adtam a parancsot. Fiúk, utánam! Pil-
lanatok alatt eltûntünk a fák alatt. A
rézsûn felérve egy kicsit elhanyagolt
játszóteret találtunk, ahol elég régen
járhattak emberek. Ez jó lesz, itt al-
szunk. Igazgattuk fekhelyeinket, ami-
kor az egyik fiú megkérdezte: – Ta-
nár bácsinál van egy hosszabb zsi-
neg? – Az meg minek? – kérdeztem
vissza. – Össze kellene kötni a háti-
zsákokat, hogy ha elalszunk, ne tud-
ják könnyen elvinni.

– Nem tudják, hogy itt vagyunk, és
ki merne ide jönni ilyen szándékkal
– mondtam én akkor. Napjainkban
a második mondatrészt nem biztos,
hogy kimondanám. Kezdtünk el-
szundítani, amikor elindultak a Nagy
Villám vendégei a szállodába. Jöttek
szépen hajnalig folyamatosan, da-
nolászva. Végre csend lett és el-
aludtunk. Egyszer arra ébredek, hogy
valaki mozgatja a vállamat. Nem ijed-
tem meg, mert közben mondogatta:
– Tanár bácsi, tanár bácsi! – amire
végül magamhoz tértem. –  Tetszik
hallani? Mit? – kérdeztem vissza. –
Valaki jár itt. – Jobban kezdtem fü-
lelni és tényleg én is hallottam, hogy
zörög az avar és ág reccsen. A töb-
biek aludtak. Felemeltem a fejem és
a hang irányába fordultam.

A mozdulatra aztán mindenki fel-
riadt, mert egy õz hatalmasat ordí-
tott ijedtében az éjszaka csendjében,
és fürgén becsörtetett az erdõbe.
Utána mindenki elaludt és reggel a
kelõ nap sugarai nyitották ki sze-
meinket.

Szádváry Gyula       

Admonitio II. 

RÁKÓCZI ZSIGMOND, A CSALÁDFÕ
Kéktúra XIX. 

HOTEL SYLVÁNUS

Képeslap a Zempléni Múzeum gyûjteményébõl.

FÉLSZÁZ ÖNZETLEN VÉRADÓ

Véradást szervezett február 26-án a Magyar Vöröskereszt Szerencsi Te-
rületi Szervezete. Az egész napos akció délelõttjén a helyi tûzoltóság épü-
letében, a kora délutáni órákban a vasútállomás várótermébe várták a  vér -
ellátó állomás dolgozói az önkénteseket. Kiss Lajosné, a Vöröskereszt te-
rületi vezetõjének a tájékoztatása szerint összesen ötvenen vettek részt a
karitatív akcióban.

Magyar Magdolna és Cseppely
Béla 1959. március 14-én, délután
4 órakor Szerencsen kötöttek há-
zasságot. Az 50. évfordulójuk alkal-
mából szeretettel köszöntik õket: 3
fiuk: Béla, Zsolt és Csaba, menyeik:
Emese, Évike és négy unokájuk:
Anett, Ivett, Patrik és Csenge.

50 ÉVES
HÁZASSÁG

Talán több olvasónk gondolkodott
már el azon, hogy egy-egy jól sike-
rült családi fotó, vagy kirándulásokon,
baráti összejöveteleken ellesett lát-
ványos felvétel megjelenhetne akár az
újság hasábjain is. Ezúttal bárki szá-
mára adott a lehetõség, és várjuk le-
veleiket. Küldjék be a saját készítésû,
az Önök számára kedves, vagy kü-

lönlegesnek gondolt fotót  szerkesztõ -
ségünkbe. Az általunk legjobbnak és
az olvasók számára érdekesnek ítélt
képeket  bemutatjuk a Szerencsi Hí-
rekben és lapunk internetes honlap-
ján is. A legjobb fotók készítõit ju-
talomban is részesítjük. Elsõsorban
digitális felvételeket várunk a
szerhir@t-online.hu e-mail címünkre.

FELHÍVÁS: „AZ ÉN FOTÓM”
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Sorozatunkban olyan szerencsi,
vagy innen elszármazott fiatalokat
mutatunk be, akiknek pályafutása ta-
nulságként szolgálhat az utánuk kö-
vetkezõ generációk számára. 

Ez alkalommal Sárossy Péter (fo-
tónkon) mesél eddigi életérõl és je-
lenlegi lakóhelyérõl: Hollandiáról. 

– Általános és középiskolába Sze-
rencsen jártam. A Bocskai gimnázi-
um hatosztályos tagozatán olyan ta-
náraim voltak,
akiktõl nagyon sokat
tanultam. Szeren-
csére az órákra való
napi felkészülés
mellett mindig ju-
tott idõm arra, hogy
gyarapítsam az in-
formatikával kap-
csolatos ismeretei-
met – idézte fel Pé-
ter. – Az érettségi
után számos lehet-
õségem volt a to-
vábbtanulásra. Saj-
nos, a számítástech-
nika világában az
egyetemi diploma
nem túl sokat jelent,
mivel nincs mögöt-
te megfelelõ tapasztalat. Elhelyez-
kedni pedig nem könnyû vele, mert
vagy specifikusak és csak a kutatói po-
zíciókra felelnek meg, vagy pedig túl
általánosak, amivel nehéz bármit is
kezdeni. Így végül a tematikus iskola
mellett tettem le a voksomat: Buda-
pestre jelentkeztem a Computer Scho-
ol nevû intézménybe médiatechno-
lógus szakra. Egy év után azonban el-
jutottam arra a pontra, hogy már nem
tudtak nekem újat tanítani.

– Az idõm vesztegetése helyett
munkakeresésbe fogtam, miközben
szabadúszóként internetes alkalma-
zások fejlesztésével foglalkoztam –
folytatta Péter. – Rövid keresés után
felvettek egy nagy áruházlánc buda-

pesti kirendeltségére, ahol rövid ide-
ig a beléptetõ kártyarendszer lecse-
rélésén dolgoztam. Mivel ebben a fel-
adatkörben szinte semmilyen kihívást,
vagy karrierlehetõséget nem láttam,
újra böngészni kezdtem az állásaján-
latokat. Teljesen véletlenül akadtam
rá a Google Inc. hirdetésére, ahová
egyetemet végzett, vagy nagy tapasz-
talattal rendelkezõ kollégákat keres-
tek. Egy hosszú és embert próbáló fel-
vételi procedúra végén 2005 õszén én

lettem a cég elsõ magyarországi al-
kalmazottja. A Google Magyarország
Kft. létrehozása után az ország messze
legnagyobb és legfejlettebb számító-
gépparkjának felépítése és karbantar-
tása volt a feladatunk. Jól jött, hogy
nem estem ki az iskolai ritmusból és
nem okozott gondot a nagy mennyi-
ségû információ megjegyzése. A mun-
ka sok utazással járt a különbözõ adat-
központjainkba. Szorgalmasan dol-
goztam és elértem, hogy több száz-
millió dollár értékû telephelyek ki-
építését vezethettem.

Magyarországról 2007 októberé-
ben kerültem Hollandiába, ami új ki-
hívást jelentett számomra. A cégünk
ekkor jelentette be, hogy megnyitja Eu-

rópa legnagyobb adatközpontjait a Be-
nelux-állam északi, Groningen nevû
tartományában. A tapasztalatomra te-
kintettel örömmel fogadták az áthe-
lyezési kérelmemet. A munkaköröm
gyakorlatilag nem változott. Kis hol-
land csapatunkkal a hagyományos
módszerekhez képest hihetetlen tem-
póban bõvítjük a cég világméretû há-
lózatát. Többszöri elõléptetéseknek kö-
szönhetõen jelenleg technikai cso-
portvezetõként töltöm napjaimat a he-

lyi és világméretû
problémák megoldá-
sán dolgozva.

Groningenben na-
gyon sok az egyete-
mista és nyugodt az
élet. Az emberek meg-
lepõen segítõkészek a
külföldiekkel. Bûnö-
zés szinte nem létezik,
ami egy komoly kul-
turális sokk volt szá-
momra a budapesti
belvároshoz képest. Itt
nemhogy rácsot, de
még függönyt is ritkán
lát az ember az abla-
kokon. A másik meg-
lepõ a rengeteg bicik-
li, amihez sok kerék-

párút tartozik. Az autósok figyelme-
sek, messzirõl lassítanak, ha csak
zebra környékére téved az ember. Ál-
talánosan barátságos mentalitása van
a hollandoknak. Nagyon nehezen vi-
selik a bürokratikus rendszereket és
nem fogadják el, hogy valami azért
bonyolult, mert egyszer valaki úgy ta-
lálta ki. Az áttelepülésem összes pa-
pírmunkája – beleértve valamennyi
közmûszolgáltatónál a regisztrációt –
egy hét leforgása alatt történt meg te-
lefonon vagy e-mailben. A hollandok
nagyon sok figyelmet fordítanak arra,
hogy ne vesztegessék az ember ide-
jét, megpróbálnak mindent a lehetõ
legegyszerûbben megoldani. Min-
denki beszél angolul valamilyen szin-
ten, ami sokkal egyszerûbbé teszi az
életemet. Senkire nem próbálják rá-
erõltetni az ország nyelvét.

A pénzügyi és gazdasági világvál-
ságról leginkább a hírekben van szó,
a tõzsdék itt is sokat estek – emelte ki
aktualitásként Péter. Néhány bank is
bajba került, de csak egy lökést adott
a felvásárlásoknak. Az állam nem tá-
mogatja a pénzintézeteket, ellenben
a lakosokat védi a banki csõdöktõl,
így a hétköznapi hollandokat nem
érinti a krízis. Ha nem amerikai cég-
nél dolgoznék, valószínûleg csak a
nemzetközi hírekbõl tudnám, hogy
válság van.

– A szüleim és a bátyám Szeren-
csen élnek, így amikor csak tudok, ha-
zalátogatok – tette hozzá Sárossy Pé-
ter. Az interneten keresztül azonban
rendszeresen látjuk egymást a csa-
ládtagjaimmal. Sok régi barát és is-
merõs köt Szerencshez, ahová min-
dig szívesen térek vissza.

Kvízjátékkal, valamint alkotópá-
lyázattal szeretné a fiatalokat az idei
június 7-ei európai parlamenti vá-
lasztásokon való részvételre ösztö-
nözni az Alapítvány a Választásokért
elnevezésû civil szervezet. A Most raj-
tad a sor címmel az Európai Bizott-
ság támogatásával megvalósuló prog-
ramban a 18 és 30 életév közötti kor-
osztály értékes aján dékokat nyerhet.
A totójátékba a www.elsovalaszto.hu
internetes oldalon lehet bekapcso-
lódni, ahol az esszé, poszter és mûal-
kotás pályázatok részletes kiírásai is
megtalálhatók. 

A kvízjáték május 6-ig tart. Fordu-
lónként 13 + 1 kérdésre kell megadni
a helyes választ, témája Tudáspróba az
Európai Unióról. Fordulónként a leg-
jobban teljesítõ, pontegyenlõség ese-
tén a sorsolással kiválasztott szerencsés
nyertes ajándékot kap. A hét forduló
végén a legtöbb pontot elért – pont -
egyenlõség esetén a sorsolással kivá-
lasztott – játékos brüsszeli utazást nyer,
a második és harmadik helyezett érté-
kes tárgyjutalomban részesül. 

Az Én és az EU címmel meghirde-
tett kreatív pályázaton egy személy egy
adott témakörben csak egy, saját ké-
szítésû munkát nyújthat be, amelyet ko-
rábban semmilyen más célra nem
használtak fel, és azt nem publikálták.
Fontos, hogy a jelentkezõk a helyi kö-
zösségbõl választott témákat dolgoz-
zanak fel, ami kapcsolódjon az euró-
pai uniós csatlakozással megvalósult
beruházáshoz, vagy mutasson be egy
olyan lehetséges fejlesztést, amely az
EU támogatásával valósítható meg.
Az alkotás mondanivalójának párt-
semlegesnek kell lennie, az nem irá-
nyulhat semmilyen, a választáson in-
duló jelölõszervezet nyílt, vagy burkolt
propagálására. A pályázatoknak 2009.
április 30-án (csütörtökön) 16 óráig kell
beérkezniük személyes beadás esetén
a Választási Információs Szolgálathoz
(1051 Budapest, Roosevelt tér 2.),
vagy postán az Alapítvány a Választá-
sokért, Budapest, pf. 1903 címre. Az
elbírálás május 12-én lesz, amelynek
az eredményét a www.elsovalasz-
to.hu honlapon teszik közzé.

Szerencsiek a nagyvilágban 

SÁROSSY PÉTER

PÉNTEK 13.

– Nem vagyok babonás, de nem tudod, hogy áll a forint?!...

MOST RAJTAD A SOR…

Körzet-kongresszust rende-
zett március 7-8-án Szeren-
csen a Jehova Tanúi felekezet.
A városi sportcsarnokban meg-
tartott eseményen több mint ez-
ren vettek részt a két nap alatt,
ahol fiatalok és idõsek egyaránt
útmutatást kaptak arról, hogy a
Szentírás alapján hogyan lehet
boldog és kielégítõ életet élni.
Az eseményen szó esett arról
is, hogy a bibliai gondolatokat
milyen módszerekkel tudják a
leghatékonyabban átadni má-
soknak.

