
A beruházások élénkítését és a mun-
kahelymegõrzést tartja a szaktárca
legfontosabb feladatának a Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
államtitkára. Varju László (fotónkon)
szerint ugyanakkor a nagy hazai ellá-
tórendszerek átalakítása és az adózá-
si morál javítása nélkül hosszabb tá-
von nem õrizhetõ meg az ország
mûködõképessége. 

Az államtitkár lapunknak nyilatkoz-
va kiemelte: az állam 2100 milliárd
forintot költ megrendelésekre, elsõsor-
ban az építõiparban. Emellett a vál-
lalkozások 1400 milliárd forint támo-
gatást igényelhetnek. A munkahelyek
védelmére 16 milliárd forint hazai for-
rás mellett 30 milliárd forintnyi euró-
pai uniós pénz hasznosítható. A kor-
mány beruházás-élénkítõ csomagjának
keretében többek között iskola- és ren-
delõintézet-felújításokra, vasút- és
közútfejlesztésre, településeken meg-
valósított infrastrukturális beruházá-
sokra 636 projekt keretében 1800 mil-
liárd forintot fordítanak. Ehhez adódik
hozzá további 300 milliárd forint in-
formatikai és gépi fejlesztés, valamint
a brüsszeli jóváhagyásra váró 17,  úgy -
nevezett nagyprojekt, amelyek együttes
értéke eléri az 1000 milliárd forintot.
A vállalkozások rendelkezésére álló
1400 milliárd forintból 900 milliárd
forint vissza nem térítendõ támogatás,
a fennmaradó rész pedig kedvezményes
hitel, illetve hitelgarancia. 

Varju László lapunknak nyilatkozva
kiemelte, hogy Magyarországon ta-
valy októbertõl 30 ezren veszítették el
az állásukat, miközben 10 ezer új
munkahely jött létre. A foglalkoztatás
megõrzésére elkülönített 46 milliárd fo-
rint elsõsorban a rövidített munkahét
bevezetésére szolgál. Ez úgy valósul-
hat meg, hogy az öt nap egyikén a dol-
gozók valamilyen akkreditált képzés-
ben részesülnek. 

Az államtitkár szerint a kormányzat
számára idén a világgazdasági válság

hatásainak a kivédése jelenti a fõ fel-
adatot, de az ország mûködõképessé-
gének a megõrzéséhez nem kerülhetõ
el például a hazai nyugdíjrendszer át-
alakítása. A magyar munkavállalók az
uniós átlagnál sokkal hamarabb lesz-
nek inaktívak, akik között kiemelkedõen
magas az egészségkárosodás miatt kor-
kedvezménnyel nyugdíjba vonulók-
nak a száma. A statisztikai adatok azt
mutatják, hogy egyre kevesebb mun-
kavállalónak kell biztosítani a folya-
matosan növekvõ kiadásokat, ami egy
határon túl már nem teljesíthetõ. Ez
ügyben kompromisszumra van szükség.
Ugyanakkor magyar sajátosság, hogy
nem szeretünk adózni, miközben jó vol-
na több juttatást kapni a központi költ-
ségvetésbõl. Amennyiben többen fize-
tik be a közös kasszába a járandóságokat
és emelkedik azoknak a száma, akik jö-
vedelmük alapján magasabb összeget
teljesítenek, akkor elképzelhetõ, hogy
az állam mûködésének veszélyezteté-
se nélkül csökkenjenek a terhek.   

Varju László leszögezte, hogy ha-
zánkat most nem fenyegeti államcsõd,
a hitelek törlesztéséhez szükséges pénz-
ügyi fedezet rendelkezésre áll. A leg-
nagyobb nehézséget az jelenti, hogy a
lakosság és a cégek jelentõs része több
mint 750 ezer szerzõdéssel devizában
adósodott el, aminek mintegy tíz szá-
zaléka állami kötelezettségvállalás. A
probléma elsõsorban a fennmaradó 90
százalékból adódik, amivel hosszabb
távon kell számolni.
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A rajt elõtt Rónavölgyi Endréné, a
házigazda város polgármestere üd-
vözölte a felsorakozott indulókat, si-
keres versenyt kívánt a me zõnynek.
Koncz Ferenc, a megyei közgyûlés
sportért is felelõs alelnöke ágyúszó-
val indította útjára a hosszútávfutó-
kat, akik a felnõtt és U-23-as kor-
osztály egyéni és csapat-, továbbá a
pedagógus országos bajnokság, illetve
a nyílt és szenior kategória érmeiért
is vetélkedtek. Az Ondot, Rátkát,
Tállyát érintõ, 21,095 kilométeres pá-
lyán a pécsi Bene Barnabás sikerrel
védte meg a tavaly, a Pitypalatty-
völgyben kiérdemelt bajnoki címét.
A hölgyeknél a 2008-as ezüstérmes
veszprémi Nagy Mónika szerezte
meg az elsõséget. A népes mezõny-

ben az elsõ szerencsiként Poole Alan
ért célba, akit nem sokkal késôbb Far-
mosi Imre követett. Nem fogott ki a
táv Báthory Péteren, Weisz Norber-
ten, Bogyay Ferenc szerencsi rendõr-
kapitányon és a tornatanárként a pe-
dagógus kupán is induló Szabó Mik-
lóson sem. A szomszédos Bekecsrõl
Illésy Lóránt és Nagy Péter, míg Go-
lopról Kiss Lajos polgármester telje-

sítette a félmaratont. Az eredmény-
hirdetésen a város különdíját legid-
õsebb résztvevõként a nyíregyházi,
1939-es születésû Hován István, leg-
fiatalabbként a tizenöt esztendõs da-
basi Szendrei Tamás vette át Róna-
völgyi Endréné polgármestertõl. A
leggyorsabb szerencsiként Poole
Alant jutalmazták. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A rendezvény megnyitóján a geog -
ráfia jeles képviselõi mellett részt
vettek a tanácskozás megvalósítását
támogató üzletemberek, cégvezetõk,
önkormányzati képviselõk és intéz-
ményvezetõk. Gál András, a közép-
iskola fõigazgatója üdvözlõ szavaiban
kitért arra, hogy tudományos konfe-
renciákat általában azokban a váro-
sokban szerveznek, ahol egyetemek
és fõiskolák mûködnek. Nyolc évvel
ezelõtt a gimnázium bátor lépésre
szánta el magát, hiszen Szerencsre in-

vitálta az ország neves geográfusait,
professzorait, tudósait, akik elfogad-
ták a meghívást. Az idei konferenci-

át megtisztelte jelenlétével a föld-
rajztudomány mind a két akadémi-
kusa, Mészáros Rezsõ, valamint Ma-

rosi Sándor, a Magyar Földrajzi Tár-
saság tiszteletbeli elnöke, akit külön
köszöntöttek 80. születésnapja al-
kalmából. Az elmúlt években a kö-
zépiskola az agglomeráció szellemi
mûhelye lett. 

– Üzenetértéke van annak, hogy im-
már az ötödik konferencia megren-
dezésében együttmûködik a Nyír-
egyházi Fõiskola és a szerencsi Bocs-
kai gimnázium – hangsúlyozta meg-
nyitójában Hanusz Árpád. A Nyír-
egyházi Fõiskola intézetigazgatója, aki
beszédében szólt arról, hogy rangot
ad a középiskolának, hogy a föld-
rajztudományok legkiválóbb hazai
képviselõi rendszeresen visszatérnek
az intézménybe, az általuk felhal-
mozott és közreadott tudásanyagot a
pedagógusok a tananyag kiegészíté-
seként hasznosíthatják.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Több mint százötven ver-
senyzõ vágott neki április 4-én
Szerencsen a Magyar Köztár-
saság idei félmaratoni futó or-
szágos bajnokságának. A népes
mezõnyben több szerencsi
sportoló is teljesítette a több
mint 21 kilométeres távot. 