Második világhábo-
rús lövedéket találtak
február 25-én Golo-
pon. Kiss Lajos pol-
gármester arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy
közmunkások ástak a
tavaszi faültetéshez
gödröket, amikor elõ -
bukkant a földbõl a
német gyártmányú ak-
navetõgránát. Azonnal
értesítették a rendõrséget, akik a
tûzszerészek kiérkezéséig biztosí-
tották a területet. A gránátot végül a

község külterületén lévõ, használa-
ton kívüli bányában robbantották fel
a szakemberek.

GRÁNÁT GOLOPON

A ROSSZAT GYÕZD LE A JÓVAL

NAPI HELYETT 
HAVI STANDOLÁS  

Mindössze egy hó-
napig volt érvényben a
vendéglátóipari-egysé-
gek napi standolási kö-
telezettsége, miután az
Országgyûlés a közel-
múltban a jogszabályt
hatályon kívül helyez-
te. Tavaly december-
ben azért került be az
adócsomagba az alko-
holtermékek kötelezõ
napi leltározása, hogy
nehezebbé váljon az
adózást elkerülõ, ille-
gális úton elõállított jö-
vedéki termékek for-
galmazása. A gazdaság
fehérítését szolgáló in-
tézkedés azonban túl-
zónak bizonyult, ezért a parlament-
ben ötpárti egyezség született annak
megváltoztatásáról. A képviselõk ál-
tal egyhangúlag megszavazott mó-
dosítás értelmében márciustól a ven-
déglátóipari üzleteknek havonta kell

az általuk forgalmazott, zárjeggyel el-
látott alkoholtermékekrõl készletfor-
galmi nyilvántartást vezetniük. A ha-
tályon kívül helyezett szabályozás
alapján pedig visszamenõleg sem le-
het bírságot kiszabni.
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Az elmúlt évek hagyományait
folytatva a szerencsi kistérség is be-
mutatkozott az Utazás 2009. nem-
zetközi idegenforgalmi kiállításon.
Az idei turisztikai seregszemlén 16
ezer négyzetméteren csaknem 40 or-
szág kínálatával ismerkedhetett meg
február 27. és március 1-je között
a nagyközönség.

Találj rá a saját utad-
ra! – ezzel a mottóval
biztatták az  érdeklõ -
dõ ket a szervezõk
arra, hogy kedvükre
válogassanak az ide-
genforgalmi kiállítá-
son a nyaralások és
hosszú hétvégék szé-
les kínálatából. Kül-
földi és hazai ajánla-
tokból egyaránt nem
volt hiány, hiszen
mintegy nyolcszáz
cég, önkormányzat és
szervezet várta az ér-
deklõdõket a Hung -
expo vásárcsarnokai-
ban. Az idei kiállítás-
nak Görögország volt a vendége, míg
a legígéretesebb úti célként Japán
mutatkozott be a közönségnek. Hoz-
záértõk szerint a gazdasági válság ha-
tása már napjainkban is érzékelhetõ
abban, hogy egyre többen válogat-
nak a hazai kínálatból. Ezért külö-

nösen fontos, hogy immár ötödik éve
mutatkozik be önálló standon a sze-
rencsi kistérséghez tartozó 18 tele-
pülés. A tokaji borok, Szerencsen ké-
szített csokoládék és a rátkai sváb sza-
lonna, valamint a térség gazdag kul-
turális örökségét és szépségét be-
mutató kiadványok sokaknak felkel-
tették az érdeklõdését. Megcsodál-

ható volt a 2008-as csokifesztiválon
faragott hatalmas Gombóc Artúr szo-
bor kicsinyített mása is. A stand
vendége Tállyáról az Oroszlános
Borvendéglõ és a Bártfay Udvarház,
valamint a Disznókõ Szõlõbirtok és
Pincészet. A szerencsi kistérséggel

társkiállítóként, de önállóan mutat-
kozott be Tokaj és környéke, ahol a
Tokaj Turizmusáért Egyesület, a tar-
cali Gróf Degenfeld Kastélyszálló és
az erdõbényei Magita Hotel képvi-
seltette magát.

A kiállításon tizenötödik alkalom-
mal vett részt Borsod-Abaúj-
Zemplén megye, három esztendeje

közösen az Észak-
magyarországi Mar-
keting Igazgatóság-
gal. A régió kínálatát
bemutató sajtótájé-
koztatón Koncz Fe-
renc, a megyei köz-
gyûlés alelnöke töb-
bek között a bükki
postakocsi járatot, a
hegyaljai országos
félmaratoni futóver-
senyt, valamint a
„Kulturális turizmus
éve” jegyében a To-
kaji Írótábort és a
Zempléni Fesztivált
ajánlotta az újságírók
figyelmébe. Az Uta-
zás kiállításhoz kap-

csolódva „Faluban a város” szlo-
gennel elsõ alkalommal rendezték
meg az I. Európai Leader Expót, ame-
lyen a szerencsi kistérség községeit
is magában foglaló Dél-zempléni
Nektár Leader Nonprofit Vidékfej-
lesztési Kft. is bemutatkozott.

Elfogadta a település 2009. évi költ-
ségvetését február 26-ai ülésén a be-
kecsi önkormányzat. A képviselõ-
testület megállapította, hogy az idei
esztendõben többek között az okta-
tási normatívák csökkenése miatt
nehezedtek a mûködés feltételei. A
378 millió forint kiadási fõösszegû
pénzügyi terv 48 millió forint for-
ráshiánnyal számol, amelyet szigo-
rú takarékosság mellett próbálnak ki-

gazdálkodni. A költségvetésben 20
millió forint pályázati önrész is sze-
repel a belterületi csapadékvíz-el-
vezetés megvalósítására. Az ülésen
közfoglalkoztatási tervet fogadott el
a bekecsi képviselõ-testület. Az el-
képzelések szerint az idén a köz-
munkaprogramok keretében hatvan
fõt alkalmaznának, akik megfelelõ
irányítással jelentõs értéket teremte-
nek majd a községben. 

Ügydöntõ nép-
szavazást kezde-
ményez a Büntetõ
törvénykönyv jogos
önvédelemrõl szóló
rendelkezéseinek a
megváltoztatására
a monoki polgár-
mester és egy nyír-
egyházi ügyvéd.

A március 4-én a
község polgármes-
teri hivatalában
megtartott sajtótájé-
koztatón Szepessy
Zsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy
míg napjainkban a bûnözõk nem vá-
logatnak az eszközökben, addig a ha-
tályos jog szerint az áldozatoknak
csak a támadással arányos védeke-
zésre van lehetõségük. Az ügydöntõ
népszavazással ezen szeretnének
változtatni azért, hogy a kiszolgál-
tatott állampolgárok hatékonyan tud-
janak fellépni vagyonuk és testi ép-
ségük védelmében. Szepessy Zsolt
szerint új reformkor elõtt áll az or-
szág, amikor az emberek összefo-
gással érvényt szerezhetnek a joga-

iknak. A polgármester szerint nem
tartható, hogy a támadóknak vannak
jogaik, a becsületes állampolgárok-
nak pedig csak kötelezettségeik lé-
teznek. A bûnelkövetõket pártoló jog-
védõknek pedig el kell gondolkod-
niuk, hogy mit tesznek akkor, ami-
kor kiállásukkal a törvények meg-
szegésére bátorítják pártfogoltjaikat. 

Erdei Csaba ügyvéd szerint a jo-
gos védelem definíciójának tágabb
értelmezésével gyökeres változást le-
hetne elérni a közbiztonság erõsí-
tésében. Azt javasolják, hogy ne le-

gyen büntethetõ az
aki a saját, illetve
mások személyét,
tulajdonát, testi ép-
ségét, életét veszé-
lyeztetõ jogtalan
támadás vagy ma-
gatartás megaka-
d á l y o z á s á h o z
 szük séges mérté-
ket bármilyen
 arány ban vagy esz-
közzel túllépi még
akkor sem, ha a tá-
madó emiatt sú-
lyosan megsérül,

vagy az életét veszti. Az ügydöntõ
népszavazás aláírási íveit március
második hetében adják át az Or-
szágos Választási Bizottságnak. A
kezdeményezést a 67 éves kesz-
nyéteni Szoboszlai Barna is támo-
gatja, aki árammal védte kertjét a
tolvajoktól és emiatt tavaly egy em-
ber életét vesztette. A Monokon élõ
idõs férfi szerint napjainkban sokan
ülnek börtönben azok közül, akik
maguk és értékeik védelmében túl-
lépték a törvény által meghatározott
arányosság elvét.

A mezõzombori óvodában is el-
jött a farsangi mulatság ideje febru-
ár 19-én, amire a gyerekek az
óvónõkkel és a dajkákkal lelkesen ké-
szültek. A vigasságon jó hangulat ke-
rekedett, kicsik és felnõttek jelmez-
be bújva ünnepeltek. A tavasztündér
elõvarázsolta a kedvenc mesesze-
replõket: Hófehérkét a hét törpével,
Piroskát, Micimackót, a gonosz bo-
szorkányt, Csipkerózsikát, és még sok
mindenki mást. A bemutatkozás után
verseltek, énekeltek a gyerekek. A fel-
vonulás végén táncra perdült az

óvoda apraja-nagyja az egyiptomi
táncosnõvel, aki púpos tevéjével ér-
kezett Mezõzomborra. 

Másnap az idõsek otthonába is el-
vittük a jó hangulatot, amit szívesen
fogadtak a nénik. Tapssal és édes-
séggel jutalmazták mûsorunkat, jó-
kat nevettek közösen a gyerekekkel,
volt, aki táncra is perdült. Meghív-
tak bennünket más alkalomra is,
hogy vidámságot vigyünk minden-
napjaikba. Köszönjük a sok meghí-
vást és a tapsot!

Sándor Mihályné óvónõ

FARSANG OVISOKNAK
ÉS IDÕSEKNEK

Ötletes jelmezekben mutatkoztak be a résztvevõk.

A SZERENCSI KISTÉRSÉG
AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON

Érdeklõdõkben nem volt hiány a kistérségi pavilonnál. 

Bekecs

KÖLTSÉGVETÉS
ÉS KÖZMUNKA

Monok

ARÁNYOSSÁG NÉLKÜLI JOGOS ÖNVÉDELMET

A fotón balról: Szoboszlai Barna, Szepessy Zsolt és Erdei Csaba.

Csendéletek, tájképek, épületek ele-
venedtek meg azokon a különleges go-
belinképeken, melyekbõl március 6-
án nyílt kiállítás a mezõzombori pol-
gármesteri hivatal házasságkötõ ter-
mében. A tárlatot Biró Ferenc ajánlotta
az érdeklõdõk figyelmébe. A polgár-
mester örömét fejezte ki, hogy a  Mezõ -
zomborról elszármazott, napjainkban
már Taktabájon élõ Bodovics Ferenc-
né éppen szülõfalujában rendezte

meg elsõ önálló kiállítását. Az alkotó
immár tíz esztendeje foglalkozik go-
belin készítésével, ez idõ alatt több pá-
lyázaton nyert díjakat munkáival. 

Kevés olyan dolog van az életünk-
ben, amely megõrizte a kezdetleges
tradíciókat. Ilyen a kézimunka, ezen
belül pedig a gobelin mint textil -
mûvészeti technika, amely nem hasz-
nál új eszközöket, csak a hagyomá-
nyokra támaszkodik.

Mezõzombor

A KÉZIMUNKA MÛVÉSZETE

A mezõzombori
há zasságkötõ
te rem ben láthatták
az ér deklõdõk
a tárlatot.

Hazánk legnagyobb karitatív szer-
vezete, a Magyar Vöröskereszt már-
cius 14-én, immár második alka-
lommal, egész napos országos ado-
mánygyûjtést szervez. Szombaton az
önkéntesek Borsod-Abaúj-Zemplén
megye nyolc városában – köztük Sze-
rencsen, a piactér környékén – visz-
nek hordozható perselyeket az ut-
cára, hogy a beérkezett pénzbõl tá-
mogassák a rászorulókat. Ezen a na-
pon 9.30–13 óra között ifjúsági vö-
röskeresztesek várják az adomá-
nyokat, amelyekbõl a gyermeknap-

hoz kapcsolódva szeretnének közel
félszáz nehézsorsú fiatalnak örömet
szerezni. A Magyar Vöröskereszt
kezdeményezése – amelyet Nyu-
gat-Európában már régóta sikeresen
alkalmaznak – nem egy alkalomra
szól: a szervezet önkéntesei ezentúl
minden hónap második szombatján
kint lesznek perselyeikkel az utcákon.
A gyûjtést végzõk ruhájukon viselik
a karitatív szervezet kitûzõjét és ki-
zárólag a közterületeken tevékeny-
kednek, lakásokat, intézményeket
nem keresnek fel.

PERSELYEZIK
A VÖRÖSKERESZT 



A jelenleg érvényben
lévõ agrár környezet-
gazdálkodási célprog-
ramok 2009. augusztus
31-én lezárulnak. Az
új programban részt

venni kívánó regisztrált gazdálkodók-
nak a támogatási kérelmet várhatóan
május 16. és június 15. között lehet
majd benyújtani az illetékes Mezõ -
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal-
hoz. 

Az agrár környezetgazdálkodási cél-
programok 5 éves idõtartamra szólnak.
Az új, 2014. augusztus 31-ig terjedõ
idõszakra vonatkozó célok a követ-
kezõk: a mezõgazdaság által érintett
fizikai (talaj, víz, levegõ) és természe-
ti környezet állapotának megõrzése, il-
letve javítása, a genetikai erõforrások
megõrzése. Minõségi termékek elõál-
lításának elõsegítése, az élelmiszer-
biztonság fokozása. A gazdálkodók jö-
vedelembiztonságának segítése. A sza-
bályozás szintjei: uniós rendeletek
(1698/2005/EK, 19742006/EK, 1975/
2006/EK rendeletek: az alapelvekrõl és

általános feltételekrõl és jogosultsá-
gokról.) Új  Magyarország Vidékfej-
lesztési  Program 214 A fejezete  tar-
talmazza a területalapú támogatások
igénylésének  alapjait, pl.: a jogosult-
sági feltételeket: az általános és cél-
programok elõírásait, a támogatási
összegeket. Nemzeti támogatási jog-
szabály; A támogatás igénylésének
részletes feltételeirõl; célprogramok
részletes ismertetése a kötelezettsé-
geknek való megfelelés biztosítása; el-
járásrendek. Az Irányító Hatóság és a
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Hi-
vatal által kiadott közlemények.

ÁLTALÁNOS ELVEK
Önkéntes kötelezettségvállalás. 
Kompenzációs támogatás, a kötelezõ

elõírásokon túlmutató többletköltsé-
gek és kiesõ jövedelem ellentételezé-
se céljából. Helyes mezõgazdasági és
környezeti állapot betartása. Jogsza-
bályban foglalt gazdálkodási követel-
ményeknek való megfelelés. Mini-
mum-tápanyag gazdálkodási és nö-
vényvédõ-szerekre vonatkozó elõírások

betartása. Normatív területalapú tá-
mogatás (elõre kalkulált támogatási
összegekkel): elõíráscsomagok – cél-
programok közül lehet választani.

A CÉLPROGRAMOK
RENDSZERE

Szántó célprogramok: természetvé-
delmi célú gazdálkodás keretében kék-
vércse, túzok, vadlúd/daru, madár/apró-
vad-élõhelyek megõrzése, szél- és víz-
erózió elleni védekezés, ökológiai, ta-
nyás, illetve integrált gazdálkodás.
Gyep célprogramok: természetvédelmi
célú földhasználat-váltás, természet-
védelmi célú gazdálkodás – túzok  élõ -
hely-megõrzése, természetvédelmi célú
gazdálkodás – élõhely-megõrzés, kör-
nyezetvédelmi célú földhasználat-vál-
tás, ökológiai gyepgazdálkodás, ex-
tenzív gyepgazdálkodás. Ültetvény-
célprogramok: ökológiai gyümölcster-
mesztés, hagyományos gyümölcster-
mesztés, integrált gyümölcstermesz-
tés. Vizes élõhely célprogramok: vizes
élõhelyek létrehozása, illetve fenntar-
tása, nádgazdálkodás.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK 
Kedvezményezettre vonatkozóan:

jogosult az adott földterület használó-
ja, melyet a földhivatal által bejegyzett
földhasználati lappal kell igazolnia, a
gyepgazdálkodási célprogram esetén
szükséges az állatállomány megléte,
amit a gazdálkodónak az ENÁR nyil-
vántartással kell igazolni. Területekre vo-
natkozóan: a horizontális célprogramok
az országban bárhol igényelhetõk, a zo-
nális célprogramok csak elõre megha-
tározott természetvédelmi, talajvédel-
mi és vízvédelmi területeken vehetõk
igénybe.                      Nagy Zsolt, 
az FVM minõsített szaktanácsadója

Egészségünkért
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:

minden hónap elsõ szerdáján, leg-
közelebb április 1-jén 8–12 óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legköze-
lebb március 19-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb már-
cius 25-én.

SZERENCSI VÁROSI
ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

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

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb április 6-án 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap elsõ
hétfõjén, legközelebb április 6-án 9–
12 óráig tart fogadónapot. 

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

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

Március 9–15.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig, szombat–
vasárnap 8–14 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12
óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Március 16–22.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–19 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–

péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12
óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Március 23–29.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–19 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17
óráig, szombaton 8–12 óráig. Sze-
rencs (ügyeletes): hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Március 30–április 5.: Centrum
(ügyeletes): hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 óráig.
Alba:hétfõ–péntek 8–17 óráig, szom-
bat 8–12 óráig. Szerencs: hétfõ–
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19
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. Sze-
rencs gyógyszertár: Tesco áruház.
Tel.: 47/560-302, 560-303.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
Telefonszám: 47/364-300. 

KÖRZETI FÖLDHIVATAL
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55. Tel.:

47/362-817, fax: 561-134. 
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-

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

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
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

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

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

Március 13.: V. körzet (Gál Tamás), tel.: 47/560-144.
Március 20.: I. körzet (Rohály Judit), tel.: 47/362-638.
Március 28.: II. körzet (Dr. Móré László), tel.: 47/362-225.
Április 3.: III. körzet (Sütõ Szilveszter), tel.: 47/362-638.

A nagyböjt a húsvét
vasárnapját megelõzõ
idõszak, az egyház ta-
nítása szerint az ün-
nepre való elõkészület
ideje.

A római katolikus egyházban a VII.
század elején vált szokássá a hamva-
zószerdával kezdõdõ nagyböjt. A szo-
kást II. Orbán pápa 1091-ben iktatta
törvénybe.

Mi szükség van a böjtölésre, az ön-
megtartóztatásra? Az egyik magyará-
zat a hagyomány erejében rejlik. A ke-
resztény hagyományban ez a szokás
elõkészületet, várakozást jelent, a tes-
ti, lelki tisztálkodás része. A másik, fel-
tehetõen õsibb magyarázat az egész-
séggel függ össze. A negyvennapos
nagyböjt a szervezetbõl a tavasz kez-
detén a mérgek kiürülését, eltávolítá-
sát segíti elõ, felfrissülést eredményez
testben és lélekben egyaránt.

A szervezetünkben évente négyki-
lónyi felesleges méreganyag halmo-
zódik fel az étkezések során elfo-
gyasztott tartósítószerekbõl, a növények
által elraktározott permetszerekbõl,
vegyipari termékekbõl, a levegõben és

a vízben lévõ anyagokból. Ezek a mér-
gek a szervezetünk mûködését rend-
kívüli mértékben megnehezítik, de
testünk képes a megtisztulásra, ha se-
gítségére sietünk.

Legfontosabb, amit tehetünk, hogy
idõrõl idõre gondoskodunk szerveze-
tünk tehermentesítésérõl, amikor ke-
vesebb méreganyagot fogyasztunk. A
húsvétot megelõzõ böjt magában fog-
lalja a hús, a zsíros ételek kerülését, ami
már alapja a szervezetünkben végzett
méregtelenítésnek, „nagytakarítás”-
nak! Ez után a táplálék feldolgozása ha-
tékonyabb lesz, az anyagcsere kie-
gyensúlyozottabb, erõsödik az im-
munrendszer és a szervezet regenerá-
ciós képessége is! A legfontosabb,
amit tehetünk, hogy évente több alka-
lommal is csökkentett terhelésû napo-
kat iktatunk be, kihagyva a nehéz éte-
leket, amelyek helyett gyümölcsöt,
zöldségeket, folyadékokat fogyasz-
tunk. A ma jellemzõ rostszegény ét-
kezés, a rossz táplálkozási szokások,
a mozgásszegény életmód még inkább
szükségessé teszi a táplálkozásunk
módosítását, a szervezetünk számára
elõnyt jelentõ méregtelenítés, böjt
rendszeres beiktatását.

A méregtelenítést, a böjtöt viszont
csak az egészségi állapotnak megfele-
lõen végezhetjük! Alkalmazhatunk
enyhébb és szigorúbb módszereket, de
intenzív méregtelenítõ kúra esetén
mindenképpen egyeztessünk a  kezelõ -
orvosunkkal! 

Aki figyel a táplálkozásra, annak a
szervezete kevesebb méreganyagot
halmoz fel, nagymértékben hozzájá-
rulhat ahhoz, hogy egészségesebb le-
gyen.                   Váradi Ferencné 

dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb március 23-án) a szerencsi
rendelõintézetben Váradi Ferencné
segítséget nyújt a személyre szabott di-
éta kiválasztásában, lehetõség van a fel-
vetõdõ problémák egyéni megbeszé-
lésére. A rendelés beutaló nélkül is
igénybe vehetõ, társadalombiztosítási
igazolványra azonban szükség van, és
a várakozás elkerülése érdekében cél-
szerû idõpontot egyeztetni.

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

VÉRADÁS
MÁRCIUS

16. (hétfõ): Monok.
17. (kedd): Abaújszántó.

ÁPRILIS 
2. (csütörtök): Tiszaladány.

AGRÁR KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
CÉLPROGRAMOK 

* A Nyárutó Klub civil szervezet
2008. évi mérlegének fõbb számai
az alábbiak szerint alakultak. A be-
vételek tagdíjakból, támogatások-
ból, pályázatokból, egyéb források-
ból 1 millió 217 ezer forintot, a SZJA
egy százalékának felajánlásaiból 157
ezer forintot tettek ki. A tavalyi év-
ben a mûködési költségekre és egyéb
felhasználásokra 1 millió 348 ezer
forintot költöttünk. 

Megköszönöm a magánszemélyek
által 2008. évben nekünk juttatott
szja egy százalékot, amit ebben az
évben is tisztelettel várunk. Adó-
számunk: 18443459-1-05. 

Fincziczki Istvánné
Nyárutó Klub elnöke

* A „Szerencsi Idõsek Otthona El-
látottaiért” Közhasznú Alapítvány
többek között az intézmény lakói
életminõségének javítását, a kultu-
rális értékek támogatását, a hagyo-
mányok ápolását, a külsõ és belsõ

környezetének javítását, a hozzá-
tartozókkal, családtagokkal, társa-
dalmi és egyéb szervezetekkel való
kommunikációs kapcsolattartás tá-
mogatását tekinti feladatának. A
2008-as esztendõben a civil szer-
vezet bevétele 3 336 218 forint volt,
amelybõl 3 201 053 forintot költöt-
tek el. Az alapítvány költségvetési és
önkormányzati hozzájárulásban
nem részesült, az egyik támogató –
a minõségi munkavégzést segítõ
ISO minõsítés felülvizsgálatára –
juttatott pénzt a civil szervezetnek.
Emellett 155 ezer forint felajánlásá-
val a lakók életterének felújításával,
korszerûsítésével, a kivitelezési mun-
kák megszervezésével bízta meg
egy adományozó az alapítványt,
amelynek tisztségviselõi, kuratóriu-
mi tagjai a feladatukat társadalmi
munkában végzik. Az adószám:
18447790-1-05. A támogatásokat az
idõs korú emberek nevében tiszte-
lettel köszöni a kuratórium.

EGYESÜLETI BESZÁMOLÓK 
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� Bicskakulcsos központi zár
� Méretpontos üléshuzatok gyári anyagokból
� Fûthetô ülésvédô
� Üléstakarók
� Hótálcás és méretpontos gumiszônyegek
� Dísztárcsák (darabra is) 
� Csomagtértálcák (méretpontos is) 
� Trikó jellegû huzatok 

elsô és hátsó ülésre is 
� Lakás- és garázsriasztók 
már 5000 Ft-tól   

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL VAGY MEGRENDELÉSRE.

CSERÉLJEN OLAJAT úgy, hogy az 
OLAJSZÛRÔNEK CSAK A FELÉT FIZETI!!!

Ha nálunk vásárolja az olajat, levegô -
szûrôt, olajszûrôt a Suzuki Swift, WR +,
és Ignisekhez, akkor az olajszûrô árának

csak a felét kell kifizetnie!!!
� IZZÓK nagy választékban minden típushoz.
� Castrol, Valvoline, Opel olaj raktárról.
� Vezérmûszíjak, hosszbordás szíjak, ékszíjak.
� VW, Opel gyári alkatrészek.

Bereczk Autósbolt

Cím: Szerencs, Széchenyi u. 18. Tel.: 47/362-701.Eng.sz.: R-1787/1998

VALUTA VÉTEL – ELADÁS 
A LEGJOBB ÁRON!

Elôfoglalási kedvezmények 2009. 03. 31-ig.

JÖJJÖN VELÜK DÉL-ERDÉLYBE!
Idôpont: 2009. 05. 29.–06. 01.

Részvételi díj: 36 000 Ft/fô.