Az ötödik tájföldrajzi konferenciára a tudomány jeles személyiségei
érkeztek Szerencsre.  

A VÁLSÁGKEZELÉS
MILLIÁRDJAI 

Ötödik alkalommal érkeztek a
tudomány prominens képviselõi
április 3-án Szerencsre. A két-
napos Országos Földrajzi Kon-
ferenciának ezúttal is a Bocskai
István Gimnázium volt a házi -
gazdája.

A KÁRPÁT-MEDENCE KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSÁRÓL SZERENCSEN

RANGOS MEZÕNY, 
NAGY CSATÁK A FÉLMARATONON

Népes mezõny teljesítette a több mint 21 kilométeres távot. 



Magyarországon napjainkban kö-
zel egymillió azoknak az aktív korú
felnõtteknek a száma, akik hivata-
losan nem dolgoznak. Közülük  mint -
egy 210 ezren részesülnek rend-
szeres szociális segélyben, holott a
többségük egészségi állapota alap-
ján képes volna elhelyezkedésre. Az
õ foglalkoztatási esélyüknek a nö-
velésére született meg az „Út a mun-
kához” program, amelyrõl április 3-
án Szerencsen Szûcs Erika szociális
és munkaügyi miniszter (fotónkon)
tájékoztatta az érdeklõdõket.   

A Rákóczi-várban megtartott fó-
rumon a szaktárca vezetõje ismer-
tette, hogy napjainkra már komoly
veszélyként jelentkezik, hogy ha-
zánkban a munkavállalók befizeté-
sei nem nyújtanak elegendõ fedezetet
a szociális juttatásokra. Különösen
Észak-Magyarországon és az Észak-
Alföldön magas azoknak a rendsze-
resen segélyezetteknek a száma,
akiknek az alacsony iskolai végzett-
ségük miatt alig van esélyük az el-
helyezkedésre. – Ezeknek az em-
bereknek eddig a húsz százaléka dol-
gozott hosszabb-rövidebb ideig. A
cél, hogy a települési önkormány-
zatok és a munkaügyi központok
közremûködésével az idén ötven
százalékra emelkedjen ez az arány
– emelte ki a miniszter. Az április 1-
jén elindított „Út a munkához” prog-
ram ebben az évben mintegy 80-100
ezer ember számára biztosít lehetõ -
séget arra, hogy értékteremtõ foglal-
koztatás révén jusson jövedelemhez.
Akik képesek volnának dolgozni, de
nem vállalkoznak rá, elveszítik az ed-
digi juttatásokat. Az új rendszer a se-
gélyezéssel összefüggõ visszaélése-

ket is csökkenti, hiszen már egy je-
lentõs létszámú csoport nem jut tá-
mogatáshoz azok közül, akik ko-
rábban a fekete- vagy a szürkegaz-
daságban dolgozva hivatalos jöve-
delem nélkül igénybe vették az ál-
lam szociális gondoskodását. 

Szûcs Erika kiemelte: a valóban rá-
szorulók ellátásáról továbbra is gon-
doskodnak, a munkára fogható em-
bereket azonban szeretnék alkal-
massá tenni arra, hogy késõbb a ver-
seny szfé rában is el tudjanak he-
lyezkedni. Az erre való felkészülést
szolgálja az önkormányzatok által
szervezett közfoglalkoztatás, amely-
hez biztosítottak a pénzügyi források
és pályázat keretében a jövõben a
szükséges eszközök beszerzésére,
dologi kiadásokra is lehet majd pénzt
igényelni.  

Szûcs Erika kiemelte: az elmúlt két
évtizedben a magyar vidék elveszí-
tette önfenntartó képességét, amin
szeretnének változtatni. Ennek egyik
fontos lépése a helyi munkaerõ ér-
tékének a visszaállítása, amely az elsõ
lépés lehet a felemelkedés útján. 

A hozzászólók közül többen szor-
galmazták, hogy az önkormányzatok
által eddig alkalmazott, megbízható

emberek közhasznú foglalkoztatására
is biztosítson lehetõséget a kor-
mányzat. Szûcs Erika szerint erre a
regionális munkaügyi központoknál
rendelkezésére álló ötmilliárd fo-
rintból kellene lehetõséget adni. Má-
sok azt szorgalmazták, hogy az ön-
kormányzatok mellett a vállalkozá-
sokat is vonják be az „Út a munká-
hoz” programba. Elhangzott, hogy a
kedvezõtlen foglalkoztatási muta-
tókkal rendelkezõ települések az új
rendszerben nehéz anyagi helyzet-
be kerülhetnek, mert nem tudnak
minden arra alkalmas segélyezettnek
értelmes munkát felkínálni. Ez eset-
ben pedig az öregségi nyugdíj leg-
kisebb összegének megfelelõ jutta-
tás öt százaléka helyett húsz szá-
zalék terheli az önkormányzat 
büdzséjét.  

Á. A.

Új fejezetet írt az iskola sporttörté-
netében a Bocskai gimnázium fiú ko-
sárlabdacsapata. Gulyás László tanít-
ványai az idén az amatõr kosárlabda-
diákolimpia döntõjét megnyerve or-
szágos bajnoki címet szereztek. A lá-
nyok sem vallottak szégyent: a Nagy
Lajos által felkészített együttes ötödik
lett az erõs mezõnyben. 

– Az elmúlt idõszakban ez volt a ne-
gyedik lehetõség arra, hogy a csapat a
küzdelemsorozat fináléjában sem ta-
láljon legyõzõre – emelte ki lapunk ér-
deklõdésére Gulyás László. – Többször
is ott voltunk a csúcs közelében, de az
utolsó lépést soha nem sikerült meg-
tenni. Tavaly már mi voltunk a leg -

esélyesebbek, de akkor még hi-
ányzott a végjáték megnyerésé-
hez szükséges rutin a játéko-
sokból. A hátunk mögött lévõ
évet kemény munkával töltöttük,
ami erõnlétben, technikában és
taktikában is a többiek fölé
emelt bennünket. 

A bocskais fiúk kiemelkedõ tel-
jesítménye a március 21–22-én
Pécsett megrendezett országos
döntõn lejátszott mérkõzések
eredményeiben is visszatükrö -
zõ dik. Nem volt olyan csapat,
amely akár csak szoros ered-
ménnyel maradt volna alul a sze-
rencsiekkel szemben. A cso-
 portmérkõzések során a kis kõ -
rösieket 63–28, a zalaegersze-
gieket pedig 49–17 arányban gyõzte le
az erejét ekkor még a következõ mér -
kõ zésekre tartalékoló gárda. Az  elõ -
döntõben a fõvárosi ellenfelekkel szem-
ben 49–24 lett a végeredmény, majd a
fináléban az esztergomi gimnazistáknál
17–4-es elsõ negyed után végül 43–22
arányban bizonyultak jobbnak. A fiú
döntõ legtechnikásabb játékosa címet
Szárnya Gábor érdemelte ki, a leg-
eredményesebb testnevelõ tanár Gulyás
László lett. Az ötfõs All Star csapatba
két bocskais fiatal: Szárnya Gábor és Ko-
vács Árpád került be. 

Jól kezdõdött a pécsi döntõ a bocs-
kais lányoknak is. Nagy Lajos tanítvá-
nyai az elsõ napon mindkét csoport-
mérkõzésüket megnyerve várták a foly-
tatást. Mezõtúrral szemben 52–32-re,
Székesfehérvár ellen 51–8-ra gyõztek,
így a nagyarányú különbség alapján jog-
gal hitték azt, hogy az elõ döntõbe ju-
táshoz nem kell újabb meccset játsza-
niuk. Este hat óra után derült ki, hogy
a továbblépéshez ismét pályára kell lép-
niük a tavalyi bajnok szombathelyi gár-
dával. A nagy küzdelmet hozó találkozó
végül a bocskaisok hatpontos veresé-
gével zárult. Így az ötödik hely meg-
szerzése maradt lehetõségként, amit az
ajkai és mezõtúri ellenfeleket megver-
ve teljesített a csapat. Az országos döntõ

tizenöt együttest felvonultató mez-
õnyében az elsõ hat helyezett között
általában a pillanatnyi forma dönti el
a sorrendet. A szerencsi csapat pech-
je volt, hogy éppen az elõdöntõbe ju-
tásért került szembe a bajnoki címet az
idén is megszerzõ szombathelyiekkel.         

Az iskolai országos diákolimpián
részt vevõ csapatokat köszöntötték már-
cius 23-án a szerencsi Bocskai gimná-
ziumban. Az oktatási intézmény tanu-
lóifjúsága elõtt Gál András név szerint
felsorolta a nõi együttes és a fiú gárda
tagjait. A fõigazgató személyesen gra-
tulált az aranyérmes csapatnak, akiknek
a kiemelkedõ sportteljesítményét az is-
kola diákjai vastapssal jutalmazták.

Március 26-án Rónavölgyi Endréné
fogadta hivatalában a leány- és a fiú-
együtteseket. A város polgármestere kö-
szöntõjében kiemelte, hogy a diákok
és a felkészítõ tanárok közös erõfeszí-
tésének köszönhetõ a siker, ami ismét
jó hírnevet szerzett a gimnáziumnak és
a városnak. Rónavölgyi Endréné beje-
lentette, hogy jutalomként mindkét
csapat háromnapos kárpátaljai kirán-
duláson vehet részt. Az errõl szóló ok-
levelet az iskola tanulói nevében Gál
András fõigazgató vette át a polgár-
mestertõl.

Á. A.

„Minden-kor, mindig, minden-
hol” címmel szerveztek gyalogtúrát
az Országos Egészségfejlesztési In-
tézet Életmód Osztálya támogatá-
sával április 4-én Szerencsen. 

A városban megrendezett, orszá-
gos félmaratoni futóversenyhez kap-
csolódva Monspart Sarolta tájfutó vi-
lágbajnok vezetésével közel ötvenen
vágtak neki a Szerencs és Ond kö-
zötti, mintegy öt kilométeres távnak. 

A résztvevõk jó hangulatban, be-
szélgetve sétáltak az egészségükért.
A túrát Monspart Sarolta kiválónak
értékelte. – Az ember a gyaloglás ál-
tal jobban érezheti magát. Mindig el
szoktam mondani, hogy életkortól

függetlenül a testünk is egy tõke,
amelyre nagyon kell vigyáznunk –
fogalmazott a tájfutó világbajnok, aki
szerint az emberi szervezet karban-
tartása minden korosztály számára
fontos. 

A túra vezetõje üdvözölte, hogy a
Magyar Atlétikai Szövetség, illetve a
szervezõk lehetõvé tették, hogy a
gyaloglás a félmaratoni táv rajtja után,
a nap eseményeinek részeként in-
dulhatott el. – A mi távunk termé-
szetesen rövidebb volt, de figyeltük
õket az úton és szurkoltunk nekik,
amint elvágtattak mellettünk, ez min-
den résztvevõnek plusz élményt je-
lentett – jegyezte meg Monspart Sa-
rolta.

GYALOGOSAN 
AZ EGÉSZSÉGÉRT
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A futóversenyt számos kulturális

esemény és sportrendezvény színe-
sítette. A rátkaiak svábszalonnás fa-
latkákat kínáltak, a vendégek meg-
ízlelhették a szerencsi csokoládét.
Volt ökörsütés, diákoknak terem-
labdarúgó bajnokság és úszókupa,
amelynek a helyezettjeit külön dí-
jazták. A színpadon sztárvendégként
Szandi és Csonka András szerepelt,
a fellépõk között voltak tállyai és a
rátkai hagyományõrzõk, valamint
tehetséges helyi énekesek és a sport-
egyesület karatézói egyaránt.  

Eredmények
Férfi abszolút. 1. Bene Barnabás

(Pécsi FK, edzõ: Fogarasi Sándor)
1.07.00, 2. Minczér Albert (VEDAC)
1.07.14, 3. Berecz Lajos (Mezõtúri
SSE) 1.07.22, ...12. Tóth Tamás (Mic-
ro SC) 1.10.25, 13. Soltész Roland
(Vasas-Humánsoft II) 1.10.52, ... 18.
Török Dániel (TVK-Mali Triatlon
Klub) 1.12.29.

Nõi abszolút. 1. Nagy Mónika (VE-
DAC, edzõ: Koós-Hutás László)
1.19.16, 2. Molnár Barbara (MAC-
NS) 1.19.37, 3. Földingné Nagy Ju-
dit (Gyõri Dózsa SE) 1.19.53,...14.
Varró Katalin (MISI SC) 1.29.22.

Felnõtt férfiak ob. 1. Bene Barna-
bás (Pécsi FK, edzõ: Fogarasi Sándor)
1.07.00, 2. Minczér Albert (VEDAC)
1.07.14, 3. Berecz Lajos (Mezõtúri
SSE) 1.07.22, ...12. Tóth Tamás (Mic-
ro SC) 1.10.25, 13. Soltész Roland
(Vasas-Humánsoft II) 1.10.52, ... 18.
Török Dániel (TVK-Mali Triatlon
Klub) 1.12.29.

Férfi csapat-ob. 1. Mezõtúri SSE
(Berecz Lajos, Bogos Tamás, Kedves
Roland) 3.28.46, 2. VEDAC (Min czér

Albert, Ádók Roland, Kis Áron)
3.28.50, 3. Pécsi FK (Bene Barnabás,
Ott Balázs, Somogyi Norbert)
3.29.06.

Felnõtt nõk ob. 1. Nagy Mónika
(VEDAC, edzõ: Koós-Hutás László)
1.19.16, 2. Molnár Barbara (MAC-
NS) 1.19.37, 3. Földingné Nagy Ju-
dit (Gyõri Dózsa SE) 1.19.53, ...14.
Varró Katalin (MISI SC) 1.29.22.

Nõi csapat-ob. 1. VEDAC (Nagy
Mónika, Kovács Ida, Badis Anissa)
4.04.13, 2. Vasas-Humánsoft (Sze-
derkényi-Takács Andrea, Gyurkó
Fanni, Mizsér Fruzsina) 4.09.36, 3.
Pécsi FK (Kácser Zita, Bátai Réka, Ré-
csei Petra) 4.19.33.

U23-férfiak ob. 1. Balogh István
(Békéscsabai AC, edzõ: Tóth Sándor)
1.09.52, 2. Oláh Tamás (Békéscsa-
bai AC) 1.11.02, 3. Siffel Gergõ (VE-
DAC II) 1.12.54.