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

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

Honlap: www.zemplentourist.hu

AKKUMULÁTOROK 
LEG… 

LEG… 
LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!

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

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

Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.  

AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû-, motorkerékpár-, japán típus, zselés, 

meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromos targonca-akkutelepek

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

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

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

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

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

Pizzéria
Paradiso

Akciós pizzák:

Szerencs, Nyár út 1. (37-es fogadó helyén)

Elôrendelést felveszünk! Tel.: 20/441-5333

Nyitva tartás: hétfõ – szombat: 9–22 óráig, vasárnap: 14–20 óráig

30 cm-es pizzák:

szalámis � sonkás � hawaii � gombás � tejfölös � margherita

500 Ft-ért

AK CIÓ!

Ismeri már a „COOP Jó nekem!” termékeinket? 
Ha nem, keresse a COOP, Maxi-COOP, 

Szupermarket áruházaink polcain! 
Csemegekaraj 100 g 349 Ft

Egységára: 3490 Ft/kg

Kaukázusi kefir 500 ml 189 Ft
Egységára: 378 Ft/kg

Ételízesítõ 125 g 219 Ft
Egységára: 1752 Ft/kg

Spagetti, szarvacska, durum 0,5 kg 269 Ft
Egységára: 538 Ft/kg

Krémlevesek – zöldség, francia hagyma 55 g 179 Ft
Egységára: 3255 Ft/kg

Reggelizõ pehely, Corn Flakes 250 g 299 Ft
Egységára: 1196 Ft/kg

Extrudált kuk. pehely paprikás, f.mogy. 75 g 109 Ft
Egységára: 1453 Ft/kg

Teljes kiõrlésû tönkölybúza ropi 50 g 79 Ft
Egységára: 1580 Ft/kg

Gabonás omlós keksz 40 g 69 Ft
Keresse településén a legközelebbi UNIÓ COOP Zrt. üzletet,

ahol az élelmiszerek választékában 
már most is több mint 80% MAGYAR TERMÉK!

Vasudvar
� Zártszelvények, szög-,

kör-, lapos-, négyzet-,
betonacélok

� Hegesztett hálók, kerítés-
fonatok, kötözõdrótok

� Alu és horganyzott 
csatornák, lemezek

� Kisgépek, szerszámok,
csavarok

� Álmennyezetek, szegõk,
rozetták

� Tapéták, tapétaszegõk,
ragasztók

� Kertészeti és takarófóliák
� Biofa-tüzelõ: brikett 

és pellet kapható

Szerencs, Bekecsi út 2.
Tel.: 06-30/336-1290
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BUZSIK AUTÓJAVÍTÓ
� teljes körû gépkocsijavítás
� motordiagnosztika, számítógépes hibakód-kiolvasás
� számítógépes futómûbeállítás
� fékhatásmérés
� lengéscsillapító-vizsgálat
� környezetvédelmi vizsgáztatás
� klímatöltés, -javítás, -tisztítás
� autóalkatrész-értékesítés
� autógumi-értékesítés, -szerelés

HB Autó-Kontroll Bt.
3900 Szerencs, Hidegvölgy út 27.

Telefon: 06-47/361-121. Mobil: 06-20/524-0050

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. 

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

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

Kedvezményes 
vetõmagvásár

METSZÔOLLÓK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

LEMOSÓ PERMETSZEREK, 
TALAJFERTÔTLENÍTÔK ÉS TAVASZI MÛTRÁGYÁK

KERTI GÉPEK

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

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

Nyugdíjasoknak, 
munkanélkülieknek 5% engedmény! 

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
KOSSUTH  U. 19/B. 2. emelet 3. ajtó: A városközpontban, 1 szoba, 2 fél-
szoba, étkezõvel egybenyitott konyha, spájz, fürdõszoba, WC, elõszoba,
loggia helyiséges, 3 elektromos hõtárolós kályha fûtésû, parkettás,  ön-
álló vízórás, redõnyös, karbantartott, 71 m2 hasznos alapterületû, kom-
fortos komfortfokozatú társasházi öröklakás kizárólagos használatú
tároló helyiséggel és közös használatú   tárolókkal. A loggia igény sze-
rint korszerû üvegredõnnyel lezárható, mely a kilátást nem  akadá-
lyozza, de állandó  jelleggel megnöveli ezen terület   használhatóságát.
Alacsony rezsi- és társasházi közös költség. Telefon, parabola-antenna.
Megfelelõség esetén beszámítható szerencsi, legalább 1,5 szobás, kizá-
rólag földszinti társasházi ingatlan. Nagyobb lakásba költözõk figyel-
mébe ajánljuk. Irányár: 9 900 000 Ft. Tel.: 30/466-44-30. 
BOCSKAI U. 36. Glonczi: 875 m2 területû, 2,5 szobás, komfortos családi
ház. A vételár kifizetésekor azonnal birtokba vehetõ. Irányár: 
8 500 000 Ft. Telefon: 70/260-1711.                                                                                  
RÁKÓCZI U. 118. III. em. 10. ajtó: 55 m2 alapterületû társasházi lakás.
Mágneskártyás bejárat. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 7 200 000 Ft.
Tel.: 70/93-131-71.                                                                         
FELSÕPINCESOR 21.: 1198 m2 telken szintes családi ház. Megfelelõség
esetén beszámításra kerülhet szerencsi, teljesen felújított társasházi lakás.
Irányár: 19 200 000 Ft. Telefon: 20/3412-555.                                                                  
GYÁR U. 5.   II. lh. 2. em. 1. ajtó: 57 m2 alapterületû társasházi lakás a
hozzá tartozó pincei 3 m2 tárolóval. Garázs az udvarban bérelhetõ. I. ár:
7 500 000 Ft. Telefon: 20/546-2480, 20/546-2430. Irányár: 
7 900 000 Ft. Telefon: 20/9560-896, 70/967-1153.                                                 
BEKECS, KENDERFÖLD U. 11. ULMAN: 816 m2 telken 132 m2 alapterü-
letû családi ház. Megfelelõség esetén beszámítanak kisebb szerencsi,
bekecsi vagy ondi kertes ingatlant. Irányár: 14 200 000 Ft. Telefon:
70/2580-606.                                                                      
GÁBOR ÁRON U. 7.: 1045 m2 területû telken, mintegy 110 m2 hasznos
alapterületû, komfortos családi ház. Elektromos kapunyitó, kamerás biz-
tonsági rendszer. Irányár: 16 000 000 Ft. Telefon: 30/274-6236.    
TÁLLYA, DOBÓ ISTVÁN U. 8.: 3162 m2 telken, mintegy 114 m2 hasznos
alapterületû, összkomfortos családi ház. Azonnal beköltözhetõ. Az in-
gatlanban lévõ bútorok a vételárban benne foglaltatnak. Irányár: 
11 900 000 Ft. Telefon: 20/9403-163, 46/385-818.                                                         
RÁTKA, PETÕFI U. 16.: 1224 m2 telken családi ház. Teljes berendezéssel
együtt is eladó, esetleg hosszabb távra BÉRBE ADÓ. Üzleti célra is kivá-
lóan alkalmas. Irányár: 9 900 000 Ft. Telefon: 30/2981-070.                                            
MÁD, KOSSUTH U. 19.: 2337 m2 telken családi ház két önálló épülettel.
Egyik épület jelenleg kocsmaként mûködik. Másik épület üzlethelyiség.
Teljes berendezéssel együtt is eladó, esetleg BÉRBE ADÓ. Irányár: 
11 000 000 Ft. Telefon: 20/518-6049.                                                                               
TARCAL, KÖNYVES KÁLMÁN U. 15. Sárossy István: mintegy 150 m2 hasz-
nos alapterületû lakóépületbõl, melléképületbõl, garázsból és gazdasági
épületekbõl álló ingatlan, 21 m borospinceággal. Azonnal beköltözhetõ.
Irányár: 9 900 000 Ft. Telefon: 47/363-196, 70/592-7439.
BODROGKERESZTÚR, DÓZSA U. 2.: 970 m2 telken 135 m2 családi ház.
Beszámítanak budapesti, csendes környéken, maximum négyemeletes
épületben lévõ lakást. Irányár: 18 500 000 Ft. Tel.: 20/9152-634. Meg-
tekinthetõség: 30/965-10-29.                                                                   
MEZÕZOMBOR, ÁRPÁD U. 16. Elek János: 753 m2 telken, 130 m2 alap-
területû, összkomfortos családi ház. Beszámításra kerülhet Szerencsen,
vagy Miskolcon legalább 2 szobás társasházi lakás. Irányár: 
9 900 000 Ft. Telefon: 20/99-65-699.
MONOK, SZÉCHENYI U. 57.: 276 négyszögöl telken 60 m2 alapterületû,
félkomfortos családi ház. Hozzá tartozik 12 m2 pince és 20 m2 felújí-
tandó borház. 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

Kerekek, láncok, kômûvesszerszámok



A grafológia gyökerei az ókorig
nyúlnak vissza, s a történelem vi-
haros évszázadaiban önálló tudo -
mány ággá fejlõdött. Mára már spe-
ciális területekre szakosodott, és a
személyiség-feltárás e módszerét
nagyon sok helyen alkalmazzák. 

Munkahelyi grafológia – leggya-
koribb, legszélesebb körben alkal-
mazott terület, lehetõségei szerteá-
gazóak. Pályaalkalmasság, pályavá-
lasztás, vezetõ-kiválasztás, csoport-
építés. Átszervezés esetén sokszor ké-
rik grafológus segítségét a cégek. Al-
kalmas tárgyalási stratégiák kialakí-
tására is. Magánszemélyek elsõsor-
ban saját képességeikre kíváncsiak,
alkalmasak-e az általuk kiválasztott
munkaterület betöltésére. Ide sorol-
ható még a pályaorientációs vizsgá-
lat, amikor az érdeklõdõ konkrét ta-
nácsot kap, mely munkaterület felé
érdemes elmozdulni.

Pedagógiai grafológiai – ez a te-
rület leginkább a gyerekek és ser-
dülõk írásaival foglalkozik. A grafo-
lógus vizsgálhat olyan fiatalokat is,
akik nem tudnak írni. Ilyenkor a  rajz -
elemezés kerül elõtérbe. A gyerekek
írása nagyon kifejezõ és jelentõs  fej -
lõdésen megy keresztül, míg kiala-
kul az egyéni stílusuk. Az írás fejl-
õdésének egyes fázisai feltárják a vele
párhuzamosan haladó érés és fejlõ -
dés folyamatát. Az átlagtól való el-
térés felhívja a figyelmet a rendelle-
nességre olyankor is, amikor az a
gyermek egyéb megnyilvánulásaiban

még nem jelentkezik. Rámutat a tes-
ti és lelki problémákra, beilleszkedési
zavarokra. A serdülõkori változások
is feltérképezhetõk az írásmintából,
és a deviancia jegyei is feltûnnek a
leírt szövegben. Speciális terület az
írás-olvasás zavarainak feltárása. A
grafológus segítséget nyújthat a gyer-
meknek, szülõnek, tanárnak pálya-
választáskor. Az írásból kimutatha-
tó a beállítottság, érdeklõdési kör, kre-
ativitás, munkához való hozzáállás,
motiváció, és még sok egyéb vonás,
amelyeknek döntõ szerepe lehet a to-
vábbtanulásban.

Klinikai grafológiai – ez a terület
azt vizsgálja, hogy látszódnak-e a tes-
ti betegségek, a lelkiállapot az írás-
ban. 

Interperszonális grafológiai – a
társkapcsolatok köre sorolható a gra-
fológiának ebbe az ágába: baráti,
munkahelyi, szülõ-gyerek, illetve
párkapcsolatok.

Történelmi grafológia – régen élt
személyek írásainak vizsgálatával
megismerhetjük olyan tulajdonsá-
gaikat is, melyekrõl a korabeli fel-
jegyzések nem beszélnek. A törté-
nészek számára fontos képek mu-
tatkoznak meg az egyénrõl, és a kor-
ról is, melyben éltek. Magánszemé-
lyek általában a már nem élõ csa-
ládtagjaikról szeretnének többet meg-
tudni az írásuk alapján.

Közéleti grafológia – ismert sze-
mélyekrõl, közszereplõkrõl tudhat
meg többet a hétköznap embere a
hírességek írásaiból, természetesen

az író személy beleegyezésével. Ön-
és személyiségismereti grafológia –
saját magunk és mások tulajdonsá-
gainak jobb megismerésére szolgál
a grafológiának ez a területe. Tulaj-
donságaink feltérképezésével ter-
mészetesen nem fog egyéniségünk
megváltozni, legfeljebb rávilágítunk
olyan tényezõkre, melyek megne-
hezítik vagy sikeressé teszik életün-
ket, esetleg szokásként rögzültek be
mindennapjainkba.

A személyiség-feltárás az írásból
mindenkinek a legbensõségesebb
titkaira világít rá, ezért csak az érin-
tettek beleegyezésével történhet.

Beregi Tamásné
grafológus
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Emelõkosaras 
gépkocsi 
bérelhetõ. 
Munkavégzés 

11 m magasságig. 

Érd.: 20/9856-000. 

KISS-METÁL
Kiss Imre – lakatosmester

Tekintse meg kiállítótermünket!
3903 Bekecs, Honvéd út 220. Tel.: 47/368-317, 70/388-0810. 

Rozsdamentes, bronzból és acélból készült kül- és beltéri korlátok,
kapuk, kerítéselemek, vasszerkezetek gyártása, kivitelezése. 

Színesfém- és alumíniumhegesztés 

ZEMPLÉN VILL 
Riasztórendszerek, napelemek, hôkamerával

történô épületgépészeti vizsgálatok
Energetikai bizonyítványra való felkészítés (épület-zöldkártya) 

� riasztórendszerek beltérre, kültérre,
� víkendházak és pincék védelme

� füstérzékelôk � szén-monoxid-érzékelôk
� kamerarendszerek: megfigyelôkamera, minikamera, 

kémkamera, rádiós kamera, villanyszerelés.

Épületgépészeti vizsgálatok:

� a hôszigetelés hibái � rejtett minôségi és konstrukciós hibák 
� vizesedés (ami gombásodást, ill. szerkezeti 

károsodást okozhat) � elektromos meghibásodások 
� különbözô készülékek kopó alkatrészei, például 

csapágyak, fogaskerekek és kerekek, magasfeszültségû kábelek, biztosítékok, 
érintkezôk, relék, transzformátorok, áramelosztók, 

motorok vezérlôszerkezetei, generátorok, NYÁK-ok, stb. 

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

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

BOWLING CLUB
Unod a szürke hétköznapokat? Tedd színesebbé nálunk! 

Ha még nem próbáltad ki a bowlingozást, itt az idő! 

2009. március 14. (szombat): Tavasznyitó retro buli 
a Bowling Clubban! Akciós áron!: „Kedvhozó” pálinka,

boros cola, Kalinka-juice
Mindenkit szeretettel várunk! 

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 47/561-141-es telefonszámon.

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

AZ ÍRÁS ÉS A SZEMÉLYISÉG

Felsõfokú 
ingatlanforgalmi 

értékbecslõ képzettséggel, 
nagy gyakorlattal, 

referenciákkal 
ingatlanforgalmi 

értékbecslést 
vállalok, 

lakóépületre, 
telephelyre, 
termõföldre, 
ültetvényre. 

NAGY ZSOLT
az FVM minõsített szaktanácsadója,

ingatlanforgalmi értékbecslõ
3900 Szerencs, Hegy út 8. 

Tel.: 47/364-064, 30/276-8759. 



2009. MÁRCIUS 13. HIRDETÉS16

– Szerencsen a Bekecsi úton 110 m2-es, kertes (1310 m2), össz-
komfortos családi ház eladó, három szoba, pince, kocsibeálló,
kút, fészer, nyári konyha. Irányár: 12 000 000 Ft. Érd.:
70/949-1506. 
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3
szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es telken,
2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen rendben tartva eladó.
Vállalkozásra is kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (5)
– Miskolc, belvárosában 1,5 szobás, 37 m2-es lakás bútorozva
vagy bútor nélkül albérletbe kiadó. Érd.: 70/3878-728,
70/3878-730. (5)
– Szerencs, Váci M. út 34. szám alatti kétszintes, modern, újépí-
tésû luxuslakás extrákkal gáz + központi fûtéssel, kandallóval,
alápincézve, sürgõsen eladó. Ár: 39 M Ft. Érd.: 20/95-16-168. (5)
– Szerencsen a Mikszáth utcában 15 éve épült, gáz-közp. fûté-
ses, 240 m2-es családi ház, nagy terasszal, mûanyag nyílászá-
rókkal, bolthelyiséggel eladó. Ár: 18,3 M Ft. Érd.: 70/32-17-838.
(5)
– Szerencs, Árpád út 27. szám alatt felújításra szoruló nagy lakás,
nagy portával eladó. Érd.: 30/467-9387. (5)
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10 x 10 m), ga-
rázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó. Részben alápincézett, fe-
dett terasszal, az udvaron ásott kúttal. Irányár: 11,5 M Ft. Érd.:
47/361-167, 47/363-041. (5)
– Balaton-felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csendes faluban
háromszobás, részben felújított, százéves ház közel 2000 négy-
zetméteres telken 2,9 millió forintért sürgõsen eladó. Érd. a
20/563-3852 telefonszámon Szerencsen. (5)

MEZÕGAZDASÁG
– Szõlõterület, valamint Zetor, pótkocsi, kultivátor eladó. Érd.:
20/924-8182. (5-6)
– Boroshordók, tartályok, mûanyag hordók, kannák, prés eladó.
Érd.: 70/289-8020. (5)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-2255. (5)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencsen 3 szobás, összkomfortos, gáz- központi fûtéses, tár-
sasházi lakás garázzsal eladó. Érd.: 47/363-288, 70/324-4728.
(5-6)
– Bekecs, Honvéd út 19. sz. (fõúton) alatt 1225 m2-es telken, há-
romszobás, konyhás, fürdõszobás kertes családi ház melléképüle-
tekkel eladó. Ár: 7,8 M Ft. Érd.: 47/368-024. (5-6)
– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatti lakás eladó. Érd.: 47/362-
332. (5-6)
– Bekecs központjában, összkomfortos, 120 m2-es, felújított, nem
emeletes amerikai konyhás, 3 szobás, gázfûtéses, parkosított kert-
tel, garázzsal, pincével eladó. Esetleg olcsóbb bérházi csere Szeren-
csen érdekel. Ár: 16 millió Ft. Érd.: 06-30/274-6236. (5-6)
– Közmûvesített építési telek Bekecsen a Gábor Áron utca 3. szám
alatt eladó. Érd.: 70/387-2842. (5-6)
– Bekecs, Honvéd út 176. szám alatti 2 és félszobás, összkomfortos
családi ház eladó. Érd.: 20/452-4725. (5-6)
– Legyesbényén a Táncsics út 15. szám alatt kétszobás, összkom-
fortos családi ház eladó. Érd.: 20/452-4725. (5-6)
– Szerencs, Kossuth út 5. szám alatt lévõ, teljesen felújított, 100 m2-
es, közmûvesített családi ház eladó, vállalkozásra is kiválóan alkal-
mas (iroda, rendelõ). Irányár: 15 900 000 Ft. Érd.: 30/9555-660.
(5-6)
– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejáratú 2 + 4 szo-
bás családi ház eladó. Vállalkozásra megfelelõ. Kisebb házat, lakást
beszámítunk. Érd.: 20/575-3803. (5-6)
– Szerencs belvárosában, Rákóczi út 71. szám alatt lévõ 55 m2-es,
felújított családi ház teljes közmûvel, zárt udvarral, bútorozott kony-
hával eladó. Irányár: 7 900 000 Ft. Érd.: 30/9555-660. (5-6)
– Miskolc, Gesztenyés utcai, elsõ emeleti, kétszobás, panelprogramos
lakás eladó. Érd.: 70/645-7972. (5-6)
– Szerencsen a Gyár út 15/A/6-ban mûanyag ablakos, felújított,
háromszobás (123 m2) sorházi lakás eladó. Érd.: 47/361-384, vagy
20/434-7408. (5-6)
– Szerencs, Bástya út 6. szám alatti lakás eladó. Érd.: 47/363-432.
(5-6)
– Szerencsen az Ondi út 1/B-ben lakás eladó. Érd.: 47/363-865,
30/216-3282. (5-6)
– Szerencsen téglaépítésû társasház 3. emeletén, igényesen felújí-
tott, kétszobás lakás eladó. A lakáshoz garázs is tartozik. Érd.:
30/3222-374. (5-6)
– Bekecsen a Gábor Áron u. 18. szám alatt eladó, saroktelken, rossz
állapotban lévõ kis családi ház, telekáron! Ár: 1,7 M Ft. Érd.: 70/368-
5078. (5-6)
– Szerencs, Petrikovits u. 79. szám alatt 3 szintes családi ház ve-
gyes, központi fûtéssel, rendezett portával eladó. Érd.: 70/70-34195.
(5)
– Bekecsen, a Szerencsi utcában eladó egy 2005-ben épült, rendkí-
vül gazdaságos fûthetõségi tulajdonsággal rendelkezõ gerendaház,
1502 m2-es telken. 169 m2 alapterület + 60 m2 terasz, 4 szobás,
gázkazán padló és radiátorfûtés. 60 m2-es, napfényes nappali ét-
kezõvel, két tágas fürdõszoba, mindkettõben hidromasszázs kád, ri-
asztó, kamerarendszer, kaputelefon, elektromos távirányítható kapu,
szauna elõkészítés, kandalló elõkészítés, részben fedett terasz, ren-
dezett, parkosított kert. Ár: 29,9 M Ft. Tel.: 30/995-1058. (5)
– Bekecsen a Bocskai utcában szoba, konyha, garázsos, pincés kis
ház eladó. Irányár: 4 M Ft. Érd.: 70/397-0968. (5)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

SÁGI SÁNDOR
temetésén megjelentek, fájdalmunkban 

osztoztak, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család 

JÁRMÛ
– TZ-4K-14B traktor érvényes mûszakival (2010. 05.) tartozékai-
val: 1-es eke, permetezõ, rotációs kapa, lúdtalp eke eladó. Érd.:
47/369-175. (5-6)
– Lada Samara 1.3 1989. évi, háromajtós, krémfehér autó téli gu-
mikkal 65 E Ft-ért eladó. Tel.: 20/563-3852. (5)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Bútorok eladók. Érd.: 30/701-2970. (5)
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié, szõnyeg, íróasztal.
Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (5)

GÉP, SZERSZÁM
– JVC videokamera 40 000 forintért eladó. Érd.: 70/368-5078.
(5-6)

VÁLLAL
– Korrepetálást és gyermekfelügyeletet vállalok. Érd.: 20/553-
6470. (5)

ÁLLAT
– 15 anyajuh + 15 db kisbárány + 1 db kos eladó Monok, Kossuth
u. 43. szám alatt. Érd.: 47/356-244, 30/626-1977. (5)

VEGYES
– Páncéltõkés, bécsi mechanikás zongora eladó. Érd.: 47/363-
530. (5-6)
– Dióbél eladó. Érd.: Szerencs, Landler J. u. 46. sz. alatt. (5)

KIADÓ
– Összkomfortos lakás, bútorozott, hosszú távra albérletbe kiadó.
Érd.: 30/701-2970. (5)

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás 
temetkezési szolgáltatás.

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2009. március 20-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

március 27., április 10.

500 forint

�

�

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

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU
Kedvezõ áron ajánljuk a sertés-, marha-, birka-, bõrössüldõ-, baromfihúsokat és hentesárukat! 

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

Meleg- és hidegétel-utalványokat beváltunk!

Rendkívüli sertéshús-akció!
Sertéscomb 990 Ft/kg
Sertéslapocka 950 Ft/kg
Sertéskaraj (egész) 1110 Ft/kg
Sertés rövidkaraj 1210 Ft/kg
Sertés hosszúkaraj 1010 Ft/kg
Csontnélküli karaj 1380 Ft/kg
Sertéstarja (csontos) 940 Ft/kg
Sertéstarja (csontnélküli) 1010 Ft/kg
Sertésoldalas 930 Ft/kg
Sertésdagadó 940 Ft/kg 
Sertéscsülök (hátsó) 680 Ft/kg

– Szerencs központi részén, kulturált környezet-
ben 2,5 szobás, karbantartott kis családi ház gáz-
cirkó fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár: 11,5
M Ft. Érd.: 70/618-1054. (3-4)

Szõlõtermelõk, figyelem! 
Szõlõültetvények támberendezésének a cseréjéhez, 

felújításához pályázatkészítést vállalok. 

A támogatás mértéke: 75%. 
NAGY ZSOLT,

az FVM minõsített szaktanácsadója
ingatlanforgalmi értékbecslõ

3900 Szerencs, Hegy út 8. Tel.: 47/364-064, 30/276-8759. 

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

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

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

MIELÕTT VÁSÁROLNA, KÉRJE AJÁNLATOMAT! 
Szviatkovszky József – bádogos

Telefon: 30/476-4876. 

Irodák kiadók 
a Népházban! 

Érdeklôdni: 
06-20/250-0530.

VÁLTOZOTT 
A NYITVA TARTÁS

A Városi Tanuszoda nyitvatartási
ideje megváltozott az alábbiak sze-
rint: hétfô zárva, kedd–péntek 9–21
óráig, szombat–vasárnap 8–19 óráig.



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

zett Zoltán. 13. Vérszegénység. 14. Ál-
lóvíz. 15. Nyelvtani fogalom. 16. Elun,
belefárad. 18. Természetes logarit-
mus jele. 19. Latin kettõsbetû. 21. Két
végén les! 22. A.U.A. 24. Német fa-
gyi (EIS). 26. Amerikai, becézve. 28.
James ..., a 007-es ügynök. 29. Az egyik
gumimaci. 31. Hangosan. 33. Ab ovo.
35. Te és õ. 36. Középen mehet! 37.