U23 férfi csapat-ob. 1. Békéscsa-

bai AC (Balogh István, Oláh Tamás,
Lovas Attila) 3.53.18.

U23-nõk-ob. 1. Nagy Mónika (VE-
DAC, edzõ: Koós-Hutás László)
1.19.16, 2. Gyurkó Fanni (Vasas-
Humánsoft) 1.22.46, 3. Kácser Zita
(Pécsi FK) 1.23.02.

U23 nõi csapat-ob. 1. Pécsi FK (Ká-
cser Zita, Horzsa Krisztina, Varga Ju-
dit) 4.54.23, 2. TFSE (Horváth Mó-
nika, Szántó Nóra, György Gabriel-
la) 5.16.58.

Pedagógus ob-férfiak. 1. Némedi
Zoltán MAC-NS) 1.15.42, 2. Chro-
bák Gyula (Oxigén Klub Debrecen)
1.21.06, 3. Ficzere Péter (MAC-NS)
1.22.47, ... 6. Szendrei Zoltán (Mis-
kolc) 1.44.51.

Pedagógus ob-nõk. 1. Szederkényi-
Takács Andrea (Vasas-Humánsoft)
1.20.55, 2. Vajda Zsuzsanna (MAC-
NS) 1.25.18, 3. Auerbach Szilvia (VE-
DAC II.) 1.35.12.  

A férfi egyéni verseny elsõ három befutója. Középen a gyôztes Bene
Barnabás, jobbra a második Minczér Albert, balra a bronzérmes
Berecz Lajos.

ÉRTÉKTEREMTÕ FOGLALKOZTATÁS

RANGOS MEZÕNY, 
NAGY CSATÁK A FÉLMARATONON

A bocskais csapat a pécsi eredményhirdetés után. 

ORSZÁGOS BAJNOK BOCSKAIS KOSARASOK  

Gál András fõigazgató vette át a ju-
talomkirándulásról szóló oklevelet Ró-
navölgyi Endréné polgármestertõl. 
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MI A VÉLEMÉNYE A HEGYALJA
FÉLMARATONI VERSENYRÕL?

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK
ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS. Hús-

vét hétfõjén szünetel a szemétszállí-
tás Szerencsen. Helyette a szolgálta-
tó az elõzõ hét szombatján, vagyis áp-
rilis 11-én üríti ki az érintett utcák-
ban a kukákat. 

KAMARAKÓRUSOK A SZÍNPA-
DON. A XX. Miskolci Nemzetközi Ka-
marakórus Fesztivál szerencsi hang-
versenyét április 25-én (szombaton)
11 órától tartják a Rákóczi-vár udva-
ros palotaszárnyában. Fellépnek: Coro
Polifonico „Alma Redemptoris Mater”
(Szicília), Hegyalja Pedagógus Kórus,
Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény ének-
kara. 

FEJLESZTÉS-MÓDSZERTANI KÉP-
ZÉS. A kistérség hosszú távú fejlõdé-
sének megalapozására tartanak mód-
szertani képzést Szerencsen. Az áp-
rilis 8-án kezdõdõ, három egymást kö-
vetõ hét szerdáján délelõtt fél tízkor
kezdõdõ térítésmentes kurzusokon
többek között a kistérségi tervezésrõl
és programozásról, az érdekcsoport-
elemzésrõl, a partnerségrõl, valamint
a programok értékelésérõl és bírála-
táról tájékozódnak a résztvevõk. Az
egész napos képzéseknek a helyszí-
ne a szerencsi Rákóczi-vár lovagter-
me.    

LOMTALANÍTÁS SZERENCSEN.
Az idén április 25-én lesz lomtalaní-
tás Szerencsen. Az egynapos akció-
ban kizárólag azokat a lakásokban fe-
leslegessé vált háztartási berendezé-
seket és készülékeket, valamint egyéb
használati tárgyakat szállítják el, ame-
lyeket a heti gyûjtõjáratok méretük mi-

att nem tudnak elvinni. Nem szállí-
tanak el zöldhulladékot, építési tör-
meléket, veszélyes hulladékot, állati
tetemeket, autógumikat, valamint az
olyan tárgyakat, amelyek rakodásá-
hoz darura lenne szükség. A gyûjtõ
jármûvek szombaton reggel 7 órakor
indulnak a telephelyükrõl, ezért a vá-
roslakók eddig az idõpontig, de leg-
hamarabb péntek este az ingatlanok
elé rakják ki a lomot. Az ömlesztett
anyagokat kérik mûanyag zsákokba
rakni. Az autók az útvonalakon csak
egyszer mennek végig.

TÁMOGATOTT ELHELYEZKEDÉS.
A bérre és annak járulékaira is tá-
mogatást igényelhetnek a munka-
ügyi központtól azok a munkaadók,
akik a „Decentralizált programok a
hátrányos helyzetûek foglalkoztatá-
sáért projekt” keretében szakmát szer-
zett dolgozókat alkalmaznak. Ilyen
formában élelmiszer- és vegyiáru-el-
adók, fegyveres biztonsági õrök, ven-
déglátó-eladók, parkgondozók, vi-
rágkötõk és CNC-forgácsolók foglal-
koztatásához kérhetõ kedvezmény,
amelynek feltételeirõl személyesen a
szerencsi munkaügyi kirendeltségen,
vagy a 47/361-749 telefonszámon le-
het érdeklõdni. 

FELHÍVÁS PÁLINKA- ÉS BOR-
MUSTRÁRA. A város önkormányzata
és a Szerencsi Borbarátok Köre ne-
gyedik alkalommal szervezi meg a pá-
linka- és bormustrát április 17-én (pén-
teken) 14 órától a Népházban.

A 2006-ban hagyományteremtõ
szándékkal életre hívott rendezvény-
re a nevezéseket Szabó Gyula termelõ
pincéjében (Szerencs, Alsópincesor)
április 15-én (szerdán), 8–18 óra kö-
zött, április 16-án (csütörtökön) 8–12
óra között lehet leadni. A nevezés díja
tételenként 1000 forint. Mintaként pá-
linkából 1 palack, borból 2 palack
szükséges. A palackokon fel kell tün-
tetni a termelõ nevét, az évjáratot, pá-
linka esetében a gyümölcs, bor ese-
tében a szõlõfajta és a borkategória
megnevezését. További információ:
hétköznapokon 9–12 óráig a 20/563-
3852 és a 30/308-4331 telefonszá-
mokon. 

ÚJ HAJNALI VONAT. Változott a
vasúti menetrend. Az április 5-én élet-
be lépett módosítás alapján Szerencsrõl
munkanapokon 5 óra 18 perckor új vo-
nat indul Miskolcra. A csak másod-
osztályú, nemdohányzó kocsikkal köz-
lekedõ szerelvény a Tiszai pályaudvarig
minden állomáson megáll. 

Április 16., (csütörtök) 
15 óra: a városi sportcsarnok név-

adó ünnepsége. Kulcsár Anita-em-
lékkiállítás megnyitása. Helyszín:
városi sportcsarnok aulája. 

Szerencs Város Önkormányzata
Kulcsár Anitáról, a világklasszis spor-
tolóról, a város szülöttérõl nevezi el
a városi sportcsarnokot. Így kíván em-
léket állítani a 166-szoros magyar vá-
logatott, Európa-bajnok, olimpiai má-
sodik helyezett játékosnak, akit 2004-
ben a világ legjobb kézilabdázójává
választottak, és aki tragikusan fiata-
lon, 2005. január 19-én hunyt el.