A föld felé. 38. Kozmetikai és olvasz-
tó is van ilyen. 40. Tengeri rablók. 42.
Kézzel bántalmazza. 43. Arab állam
eredeti nevén. 45. Müzliszelet! 46.
Nagy Róbert. 48. Fordított kötõszó. 49.
Négyzetméter, röviden. 52. Szálláshely
hajón. 54. Húzódozik, szabadkozik.
58. Osztrák és portugál gépkocsik je-
lei. 59. Téli sporteszköz. 60. Kis nyí-
lás. 61. ... Lajos, lovasíjász. 64. Siva-
tagi menedék. 66. Téli sport.

Függõleges:
1. Az idézet második,

befejezõ része. 2. Láb-
melegítõ. 3. Kés lénye-
ge. 4. Nõi becenév. 5.
Japán szõnyeg. 6. Szén,
nitrogén. 7. Szakács. 8.
Nõi név. 9. Amerikai
rockbanda. 10. ... de to-
ilette, kölni. 11. Fordí-
tott kettõs mássalhang-
zó. 17. Ázsiai ország.
20. Perecdarab! 23. Ér-
dektelenség. 25. Tele-
pülés a tokaji kistérség-
ben. 26. Kötõszó. 27.
Sebészi vágóeszköz.
28. Cirkuszi figura. 30.
... Maria. 32. Képzõ, ...,
rag. 34. Lajtorja. 39. An-
gol igen (YES). 41. Kofi
..., diplomata. 44. Ma-
gyar Építõmûvészek
Szövetsége. 47. Orvo-
si kötés alapanyaga le-
het. 50. Magyar Bálint.
51. Citál. 53. Angol
basszus (BASS). 55.
Nem nyitott! 56. Id-
õmérõk. 57. Diplomatikus válasz. 59.
Lovagok megszólítása. 62. Asztácium.
63. Alex hangzói! 64. -.., -en, -ön. 65.
Az elején sír!

Sz. A. 

A február 27-ei keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: Sokat kell olvasnod ah-
hoz, hogy megtudd, milyen keveset
tudsz. A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül a szerencsések jutalma: 2000 Ft-
os vásárlási utalvány: Péter Lászlóné,
Szerencs, Szabadság út 9/4., 1500 Ft-
os vásárlási utalvány: Halász András-

né, Szerencs, Kölcsey u. 6., 1000 Ft-
os vásárlási utalvány: Bakó Sándorné,
Szerencs, Ondi út 8. A helyes meg-
fejtést SMS-ben beküldõk közül a
70/941-0961-es telefonszám tulajdo-
nosa 1500 Ft-os vásárlási utalványt
nyert. A nyertesek a nyereményeket a
Szerencsi Hírek szerkesztõségében
(Szerencs, Népház) március 3–6. kö-
zött vehetik át. A február 27-ei ke-
resztrejtvény megfejtésének beküldé-
si határideje: március 6. Megfejtésü-
ket SMS-ben is elküldhetik a 20/940-
2066 számra.
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LEGSZEBB DOLOG AZ ÉLETBEN

CHRISTINA AGUILERA
Három stúdióalbummal, egy spa-

nyol nyelvû és egy karácsonyi al-
bummal, négy DVD-vel, öt #1 slá-
gerrel, 4 Grammy-díjjal és 28 millió
eladott lemezzel a háta mögött Chris-
tina Aguilera napjaink egyik leg-
kedveltebb elõadója a fiatalok kö-
rében, hazánkban is többszörös pla-
tinalemezes mûvész. A most megje-
lenõ greatest hits lemezen két új dal
is hallható lesz, melyek közül a Ke-
eps Gettin’ Better címû lesz az elsõ
kislemez-dal, s amely egy teljesen új
képi és hangzásvilágot hoz majd az
énekesnõ eddigi karrierjében. Az
album további érdekessége, hogy a
Genie és Beautiful címû számok új
verziói is helyet kaptak a lemezen. 

PET SHOP BOYS

A hírek szerint márciusban már a
boltokban lesz a Pet Shop Boys új
stúdióalbuma. A Pet Shop Boys és a
Xenomania producer-team (Girls
Aloud, Sugababes, Gabriella Climi
stb.) közös produkcióként jegyzi a
popzene halhatatlanjainak március-
ban megjelenõ új albumát, amely az

év egyik legnagyobb popzenei szen-
zációjának ígérkezik. A legendás
duó idén vehette át életmûdíját a feb-
ruárban tartott BRIT Awards gálán.

Az új lemez tizenegy dalából hét
klasszikus Tennant/Lowe-szerze-
mény, de háromban társszerzõként
a Xenomania is részt vett. 

Az album közremûködõi közt ta-
láljuk még a Smiths gitárosát, Johnny
Marr-t, a „Beautiful People” és a „Le-
gacy” pedig Owen Pallet (Last Sha-
dow Puppets, Final Fantasy) nagy-
zenekari hangszereléseivel büszkél-
kedik. Az album március 23-án je-
lenik meg az EMI gondozásában.

Forrás: www.emimusic.hu

IRON MAIDEN

A heavy metal legendás zeneka-
ra, az Iron Maiden kapta a legjobb
koncertzenekar díját az idei Brit
Awards-on. A Maiden – akiket nem
kell bemutatni a rockzene kedvelõ-
inek – a szigetország egyik valaha
volt legnagyobb zenekara. Több
mint 70 millió lemezt adtak el vi-
lágszerte. Az elmúlt évben 38 or-
szágban, több mint 90 koncertet ad-
tak, köztük a magyarországi Sziget
Fesztiválon is felléptek. A „Somew-
here Back In Time” elnevezésû tur-
nét közel kétmillió ember látta.

Az Iron Maiden rajongóinak talán
a legjobb hír, hogy elkészült a ze-
nekar elsõ, egész estés filmje. A
„FLIGHT 666” címû alkotás várha-
tóan április 21-én látható majd elõ-
 ször a digitális mozikban, egy spe-
ciális MAIDEN NAP keretében. Az
érdeklõdõk tanúi lehetnek, hogy mi

történt a zenekar szenzációs So-
mewhere Back In Time világturné-
jának elsõ állomásán, HD formá-
tumban, nagy vásznon, 5.1-es hang-
minõségben.

Forrás: www.emimusic.hu

ÖRÖKRE
SZÍVEMBE ZÁRTALAK

Ez a címe a Kiscsillag zenekar feb-
ruárban megjelent második albu-
mának. Az új lemez stílusa nagyon
hasonló a 2006 õszén napvilágot lá-
tott Greatest Hits Vol. 1. címû, de-
bütáló anyagéhoz. A hobbizenekar-
ként indult Kiscsillag szinte minden
jelentõs fesztiválon fellép és or-
szágszerte játszik klubokban. A múlt
év elejétõl új, fiatal dobossal meg-
erõsített csapat jelenleg is turnézik
és várhatóan idén tavasszal 10-15
klubban lépnek fel új lemezük anya-
gával, április 4-én pedig a miskolci
Vian Klubban láthatja õket a kö-
zönség. 

IRÁNY A HEGYALJA
FESZTIVÁL

Felhívást tettek közzé a közel-
múltban a Hegyalja Fesztivál szer-
vezõi, amely szerint ebben az évben
már a közönség is szavazhat arról,
hogy ki lépjen fel az idei nyári prog-
ramon. A www.bandland.hu oldalon
leadott szavazatok döntik el, kik kö-
zül kerülnek ki a rendezvény 2009-
es elõadói.

Az idén tízéves Hegyalja Feszti-
válon nem csak a befutott kedven-
cek, de a feltörekvõ, új zenekarok

is lehetõséget kapnak, hogy meg-
villantsák tehetségüket. A jelent-
kezõ együttesek és DJ-k mindegyi-
ke jó eséllyel pályázik a szereplés-
re a tokaj–rakamazi fesztiválon, s
mint írtuk: idén elõször a rajongók
szavazatai is számítanak. Az ér-
deklõdõknek nincs más dolguk,
mint a http://www.bandland.hu/
RegisterAccount.aspx linkre kattint-
va regisztrálni és mozgósítani a ra-
jongótáborokat. A szervezõk április
15-éig várják a zenekarok és a DJ-k
jelentkezését, amit nem lehet elég ko-
rán megtenni, mivel évek óta több
mint tízszeres a túljelentkezés a ren-
dezvényre. A fellépõk mellett várják
a diákmunkások jelentkezését is,
akik megspórolhatják a belépõ árát,
sõt még némi sörpénzt is kereshet-
nek. Részletes információ: www.he-
gyaljafesztival.hu. 

JÁTÉK:

Az elõzõ játékunk helyes megfej-
tése: „21st Century Breakdown”. A
helyes választ beküldõk közül Erdé-
lyi Károlyné Szerencs, Bartók Béla út
5. szám alatti olvasónk 1500 forin-
tos vásárlási utalványt nyert. A he-
lyes megfejtést SMS-ben beküldõ
30/276-2532-es telefonszám tulaj-
donosa 1500 forintos vásárlási utal-
ványt nyert. A nyeremények a szer-
kesztõségben, munkaidõben vehetõk
át. Játékunk új kérdése: Milyen díjat
nyert az idei Brit Awards-on az Iron
Maiden? A válaszokat postai borí-
tékban vagy levelezõlapon juttassák
el szerkesztõségünk címére és írják
rá: ZENEALATTJÁRÓ.

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

NAGYSZÍNHÁZ

MÁRCIUS

13. (péntek) 19 óra: VÕLEGÉNY Vörösmarty bérlet
14. (szombat) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Egressy bérlet
17. (kedd) 19 óra: VÕLEGÉNY Bérletszünet
18. (szerda) 17 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Latabár ifj. bérlet
19. (csütörtök) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Schiller ifj. bérlet 
20. (péntek) 19 óra: VÕLEGÉNY Upor bérlet
21. (szombat) 15 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
22. (vasárnap) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
24. (kedd) 15 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
25. (szerda) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Shakespeare ifj. bérlet
26. (csütörtök) 17 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Zrínyi ifj. bérlet
27. (péntek) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Földes ifj. bérlet

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

Március 27. (péntek) 15 óra: Koszorúzás és megemlékezés II. Rákóczi
Ferenc fejedelem születésnapján. Ünnepi beszédet mond Uray Attiláné,
a Városi Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója. Helyszín: Rákóczi-
vár, északi kapu.

A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATA



Kos: III. 21. – IV. 20.
A Kos jegyen átvonuló Vé-

nusz márciusban új szerelmet,
esetleg a régi kapcsolat teljes
megújulását, a régi érzések fel-

izzását jelzi. A Mars viszont egy titkos flört
indulását is mutatja, párhuzamosan a Vénusz
kínálta nagy szerelemmel. De ez a titkos ka-
land csak azért kell, mert legyezgeti a hiúsá-
gát, és néhány hét után már véget is fog érni.
Ennek legjobban a fõnöke örül majd, mert
jobban oda tud figyelni a munkájára. Na-
gyobb szerephez jut a kaland, az érzéki
öröm, az izgalom. Úgy érzi, a hûség unalmas
és egyhangú, kell egy kis szín a hétközna-
pokba. A munkában is változatosságra vá-
gyik, így olyasmit is elvállal, amit még sosem
próbált.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Konokul, céltudatosan halad

az útján. A munka rengeteg
idejét elrabolja, de talán egy ki-
csit jobb szervezéssel meg

tudja oldani, hogy a párjával is együtt lehes-
sen. Mondjuk egy-egy hosszú hétvégén el-
utazhatnak, vagy közös programokat
tervezhetnek. Az idei márciusra nem a vad
lángolás lesz jellemzõ. Olyan ember mellett
érzi jól magát, aki türelmes, akire felnézhet,
aki hûséges. Meglehetõsen önfejû, nem fo-
gadja el a környezete jóindulatú megjegyzé-
seit, pedig tényleg meg akarják óvni attól,
hogy csalódás érje. A munkahelyén történõ
változásokat nem kell rögtön személye elleni
támadásnak venni. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
A Mars változásokat jelez.

Talán nem is annyira a jobb le-
hetõség miatt, inkább azért vált
munkahelyet, mert már ráunt

arra, amit eddig csinált. A magánéletben is ki-
számíthatatlan a következõ hetekben. Bár a
függetlenség élharcosa, most féltékenységi je-
lenetekkel bombázza majd a partnerét, és
talán az érzelmi zsarolástól sem riad vissza.
Az utóbbi idõben túl sokáig volt távol a part-
nerétõl, de a héten a közös programoknak
kedveznek a bolygók. Még a munkahelyén
sem akad olyan fontos, sürgõs feladat, ami
miatt ne mehetne néhány nap szabadságra.

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Szívesen vonulna el a világ-

tól, hogy ábrándozzon, és
olyannak képzelje az életet,
amilyen sosem lesz a valóság-

ban. A márciusi telihold a párjára is rossz ha-
tással lesz, próbálja megjegyzés nélkül
átvészelni ezt az idõszakot, akkor hamar túl-
jutnak a krízisen. Ha viszont veszekedésbe
torkollnak az ellentétek, akkor hónapokig el-
húzódhat az érzelmi válság, és a végén ön
kerül ki vesztesen. Kedvességével, behízelgõ
modorával hamarabb le tudja venni a lábáról
a párját, mint ha zsarolni próbálja. A szépen
csengõ ígéretekrõl kiderül, hogy csöppet sem
olyan kedvezõek, mint amilyennek az elsõ
hallásra tûntek. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Kedveli a kihívásokat, és a

sors fel is kínál néhány lehetõ-
séget, amikor megmutathatja,
hogy mire képes. Azért a sok

munka mellett (fõleg a hónap végén) szánjon
egy kis idõt a pihenésre, ugyanis a Vénusz és
a Nap kedvezõ helyzetet teremt ahhoz, hogy
hosszú távra megalapozza a boldogságát.
Ami aztán a karrierjére is kedvezõen hat
majd. Most nem hallgat a józan eszére, és
talán jól teszi. Ha nem is sírig tartó szerelem
ez, de jót tesz az önbizalmának. Kevesli azt
az eredményt, amit az utóbbi hónapokban si-
került elérnie? Hát most módjában áll rákap-
csolni. 

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
A Mars kellõ energiával, a

Jupiter szerencsével, a Szatur-
nusz pedig kitartással ajándé-
kozza meg. Ez olyan útravaló,

amivel akár a világot is ki tudná forgatni a
négy sarkából. Bátran változtasson, mert
amit a márciusi újholdkor kezd, az hosszú
távra biztosítani fogja az anyagi sikert is. A
magánéletben kicsit pesszimistább. A lán-
goló nagy érzelmek valóban elmaradnak, de
a jó barátságból még kerekedhet szerelem.
Fogadja el a partnere tanácsát, õ ugyanis jót
akar. Tapasztalni fogja: a szeretet csodákra
képes. Ha azt tapasztalja, hogy környezeté-
ben megfagy a levegõ, amikor a szobába lép,
alighanem változtatnia kellene a viselkedé-
sén! 

Mérleg: IX. 24 – X. 23.
Ne veszítse el a lelkesedését,

még akkor se, ha akadályokba
ütközik a karrierépítés közben.
Irigyei hamar ráunnak arra,

hogy önnel foglalkozzanak, és amint békén
hagyják, a maximumot tudja kihozni magá-
ból. A magánéletben – ha még nem kötelezte
el a szívét –, a következõ hetek inkább flörtö-
ket, sok szórakozást, laza kapcsolatok alaku-
lását ígérik. Tartós kapcsolatban az
összeköltözés, a közös jövõ kialakítása kerül
napirendre. Megpróbálja átrendezni eddigi
kapcsolatát, és igyekszik nyugalmat paran-
csolni önmagára. De a vita mégis elkerülhe-
tetlen partnerével. Az anyagi biztonság
mindennél fontosabb. Ennek érdekében
kompromisszumokra is képes.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
A Zodiákus legszívósabb

jegye, márciusban mégis leve-
heti lábáról egy fertõzés. És épp
akkor, amikor már egy régóta

húzódó komplikált ügy a célegyenesbe ért. A
véletlen a segítségére lesz és olyan megoldás
születik, amit ki sem találhatott volna. Megle-
hetõsen komplikált társas viszonyait bonyo-
lítja, hogy valaki levelekkel, üzenetekkel
bombázza és folyamatosan kritizálja. (Ezzel
azonban az ön iránti szerelmét próbálja lep-
lezni.) Akkor érzi jól magát, ha az élete moz-
galmas, de ami most jön, azt szívesebben
elkerülné. A párja minden napra tartogat va-
lami megvitatni valót. A hét elsõ fele a gyors
döntések idõszaka, ragadjon is meg minden
lehetõséget. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Túl pörgõs idõszak ez, ami-

kor a legnagyobb problémát az
jelenti, hogy rosszul mérte fel
az erejét, és minden most sza-

kad a nyakába. Kapkodás helyett állítson fon-
tossági sorrendet, és tartsa a határidõket még
annak az árán is, hogy az otthoni teendõkbõl
szinte teljesen kivonja magát. Ha ez sikerül, a
fõnökei szemében nagyot nõ és március
végén, április elején a partnerét is kiengesz-
telheti a soron kívüli jutalomból vett ajándék-
kal. Nem fér a bõrébe! Addig játszik a tûzzel,
amíg megégeti magát és ezzel a lánggal fel-
égeti a múltat is. Aztán már hiába kesereg,
hogy sajnálja. Késõ lesz. Jogi útvesztõkben ne
induljon egyedül. Rámenõs segítõt keressen.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Aktív, boldog idõszak követ-

kezik, amikor megtalálja végre
a hangot a kollégáival, közvet-
len környezetével, és jól együtt

tud mûködni még azokkal is, akik néhány do-
logban másképp gondolkodnak, mint ön. A
szerelemben ugyancsak érdekes fordulat vár-
ható. Talán épp egy olyan baráti találkozón
lobban lángra a szíve, ahová eredetileg el sem
akart menni. Nem lesz könnyû ez a hét. Köz-
vetlen környezetében váratlan esemény törté-
nik, ami magánéletére is rányomja a bélyegét.
Most szívesen kibújna minden felelõsség alól.
Kerülje a vitákat, mert csak vesztesként kerül-
het ki belõlük. 

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
A hónap eleje a lezáratlan

ügyek befejezésével, a kiürese-
dett kapcsolatok megszüntetésé-
vel, egyfajta rendcsinálással és

„romeltakarítással” kezdõdik. A 26-i újhold
után viszont felpörögnek az események. A
munkahelyén egy érdekes feladat, a magáné-
letben néhány izgalmas találkozás várható. A
régi félreértéseket ugyancsak most sikerül ren-
dezni, és más szemmel lát majd embereket és
dolgokat. A héten többször is olyan esemény-
nyel találja szemben magát, amely nemcsak
meglepi, hanem érzelmileg is felkavarja. Olyan
emberekkel ismerkedik meg, akik révén felível-
het a karrierje. Rábeszélõ képességei is javul. 

Halak: II. 20. – III. 20.
A következõ hetekben két

dologra tevõdik a hangsúly: az
anyagiakra és a másokhoz való
alkalmazkodásra. Ha ügyesen

helyezkedik, ha nem visz semmit túlzásba,
akkor idén tavasszal a maga hasznára fordít-
hatja a kialakuló helyzetet. Elõbb a Halak
jegyen átvonuló nap, utána a Mars ad annyi
lendületet, amennyi akár a magánélete teljes
átalakításához is elegendõ. Türelmetlenségé-
vel maga ellen hangolja azokat is, akik egyéb-
ként jó szándékkal, szeretettel közelednek
önhöz a következõ napokban. Ha felmerült
az új munkahely keresése, ne hamarkodja el!
Ez nem jó idõpont.
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HOROSZKÓP
március 13.  – március 27.

A tabella második helyén tanyázó Ózd együttesét fogadta
február 21-én hazai környezetben a városi sportegyesület asz-
talitenisz-csapata. Az NB III-as bajnoki találkozón a papírfor-
mának megfelelõen a vendégek bizonyultak jobbnak. A  házi -
gazda csapatban a hiányzó Korály Tibor helyett ifj. Csorba Ist-
ván szerepelt. A találkozón egyéniben Köllõ András a lehet-
séges négybõl ez alkalommal három pontot gyûjtött, Stadler
Tamás egy ellenfelét gyõzte le. Párosban a Stadler–Filácz kettõs
hozta az egyik mérkõzést. Így a szerencsiek végül 5–13 arány-
ban maradtak alul a volt magyar bajnok játékossal szereplõ
ózdiak ellen.   

***
A helyi asztalitenisz-csapat március 14-én Tiszaújváros együt-

tesét fogadja hazai környezetben. Az NB III-as találkozót szom-
baton 11 órától játsszák az általános iskola Rákóczi épületé-
nek tornatermében.  

***
Szerencs Város Sportegyesülete is képviseltette magát a feb-

ruár 14-én megrendezett Miskolci Egyetemi Kupán. A rangos
versenyen Stadler Tamás az elõkelõ második helyen végzett. 

Hét arany- és két ezüstérmet sze-
reztek a szerencsi súlyemelõk a már-
cius 7-én Tiszaújvárosban megren-
dezett Ördögh István-emlékverse-
nyen. Az országos csapatbajnokság
elsõ fordulóját is jelentõ területi
minõsítõ viadalon a szerencsi együt-
tes (Árvay Balázs, Balla Dávid, Bal-
la Nikolett, Czibik Tamás, Dudás Ba-
lázs, Tóth Péter, Zsebesi Bálint) Óz-

dot és Kazincbarcikát maga mögé
utasítva a harmadik helyen végzett,
biztosítva a továbbjutást a következõ
fordulóba. Egyéni eredmények: Fiú
korcsoport, 45 kg: I. Molnár Ádám
(84 pont). 58 kg: I. Motkó Dániel (78
pont). Serdülõ korcsoport, 45 kg: I.

Runda Tamás (27 kg, 35 kg), 62 kg:
I. Molnár Péter (50 kg, 62 kg), 69
kg: I. Bán Lóránt (40 kg, 55 kg), 85
kg: I. Hallgató Ákos (50 kg, 55 kg),
II. (testsúlykülönbséggel) Krisztián
Bence (45 kg, 60 kg), + 85 kg: I. En-
csi Roland (35 kg, 47 kg). 

Értékes gyõzelmet aratott legutób-
bi hazai találkozóján a város megyei
II. osztályú bajnokságban szereplõ
sakkcsapata. Az együttes február 21-
én Edelény gárdájával mérkõzött a
Népházban. A nagyobb játékerõt
képviselõ vendégek nyerni jöttek
Szerencsre, azonban a házigazdák
alapos meglepetést okoztak. Elsõ -
sorban a fiatalok remek szereplésé-
nek köszönhetõen a találkozón 7–5
arányú hazai siker született. A helyi
gárdából gyõzelmet Balogh László,
Ujházi Dávid, Tóth Levente, Gál
László és Zakar Adrián ért el. Dön-
tetlenre Balogh Imre, Csider Andor,
Nagy Attila és Samók Balázs  mérkõ -
zött. 

* A megyei I. osz-
tályú sakk-csapatbaj-
nokság utolsó fordu-
lójában a szerencsi
gárda a csoport leg -
erõsebb együttesénél,
Kazincbarcikán ven-
dégszerepelt. A ta-
lálkozót a házi -
gazdák nyerték meg,
azonban a 7–5-ös
pontarány szorosabb
lett az  elõ zetes vára-
kozásoknál. A ve-
gyészvárosiaktól az
idei bajnoki idény-

ben a szerencsiek szenvedték el ki-
élezett partik mellett a legkisebb
arányú vereséget, ami a vendégek tu-
dását és küzdeni akarását dicsérte.
A szerencsi játékosok közül Oleár
László, Balogh László, Ujházi Dávid
és Tóth Levente gyõzött, döntetlen-
re Balogh Imre és ifjabb Balogh
Imre mérkõzött. Ezzel az ered-
ménnyel Szerencs az ötödik helyen
végzett a nyolccsapatos mezõnyben.
Ez jó teljesítménynek számít annak
figyelembevételével, hogy több meg-
határozó játékos munkahelyi és is-
kolai elfoglaltság miatt egyetlen al-
kalommal sem tudott a csapat a leg-
jobb összeállításában asztalhoz ülni. 

Az idei elsõ nagypályás edzõmérkõzésüket játszották március 1-jén a vá-
ros labdarúgócsapatai. Az ellenfelek a MÁD FC együttesei voltak. A Tatay
sporttelepen vasárnap délután megrendezett találkozók a tavaszi idényre
való felkészülést szolgálták. A vendégek az ötödik edzõmérkõzésüket ját-
szották Szerencsen, míg a helyiek az idén elsõ alkalommal szerepeltek sza-
bad téren idegen csapat ellen. A megyei másodosztályú bajnokságban ját-
szó mádiakkal szemben a 2–0-ás hazai gyõzelmet (a gólokat Barna Gergõ
szerezte) és mindkét fél részérõl csapkodó játékot hozó ifjúsági találkozó
után a felnõtt gárdák léptek pályára. A kiegyensúlyozott mérkõzésen Ta-
kács László edzõ elvárásainak megfelelõ teljesítményt nyújtottak a szeren-
csi játékosok, akik a helyzetek rosszabb kihasználása miatt végül 3–1 arány-
ban maradtak alul. A helyiek egyetlen gólját Barabás József szerezte.

A PAPÍRFORMA ÉRVÉNYESÜLT 

SÚLYEMELÕK TISZAÚJVÁROSBAN

KÖZÉPMEZÕNYBEN VÉGEZTEK 

EDZÕMECCS MÁD ELLEN

A Szikszói Szikla otthonában ven-
dégszerelt legutóbbi idegenbeli talál-
kozóján az SZVSE sportegyesület férfi
kosárlabdacsapata. A megyei bajnok-
ságban szereplõ együttes a február 27-
ei meccsen 76–62 arányban bizonyult
jobbnak az ellenfelénél. Az elsõ negyed
végén egy ponttal még a  házi gazdák
vezettek, azonban ez után már Gulyás
László játékosai vették át az irányítást,
akik végül 14 pontos különbséggel nyer-
ték meg a mérkõzést. A szerencsi csa-
patból a legtöbb pontot Birk László és
Endrész Tamás szerezték. SZVSE: Pal-
lai Árpád (2), Takács Péter (11/3), Far-
mosi István (6), Tolnai Zsolt, Bém Zsolt
(4), Endrész Tamás (23), Birk László
(30/12). Edzõ: Gulyás László. 