Április 17., péntek
9 óra: Koszorúzás a Bocskai-ka-

punál a gimnázium udvarán. Zenés
felvonulás a Geisenheim tér érinté-
sével a Bocskai-szoborhoz. Köz-
remûködik a Fanfár Szerencsi Ifjúsági
Fúvószenekar. Koszorúzás Bocskai
István szobránál a Kossuth téren.

10 óra: A fejedelemválasztó sze-
rencsi országgyûlésre emlékezõ ün-
nepi mûsor a református templom-
ban a Bocskai István Gimnázium di-
ákjainak elõadásában.

Köszöntõt mond: Börzsönyi József
református esperes és Gál András, a
gimnázium fõigazgatója.

A templomi ünnepséget követõen:
Rákóczi Zsigmond bronz plakettjé-
nek leleplezése a Zempléni Panthe-
onban.

Alkotó: Ekker Róbert szobrászmû -
vész. Rákóczi Zsigmond történelmi
jelentõségére emlékezik: Fazekas
Lászlóné, a Zempléni Múzeum igaz-
gatója. Emlékplakett leleplezése: Fi-
csor Ádám, a Miniszterelnöki Hiva-
tal államtitkára, Rónavölgyi Endréné
polgármester. 

11.30 óra: Szerencs Város Képvi-
selõ-testületének nyilvános ünnepi
ülése a Rákóczi-vár színháztermé-
ben. Díszvendég: Ficsor Ádám ál-
lamtitkár. A helyi kitüntetéseket át-
adja: Rónavölgyi Endréné polgár-
mester. 

Erdõ Zoltán klarinétmûvész hang-
versenye. Közremûködik a Hubay
vonósnégyes: Nagy Zsófia – I. he-
gedû, Ficsor Zoltán – II. hegedû, Mik-
lós András – brácsa, Bõdi Annamá-
ria – cselló. Mûsor: W. A. Mozart:
A-dúr klarinétkvintett (K. 581). 

14 óra: IV. Pálinka- és Bormustra
a Népházban. 

17 óra: Mûvészeti gála a Rákó -
czi-vár színháztermében. A szeren-
csi mûvészeti iskolások gálamûsora,
a néptánc, szín- és zenemûvészeti ág
bemutatkozása. Az árkád teremben
a képzõmûvészeti ág kiállítása. A
mûvészeti gála után a IV. Szerencsi
Pálinka-és Bormustra díjátadása.

Április 18., szombat
9 óra: I. Szerencsi Táncmûvésze-

ti Fesztivál a Kulcsár Anita Sport-
csarnokban. Belépõdíj: felnõtt 800 Ft,
gyermek: 500 Ft. 

17 óra: „25 éve város Szerencs”
címû kiállítás megnyitása a Népház
aulájában. A város 25 éves lakóinak
köszöntése. A fiatalokat köszönti, és
a kiállítást megnyitja: Rónavölgyi
Endréné polgármester. 

Április 19., vasárnap
13 óra: „Itthon láss csodát!” – sze-

rencsi séta. A Magyar Turizmus Zrt.
ezzel a mottóval hirdette meg 2009-
ben a Kulturális Turizmus Évét. En-
nek apropóján hívjuk és várjuk az ér-
deklõdõket egy kellemes vasárnap

délutáni sétára, városunk neveze-
tességeinek közös megtekintésére.
Részletek a www.szerencs.hu hon-
lapon.

15 óra: Családi úszóvetélkedõ a vá-
rosi tanuszodában.

Április 20., hétfõ
14 óra: Gambia – Afrika mosoly-

gó partja címû kiállítás megnyitója
a Világörökségi kapuzatban. A kiál-
lítást megnyitja: Suha György, a
Gambiai Köztársaság ENSZ-nagy-
követe.  

17 óra: A kiváló tanulmányi és
sporteredményt elért tanulók kitün-
tetése a Rákóczi-vár színháztermé-
ben. Az elismeréseket átadja: Heves
János alpolgármester és Gadóczi
Bertalan aljegyzõ.

19 óra: Zorán-koncert a Bocskai
gimnázium aulájában. Belépõdíj:
3200 Ft.

A rendezvénysorozat alatt megte-
kinthetõ kiállítások:

„25 éves vagyok” címmel Sallai Ti-
bor, ötszörös Európa-díjas mûvész
képzõmûvészeti kiállítása a Rákó -
czi-vár árkádos termében. Megnyi-
tó: április 14. kedd, 16 óra. Megte-
kinthetõ: április 28-ig munkanapo-
kon 8–16 óra között.

A mûemléki világnap alkalmából
április 18-án szombaton 10–16 órá-
ig a Zempléni Múzeum kiállításai in-
gyenesen látogathatók:

* A képeslap története
* Rákóczi Zsigmond és kora
* A szerencsi vár építésének tör-

ténete
* Fery Antal ex librisei

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Botka Bence Levente, Majoros Máté, Szarka Flóra, Hé-

ring Levente, Dusek Laura, Nagy Noémi. 
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Szabó Tímea – Molnár Viktor. 
Elhunytak: Mosonyiné György Ilona 56 éves. 

SZERENCS VÁROS NAPJA
PROGRAMJAI ÉS KÍSÉRÕRENDEZVÉNYEI

Molnár Zoltán, a Magyar Olimpiai Bizottság
fõtitkára:
– Boldog apa vagyok, hiszen a lányom szo-
ros versenyben a második helyezettként fu-
tott be a célba és csak kicsin múlt, hogy nem
szerzett országos bajnoki címet. Magam is vé-
gigkísértem a mezõnyt és jólesõ érzéssel ta-
pasztaltam a vendégszeretetet, amivel a vá-
ros, és az útvonal által érintett községek la-
kói fogadták a sportolókat. Fantasztikus kör-
nyezetben és hangulatban teltek az elmúlt
órák, amiért köszönet illeti a házigazda Szerencset és mindenkit, aki
szerepet játszott a félmaratoni megszervezésében. A támogatók pedig
elismerést érdemelnek, hogy manapság, amikor nagyon sok helye len-
ne a pénznek, a magyar olimpiai mozgalmat is segítve ilyen nemes cél-
ra áldoznak.    

Schulek Ágoston, a Magyar Atlétikai Szövet-
ség elnöke:
– Rangos mezõny vívott nagy csatát a verse-
nyen, amelyre a férfiak teljes élmezõnye és
a legjobb nõi futók többsége is el tudott jön-
ni. A mezõny népesebb volt, mint a tavalyi
viadalon. A vendéglátásra és a szervezésre
nem lehetett panasz, ami visszaigazolja an-
nak a döntésünknek a helyességét, hogy a fél-
maratoni országos bajnokság rendezésének
a jogát három esztendõre Borsod-Abaúj-

Zemplén megyére bíztuk. Az is jó kezdeményezésnek bizonyult, hogy
a sporteseményhez kulturális programok kapcsolódnak, mert ezáltal az
ország különbözõ részeirõl érkezett résztvevõk és kísérõik megismer-
kedhetnek egy-egy hazai tájegység értékeivel. A szövetségünk ezt egy-
fajta küldetésnek tekinti. 

Báthory Péter:
– Jól éreztem magam. Sajnos, az elmúlt idõ -
szakban kisebb sérüléssel bajlódtam, de en-
nek ellenére elégedett vagyok a teljesítmé-
nyemmel. A terep számomra nem volt isme-
retlen, hiszen szerencsi vagyok, kellemes
volt az út, Rátkán még borral is kínáltak min-
ket. Tizennyolc kilométernél éreztem elõször
a fáradtságot, de nem volt vészes. Futottam
már jobb idõt is ilyen távon, most 1 óra 54
perc sikerült. Õszintén megvallva, nem sokat
készültem erre a versenyre. Heti egy-két alkalommal futottam hosszabb
távokat, ami most annyira volt elegendõ, hogy 83. helyen értem célba.
Kicsit komolyabban tréningezek a következõ megmérettetésre, a bükki
28 kilométeres versenyre, remélem, ott jobb eredményt is elérhetek!

Földingné Nagy Judit:
– Nagyon tetszett a pálya és a vidék. Jó öt-
letnek tartom, hogy ezáltal kicsit megismer-
hetjük hazánkat és nem csak mindig Buda-
pesten rendeznek versenyeket. Úgy érzem,
napjainkban nagyon erõs a nõi mezõny,
amibõl senki se tûnik ki igazán. Egy hete fu-
tottam le a maratoni távot, és ha azt kihagy-
tam volna, akkor talán itt jobb eredményt is
elérhetek. Így sem panaszkodom, hiszen a nõk
között harmadikként értem célba. 43 évesen

büszke vagyok arra, hogy még mindig itt tudok lenni a magyar mezõny
legjobbjai között.

Az Ipartestületek Országos Szövetsé-
ge (IPOSZ) és a Zánkai Gyermek és If-
júsági Centrum Oktatási és Üdültetési
Közhasznú Társaság együttmûködésében,
– egy folyamatban lévõ országos projekt
keretében – 20 ipartestület, egy mûvé-
szeti iskola és egy szakmai szervezet 6–
10. évfolyamon tanuló diákok körében
végez pályaorientációs tevékenységet. En-
nek célja, hogy segítsék a fiatalokat a meg-
felelõ szakma, szakmacsoport kiválasz-
tásában, valamint a társadalomba való
késõbbi beilleszkedésben. 

A pályaorientáció csak hosszabb fo-
lyamat végén lehet eredményes, ha az
iskolában megtartott órák, tanterven kí-
vüli tevékenységek és a gazdaság sze-
replõivel ápolt kapcsolatokat sikerül
megszervezni. A tanár-szülõ-gyer mek
összhang megteremtése minden eset-
ben fontos. Nagyon sok példa van arra,

hogy a jó szándékú, de téves szülõi dön-
tés helytelen választást, sikertelen élet-
utat eredményez. A projekt 2008 ok-
tóberében elindított elsõ szakaszában
a 8. és a 10. évfolyam pályaorientáci-
óján összesen 3842 diák vett részt 126
iskolából. A vállalkozói oldalról 140
iparos mûködött közre. A megszólított
tanulók száma a projekt 2009. június
15-ei végére elérheti a 12 ezer fõt. A
szakképzés kulcsfontosságú területe a
gyakorlati oktatás. Ezért a mesterek
mûhelylátogatásra is várják a tanuló-
kat, akik az egyes szakmákkal ismer-
kedhetnek, a mesterségekbe betekin-
tést nyerhetnek. A programban a  Hegy -
alja Vállalkozói Ipartestület (Szerencs)
nevében Lefler József megbízott mûkö-
dik közre. Elérhetõ a 20/970-9631-as
telefonszámon vagy e-mailen a jlef-
ler@hu.inter.net címen. 

PÁLYAORIENTÁCIÓ 
A SZAKKÉPZÉSBEN
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A huszonegyedik alkalommal
meghirdetett Hegyalja Matematika
Verseny körzeti fordulói után már-
cius 26-án a Szerencsi Általános Is-
kola Bolyai épületében rendezték
meg az évtizedes hagyományokkal
rendelkezõ vetélkedõ döntõjét. A
hónap elején több mint 450 gyer-
mek ült be az iskolapadokba, hogy
számot adjon matematika-tudásáról.
A korábbi nevezõk közül a megye
nyolc kistérségébõl 57-en jutottak
be a vetélkedõ fináléjába, akiket a
megnyitó ünnepségen Bodnárné
Göndör Magdolna köszöntött. A
szerencsi polgármesteri hivatal osz-
tályvezetõje fontosnak nevezte,
hogy a különbözõ iskolákba járó di-
ákok összemérjék egymással a tu-
dásukat, amire matematikából jó al-
kalmat biztosít a rendezvény. A di-
ákoknak évfolyamoktól függõen 60,
illetve 90 perc állt rendelkezésük-
re, hogy megbirkózzanak a logikai,
számítási, problémamegoldó, geo-
metriai feladatokkal. A dolgozatok
értékelése után a verseny legjobb-
jai az intézmény aulájában vették
át díjaikat. 

A szerencsi diákok közül a hato-
dik évfolyamon Jáborszki Diána, a
nyolcadikosok mezõnyében Ruszkai
Dávid elsõ lett, míg a harmadikos Ba-
lázsfalvi Gergõ korosztályában a
második helyen végzett. A nyolca-
dikos korosztályban a gimnazista Mé-
rész Máté a harmadik helyet szerezte
meg.  

A verseny eredménye: 
3. évfolyam (elérhetõ max. pont-

szám: 20 pont) I. helyezett: Zsíros Le-
vente (Encs) 16,5 pont; II. helyezett:
Balázsfalvi Gergõ (Szerencs Bo-
lyai)10,5 pont; III. helyezett: Vezse
Botond (Encs) 10 pont. 

4. évfolyam (elérhetõ max. pont-
szám: 25 pont) I. helyezett: Batta Bá-
lint (Sárospatak Református Kollégi-
um) 13 pont; II. helyezett: Ondó Ale-
xandra (Bodroghalom) 12 pont; III.
helyezett: Donkó Janka (Sárospatak,
Rákóczi iskola) 11 pont.  

5. évfolyam (elérhetõ max. pont-
szám: 33 pont) I. helyezett: Balázs
Fanni (Encs) 29 pont; II. helyezett:
Csordás Márk (Encs) 27 pont; III. he-

lyezett: Leitner Csaba (Sárospatak Rá-
kóczi iskola) 25 pont. 

6. évfolyam (max. pontszám: 25
pont) I. helyezettek: Jáborszki Diá-
na (Szerencs, Bolyai) 25 pont; Ko-
vács Adorján (Encs) 25 pont; I. Var-
ga László (Encs) 25 pont. 

7. évfolyam (max. pontszám: 50
pont) I. helyezett: Matkovics Gábor
(Encs) 47 pont; II. helyezett: Fábrik
Bettina (Sátoraljaújhely)  43 pont; III.
helyezett: Lengyel Bianka (Tarcal) 41
pont.

8. évfolyam (max. pontszám: 32
pont) I. helyezett: Ruszkai Dávid (Sze-
rencs, Bolyai) 26 pont; Schultz Vera
(Encs) 20 pont; Mérész Máté (Bocs-
kai gimnázium) 14 pont.

KIS MATEMATIKUSOK A FINÁLÉBAN

Sorozatunk ezúttal a Szerencsi Ál-
talános Iskola Bolyai épületében foly-
tatódik. A pedagógusok véleménye
szerint nem maradhat ki a tehetségek
sorából a mezõzombori Fodor Jenni-
fer. A nyolcadikos lány az általános
iskolai évek alatt rajz- és énektehet-
ségével tûnt ki társai közül. 