GYÕZELEM
IDEGENBEN

Jelentõs sportdiplomáciai siker-
ként értékelhetõ, hogy idén Sze-
rencs a házigazdája a súlyemelõ
diákolimpiai országos döntõjének.
A Magyar Súlyemelõ Szövetség el-
nökségének egyhangú döntése
alapján az idén 25 éves városban
rendezik meg a rangos utánpótlás-
viadalt. A versenyen a fennállásá-
nak 15. évfordulóját ünneplõ he-
lyi súlyemelõ szakosztály re-
ménységei is dobogóra lépnek
majd és a remények szerint több
országos bajnoki címmel és do-
bogós helyezéssel örvendeztetik
meg a település sportszeretõ lakó-
it. A diákolimpiai döntõ részletes
programját az induló szerencsi
versenyzõkkel lapunk késõbbi szá-
mában tesszük közzé. 

A DIÁKOLIMPIA
ELÕKÉSZÜLETEI

Köllô András
a legeredményesebb

szerencsi játékos.
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
A VILLANYOSZLOP

A Monoki utcában járva készítet-
tük a fotót. Ahogy a képen is látszik,
az elektromos vezeték tartóoszlopá-
nak beton alapját már félig kimosta
az esõ. Nem túl megnyugtató a lát-
vány, különösen arra gondolva, hogy
a hatalmas súlyú árboc olyan helyen
áll, ahol az út mindkét oldalán la-
kóházak vannak. Reméljük, hogy bal-
esetveszélyes állapotról még nem be-
szélhetünk. Bízzunk abban, hogy az
oszlopot mélyen a földbe ültették. 

FIGYELEM,
VESZÉLYES ÚTTEST!

Talán a fenti mondattal ellátott táb-
lát kellene kihelyezni a szerencsi Igló
utca mindkét bejáratához. Mint köz-
tudott, az említett út korábban a Mát-
ra Cukor Zrt. tulajdonában volt, és
a répát szállították be itt az ide ér-
kezõ teherautók. A cég minden esz-
tendõben elvégezte az aszfaltcsík kar-
bantartását, amire szükség volt a nagy
tömegû jármûszerelvények miatt.
Miután tavaly bezárta kapuját a cu-
korgyár, a város tulajdonába került
az egykori szervizút. Sajnos azonban
az állaga romlott az elmúlt idõszak-
ban, már-már balesetveszélyes a
közlekedés. A fotón látható kátyú –
és nem az egyetlen – legalább 15 cm

mély, igaz, a benne lévõ esõvíz ezt
eltakarja, így meglepés érheti az au-
tósokat. 

KIHELYEZETT TÁBLA
ÉS KIJAVÍTOTT FELIRAT

A város keleti kapujába a közel-
múltban kikerült a település kezde-
tét jelzõ tábla, és a hatalmas kõ-
tömbön is helyesen szerepel immár
a felirat: Szerencs Hild-díjas város.
Ugyanis a kötõjel a készítéskor le-
maradt.

IDE-ODA DÕLNEK A TÁBLÁK
Többször írtunk

már a város közleke-
dési rendjének a fe-
lülvizsgálatáról, a ké-
szülõ forgalomtech-
nikai tervrõl, ami ren-
dezné a kihelyezett
jelzõtáblák sorsát is.
Úgy tûnik, hogy erre
még várni kell, azon-
ban a dülöngélõ,
megrongálódott, ko-
pott közúti jelzések-
kel foglalkozni kelle-
ne, mert a látvány va-
lóban hozzá tartozik
a városképhez.

TESZTÜZEMBEN A KAMERÁK
Mint arról korábban is beszámol-

tunk, az elmúlt hetekben felkerültek
a kandeláberekre a városi térfigyelõ
rendszer kamerái. Az összesen húsz
darab mozgatható és vandálbiztos
készülék a fõutcán, a Rákóczi-vár és
a piac környékén, illetve több köz-

intézménynél, a temetõnél, vala-
mint a forgalmasabb keresztezõdé-
sekben figyeli a közterületet. Jelen-
leg a tesztelés és próbaüzem idõ-
szakát éli a rendszer.

A VÁROS ÚJ CUKRÁSZDÁJA 

A tavasz beköszöntével folytatódik
az építkezés az Arad utca és az Gyár
út sarkán lévõ portán. Mint arról la-
punkban korábban már beszámol-
tunk, a Szerencsen pékséget és cuk-
rászüzemet mûködtetõ Riwex Kft.
cukrászdát létesít az ingatlanon. A
beruházáshoz a cég az Észak-ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési
Tanácstól nyert támogatást. A város
új vendéglátóhelye a tervek szerint
még az idén megnyitja a kapuját.

TERVEZIK
A KÁBELHÁLÓZATOT 

A szerencsi önkormányzat de cem-
beri ülésén hozott döntést arról,
hogy a szerencsi kábeltelevíziós
rendszer megújításának elõsegítése
érdekében módosítja a helyi tele-
pülésrendezési tervet. Az elmúlt  idõ -
szakban többen érdeklõdtek la-
punknál arról, hogy mikorra várha-
tó a fejlesztés megvalósítása. Rónai
László, a Szer-Tv Kft. ügyvezetõ
igazgatója lapunk érdeklõdésére is-
mertette, hogy jelenleg az új légká-
beles hálózat tervezése történik. A
korszerû technológia a televíziós
adás mellett internet- és telefon-
szolgáltatást is biztosít majd az elõ -
fizetõknek. Az ügyvezetõ hozzátet-
te: a több mint 60 millió forintos be-
ruházást ugyan minél elõbb szeret-
nék megvalósítani, erre azonban
idén nem látnak esélyt.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szerencs fõutcájának a burkolatán

a közmûfelbontások és kátyúzás miatt
lassan már több a toldozás-foldozás,
mint az eredeti burkolat. Drizner
József válaszul közölte: korábban
egyeztettek az út kezelõjével és az ál-
láspontjuk szerint a felújítást nem lehet
tovább halogatni, ezért az idei üzle-

ti tervükben szerepeltetik a Rákóczi
útnak Bekecs határától a cukorgyári
körforgalmi csomópontig tartó sza-
kaszának az újraaszfaltozását.

Lassan beindítják az aszfaltkeverõ
telepeket is, és ekkor megkezdõdhet
a kátyúzás. Ten gelytörõ lyukakból
pedig akad bõven a város útjain.

S. L.

ÚTÉPÍTÉSEK, 
BURKOLAT-FELÚJÍTÁSOK

PARTNERSÉGBEN
AZ EGÉSZSÉGES IVÓVÍZÉRT

Újabb állomásához érkezett már-
cius 4-én Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye településeinek ivóvízminõ ség-
javítása és vízellátásának fejlesztésé-
re, 81 település együtt mûködésével az
Európai Unió pénzügyi támogatásá-
val útjára indított projekt: megalakult
az irányító bizottság, amely testület
folyamatosan figyelemmel kíséri a
munkát, tanácsadással segíti a tevé-
kenységet. Miután a tagok elfogadták
az ügyrendet, megválasztották a tiszt-
ségviselõket: elnöknek a tokaji kis-
térség delegáltját, Kozák Zoltánt, míg
helyettesnek az encsi kistérségbõl
Dojcsák Mihályt választották. A meg-
beszélésen elhangzott, hogy a gré-
mium etalon a magyarországi pro-
jektek történetében, létrehozását in-
dokolta a tervezett 4,5 milliárd forint
értékû ráfordítás, a pályázat bonyo-
lultsága, a súlya és résztvevõ önkor-
mányzatok nagy száma. A sikeres elsõ
forduló után a legfontosabb cél, hogy
a bizottság felügyeletével eredmé-
nyesen készítse elõ a pályázatot a pro-
jekt menedzsmentje. A tanácskozá-
sokon Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium (KVVM) és a KVVM Fej-
lesztési Igazgatósága állandó meghí-
vottként vesz részt. Horváth László-
né, a szakminisztérium  osztályvezetõ -
je beszédében hangsúlyozta, hogy a
településeken a közüzemi vízellátás
ma is biztonságos, a cél, hogy a tér-

ségi megoldások széleskörû alkal-
mazásával teljesüljenek az Európai
Unió elõírásai a vízminõséget jel-
lemzõ szennyezõ elemek – bór, nit-
rit, ammónium, arzén – koncentrá-
ciójának a határérték alá csökkenté-
sével.

Ezt követõen az elsõ pályázati for-
dulóban gesztortelepülésként köz-
remûködõ Szerencs Város Önkor-
mányzatának aljegyzõje, Gadóczi
Bertalan ismertette a jelenlévõkkel a
projekt részleteit. A vízminõségi prob-
lémák megoldásában közvetlenül 49,
közvetetten 32 település 103 ezer fõs
lakossága érintett.

Horváth Lászlóné (jobbra) szerint fontos, hogy teljesüljenek az
Európai Unió ivóvízminôséggel kapcsolatos elvárásai.

Az idei esztendõben sem lesz hi-
ány virágokban Szerencs közterü-
letein. A városüzemeltetõ társaság
kertészetében három fóliasátorban
és két üvegházban nevelkednek a vi-
rágok. 

Szorgos kezek végzik a balkon-
növények szaporítását és az egy-
nyáriak magvetését, melyek elõre-

láthatólag május közepére lesznek
kiültethetõ állapotban. Vaszily Mik-
lós arról tájékoztatta lapunkat, hogy
már õsszel a világágyásokba került
mintegy 35 ezer kétnyári és 10 ezer
hagymás virág, így összesen mintegy
negyedmillió növény színesíti majd
a meleg idõ beköszöntével a tele-
pülést. A fõkertész hozzátette: a nö-
vények kilencven százalékát saját
maguk nevelik, egyedül muskátli

dugványokat vásárolták kedvezõ
áron.  A kertészetben 30-an dol-
goznak, ez a létszám a tavaszi-nyá-
ri idõszakban a tervek szerint tovább
emelkedik. Szükség is van szorgos
kezekre, hiszen bõvültek a felada-
taik: a világörökségi kapuzat mel-
letti bemutató kertészet és a vár-
kertben létrehozott évelõ ágyások
gondozását is folyamatosan kell vé-
gezniük.

VIRÁGOKAT NEVELNEK

A szerencsi Nyárutó Klub tagjai
ajándékokkal érkeztek február 27-én

a Napsugár óvoda farsangi mulatsá-
gára. A nyugdíjas közösség sikerrel

vett részt a Szo-
ciális és Mun-
kaügyi Minisz-
térium pályá-
zatán, amely-
nek segítségé-
vel összesen
30 ezer forint
értékben vásá-
roltak gyer-
mekjátékokat,
melyeknek ez-
úttal a szeren-
csi óvodások
örülhettek.

AJÁNDÉK AZ OVISOKNAK

Jövôre kezdôdik a munka a 37-es számú fôút átkelési szakaszán.
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A Szerencsi Hírek következô száma 
2009. március 27-én jelenik meg. 

Lapzárta: március 20., 10 óra.

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

a MOL-benzinkút
melletti 

AUTÓ-
MOSÓBAN, 

ahol a mosás 
mellett 

belsõ takarítás,
kárpittisztítás,

pasztázás, 
polírozás is
igényelhetõ. 

A várakozást kulturált
környezet teszi

kellemessé 
az AUTÓSBÜFÉBEN.

KÉZI AUTÓMOSÓ és
AUTÓKOZMETIKA

Szerencs, 
Gyár út 13. 

Tel.: 30/3700-382.

A Szerencsi
Televízió 

az interneten: 

www.szerencsi-
 televizio.hu

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

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

MAGYAR 
ASZFALT

Nyitva tartás: 
hétfôtôl péntekig 8–12 óráig, illetve 13–17 óráig

szombaton 8–12 óráig

ÚJDONSÁGOK A SZERENCSI 
FÜRDÔ ÉS WELLNESHÁZBAN

(Rákóczi út 94. Tel.: 47/560-250. 

MEGVÁLTOZOTT A NYITVATARTÁSI IDÔ: 
Hétfô – csütörtök 10-21 óra � Péntek – vasárnap 10-22 óra

SALÁTABÁR 
Március 16-tól helyben fogyasztható és elvi-
hetô salátákkal várjuk vendégeinket az épület
földszintjén lévô Kávézó – Salátabárban! Nyi-
tási akció! Minden vásárló egy palack ásvány-
vizet kap ajándékba.

MEGASUN típusú álló turbó szoláriummal vár-
juk kedves vendégeinket az épület alagsorá-
ban! 4 PERC 320 FT

Masszázshelyiség kiadó. Tel.: 47/560-250.
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