Az elmúlt idõszakban fõleg rajz ta-
nulmányi versenyeken ért el kiemel-
kedõ eredményeket. – Szerintem az a
lényeg, hogy szívvel és lélekkel kell csi-
nálni – fogalmazott Jennifer, aki sze-
rint az alkotásnak belülrõl kell fakad-
nia, csak akkor lesz igazán kifejezõ.
Akár egy tapasztalt mûvész szájából is
hallhattuk volna ezt a mondatot, de a
14 éves lány még csak most áll élete
elsõ fontos döntése elõtt, hiszen az el-

múlt hetekben már a továbbtanuláson
kellett gondolkodnia. 

– Szeretek portrékat rajzolni, de in-
kább a csendélet, a grafika a kedven-
cem. Matuscsák Sándorné a tanárom,

akivel nagyon jó viszonyba lettünk az
iskolás évek alatt. 

– Mûvészléleknek tartod magad?
– Igen. Mindig is ez a két tárgy von-

zott leginkább: a rajz és az ének. Nem
is mondtam le arról, hogy egyszer éne-
kesnõ legyek. Szeretnék musicalben ját-
szani, vagy színházban szerepelni, de
ha nem sikerül, hobbiszinten ez min-
dig része lesz az életemnek. Korábban
indultam a Megasztár tehetségkutató
versenyen. Megpróbáltam, szerintem
jól sikerült, de a miskolci elõdöntõbõl
nem jutottam tovább. Késõbb rájöttem,
hogy nekem a rajztudásomat kihasz-
nálva kell tovább lépnem, így jelent-
keztem a Nyíregyházi Mûvészeti Szak-
középiskolába, ahol szeptembertõl
elsõ osztályos középiskolásként foly-
tatom tanulmányaimat.

ÍRD ÉS MONDD HELYESEN. Be-
kecsen rendezték meg február 18-án
a Simonyi Zsigmond helyesírási ver-
seny körzeti fordulóját. Heteken ke-
resztül lelkesen készültünk a meg-
mérettetésre, és nagy reményekkel in-
dul tunk a versenyre. A komoly fel-
készülésnek meg is lett a jutalma, hi-
szen minden évfolyamon sikeresen
szerepeltünk: 5. osztály: Oláh Edi-
na 1. helyezett; 6. osztály: Deák Or-
solya 1. helyezett; 7. osztály: Feke-
te Fatime 2. helyezett és Sélley
Fanny 4. helyezett; 8. osztály: Béki
Dóra 3. helyezést ért el. 

A gyõztesek a megyei fordulóban
képviselik iskolánkat Miskolcon. 

Megköszönjük felkészítõ tanára-
inknak, Kocsisné Szabó Beátának és
Gazdófné Tóth Máriának eredmé-
nyes munkájukat. 

Oláh Edina 
5. osztályos tanuló 

TAPSI KUPA. Meghívást kaptunk
március 21-ére Tokajba, a „Tapsi
kupa” elnevezésû teremlabdarúgó-
tornára. A mérkõzésekre Szabó Mik-
lós tanár úr irányításával készültünk

fel. A résztvevõ csapatok Sárospatak,
Nyíregyháza-Kertváros, Tokaj I., To-
kaj II. és Szerencs voltak. 

Szombat reggel személyautókkal
utaztunk a helyszínre. Izgatottan
vártuk az elsõ meccsünket Sárospa-
tak ellen. Sajnos veszítettünk, ki-
kaptunk 2–1-re, de be kell látni, õk
sokkal rutinosabbak, taktikásabbak
voltak. A csapat azonban nem ke-
seredett el, lelkesedéssel vártuk a to-
vábbi mérkõzéseket. Legnagyobb
örömünkre a további játszmákat
megnyertük, minden erõnket beve-
tettük, de sokat segített a szülõk szur-
kolása is. 

A meccseket az eredményhirdetés
követte, ezüstérmet kaptunk, okle-
velet és a jelképes csokinyuszit vet-
tünk át. 

Elsõ Sárospatak lett, a harmadik
pedig Tokaj II. Nem maradhatott el
a közös fotózás az érmekkel és az
oklevéllel, na meg a nyulakkal. Kis-
sé fáradtan, de boldogan tértünk
haza. 

Fercsák András, Varga Gergõ 
Szerencsi Általános Iskola –

Bolyai épület 

FELVETTEK A MÛVÉSZETI
ISKOLÁBA. A félévi hajrá
után, februárban volt a fel-
vételi. A pályaválasztás nem
könnyû dolog, mindenki-
nek a saját személyiségé-
nek megfelelõ utat kell
megtalálnia, ami meg-
könnyíti majd a jövõbe-
ni életét. A mûvészetek felé mindig is
nagy érdeklõdéssel tekintettem, külö-
nösen a rajz és ének iránt. Jelentkezé-
semet a Nyíregyházi Mûvészeti Szak-
középiskolába és a kecskeméti Kandó
Kálmán Mûvészeti Szakközépiskolába
adtam be. Mindkét felvételin sikeresen
szerepeltem, mégis a lakóhelyemhez
közelebb esõ nyíregyházi középisko-
lát választottam. Rajzból a legutóbbi
területi versenyen is sikeresen szere-
peltem, elsõ helyezést értem el. Kö-
szönetet mondok Matuscsák Sándor-
né és Sike Istvánné tanárnõknek, akik
segítették felkészülésemet és sikeres
szerepléseimet. Remélem, hogy ha-
sonló szép eredményeket fogok elér-
ni középiskolás éveim alatt is. 

Fodor Jennifer 
8. F osztályos tanuló 

DIÁKÚJSÁGÍRÓINK TOLLÁBÓL

Sorozatunkban azokat a tehetsé-
ges helyi fiatalokat mutatjuk be, akik
2008-as teljesítményük alapján el-
ismerésben részesültek Szerencs Vá-
ros Sportegyesületének idei bálján.  

SAMÓK CSABA 

A Bocskai gim-
názium harmadik
évfolyamos diákja
általános iskolás-
ként ismerkedett
meg a sakkal. Elsõ
tanítója a Bolyai
iskolában mûködõ
szakkör vezetõje, Balogh Imre volt,
miután a fiatal nyolc esztendõvel
ezelõtt egy plakáthirdetésre megje-
lent az elsõ foglalkozáson. Ebben per-
sze az is közrejátszott, hogy a báty-
ja akkor már egy esztendeje rend-
szeresen látogatta a szellemi trénin-
geket. A két testvér ettõl kezdve ott-
hon együtt gyakorolt. Csaba tehet-
ségét bizonyítja, hogy rövidesen már
a felnõtt megyei bajnokságban is be-
mutatkozott, aminek azóta rendsze-
res résztvevõje. Gimnazistaként el -
sõ sorban egyedül gyarapítja a já-
tékkal kapcsolatos ismereteit, szak-
könyveket olvas és nagymesterek par-
tijait elemzi. Eddigi legnagyobb si-
kere, hogy az országos ifjúsági csa-
patbajnokságon elsõtáblásként sze-
repelhetett. Jelenleg 1683, úgyne-
vezett élõponttal rendelkezik, ami-
vel a legeredményesebb szerencsi já-

tékos. A példaképe Lékó Péter, aki
véleménye szerint nagyon sokat tett
a magyar sakkért.    

TAKÁCS MÁTÉ 

A fiatal futballis-
ta a Bocskai gim-
názium hatosz-
tályos képzésében
vesz részt, ahol a
harmadik évfo-
lyamra jár. A Rá-
kóczi iskolában
kezdett focizni. Ebben nagy szerepe
volt Kulcsár Sándor testnevelõ ta-
nárnak, aki megszerettette vele a
csapatsportot. Máté délutánonként
szorgalmasan gyakorol, szabadide-
jében a labdával tréningezik. A he-
lyi sportegyesület ifjúsági csapatának
játékosaként heti háromszor jár ed-
zésre. Az együttes az elsõ helyen zár-
ta az õszi bajnoki idényt, amiben je-
lentõs szerepe volt a középpályás Má-
ténak, akinek van „szeme” a pályán,
így jól irányítja a játékot. Teljesít-
ményének elismeréseként az elmúlt
idõszakban több edzõmérkõzésen a
felnõtt csapatban is helyet kapott, ahol
lelkes és eredményes futballozással
hálálta meg a tréner bizalmát. Ugyan
még az érettségi vizsgától több év vá-
lasztja el, de már tudja, hogy mûsza-
ki irányban tanul majd tovább. A lab-
darúgás pedig – ha késõbb esetleg
csak a hobbi szintjén is – mindig je-
len lesz az életében.

KITÜNTETETT
SPORTOLÓK IV.

Évfolyamonként mérték össze a tudásukat a diákok.  

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK: FODOR JENNIFER

HÍ RMOZAIK
FRANCIA NYELVRÕL, DIÁKOK-

NAK. Rendhagyó nyelvi órán vettek
részt március 31-én a Bocskai István
gimnázium tanulói. A frankofón,
azaz a francia nyelvet beszélõ né pek
nemzetközi kulturális eseménysoro-
zata keretében jött létre a szerencsi
program, ahol Gál András fõigazga-
tó köszöntötte a diákokat, valamint
az Európa Ház és az Alliance Fran-
caise intézet vendégeit. A programon
Kováts Éva, a gimnázium egykori pe-
dagógusa a francia nyelv történetérõl
tartott elõadást. Az ismertetõ után az
iskola sportpályáján Raymond Lar-
dellier, az Alliance Francaise igaz-
gatója, a hazájában rendkívül nép-
szerû golyójáték, a pétanque szabá-
lyaival ismertette meg a középisko-
la dákjait.

OVISOK AZ ISKOLAPADBAN. Az
elmúlt évek hagyományait folytatva
március 23-án a város nagycsopor-
tos óvodásait látták vendégül a Sze-
rencsi Általános Iskolában. A kicsik-
nek alkalmuk volt megismerkedni az
oktatási intézménnyel és a leendõ
elsõ osztályos tanító nénikkel. A le-
endõ diákok részt vettek tanítási órá-
kon, bekapcsolódva a játékos, kéz-
ügyességet igénylõ feladatok megol-
dásába, majd körbejárták az épüle-
tet, a sportcsarnokban pedig vidám
foglalkozás várta õket.

GIMNAZISTÁK VETÉLKEDTEK. A
víz világnapja alkalmából rendeztek
vetélkedõt március 26-án a Bocskai
gimnáziumban. A versenyre nevezett
huszonkét csapatnak írásos és szó-
beli feladatokat állítottak össze a
szervezõk. A számon kért ismeretek
a természettudományi tantárgyak víz-
és környezetvédelemmel kapcsolatos
tudásanyagára alapoztak. Az elsõ
három helyezett csapat könyvjuta-
lomban részesült.

AZ ISKOLA SZÜLÕI SZEMMEL.
Nyílt tanítási napon vettem részt már-
cius 23-án a Szerencsi Általános Is-
kola Bolyai épületében. Természetis-
meret órát látogattam meg, melyet egy-
kori gimnáziumi osztálytársam, Ka-
raszné Hudák Tünde tartott. Szülõi
szemmel nézve az óra lendületes
volt és a tanárnõ igyekezett minél több
diákot bevonni a munkába. Szorgal-
mi feladatot is kaptak a gyerekek, így
a tananyagon kívüli ismeretekre is szert
tehettek. Azért örülök ennek a lehe -
tõ ségnek, mert betekintést nyerhettem
a kislányunk iskolai életébe, tanórai
aktivitásába. 

Jáborszkiné Bodnár Ágnes 

FÖLDNAPI ALKOTÓPÁLYÁZAT.
Ugye, szívesen sétálsz az erdõben,
hallgatod a madarak énekét, a szellõ
susogását, élvezed a nap fényét és
melegét, a nyári esõ simogatását, a
hóesés szépségét? Engedd szabadjára
a gondolataidat, s öntsd szavakba,
mit jelent Neked a Föld? Mit teszel
Te Magad annak érdekében, hogy ez
a csodálatos kék bolygó még soká-
ig megmaradjon ilyennek?

Ha már középiskolás szerencsi
diák vagy, várjuk gondolataidat ma-
ximum 3 A/4 oldalnyi gépelt szö-
veggel, melyet több módon is eljut-
tathatsz hozzánk a következõ címekre
postai úton vagy személyesen: Városi
Kulturális Központ és Könyvtár, 3900
Szerencs, Rákóczi-vár. E-mail cí-
münkre: szerencs.lib@primposta.hu.
Az általad írt esszé beadásának ha-
tárideje: április 18. (szombat) 14 óra.
Ha pályamunkád sikeresen szerepel
az elsõ három helyezés között, könyv-
jutalomban részesítünk, valamint al-
kotásod az interneten is olvasható
lesz. Bõvebb információ: Kazsik Ma-
rianna és Meczóné Reviczky Beáta
könyvtárosoknál a 47/362-254-es te-
lefonszámon.



„Mélységes mély a múltnak kútja” –
így kezdi a halhatatlan író nagy
regényét. Az idõs ember leginkább
már a múltban él. Most jut idõ végig-
gondolni a gyermekkor rácsodálkozását,
az ifjúság terveit, vágyait. Mi is volt a
cél? Mi valósult meg  be lõle? 

Hosszú és meredek volt az út. Ne-
héz éveket éltem át terhekkel telítet-
ten, de a lélek lelkesül, ha árnyékban
van is. Ezért lélek. Kiegyensúlyozottá
tett, boldoggá is, hogy soha nem ön-
ma gamért éltem. Elsõsorban a  lá -
nyomért, az unokámért. Aztán rögtön
a hivatásomért, a pályámért, amitõl
szebbet ma sem tudok elképzelni.
Nem ismertem lehetetlent, nem is-
mertem fáradtságot. 

A nyugdíj után is hosszú ideig taní-
tottam, összesen 52 évet. Huszonhat évig
voltam szakfelügyelõ. Minden kol-
légámtól tanultam. A jutalmat nem
anya giakkal mértem. A kitüntetésem –
bár azt is kaptam –, hogy az utca túl ol -
daláról is átköszönnek és megkérdezik:
Hogy tetszik lenni? 

Egy nem válogatott osztály tanulói
pedig így búcsúztak el tõlem: „Köszön-
jük a sok szép gondolatot”. 

A Szerencsi Hírek lapjain is többen
megemlékeztek rólam. Az Angliában
tanító lány, a Libériában szolgálatot tel-
jesítõ békefenntartó, a gyermekorvos.
Vallották, hogy ma is emlékeznek óráim-
ra. Persze, a csodálatos magyar nyelv
és irodalom óriási nevelõerõ. Miért
szép a világ? Mert világos, mert fényes. 

Egyre nagyobb csend vesz körül, de
a lélek legbensõbb rezdüléseit meg õriz -
hetjük a romlástól. Nem kell hozzá se
pénz, se külsõ társadalmi keret, csak a
szép dolgok befogadására való képesség.
Egy könyv, egy vers, egy dallam.

A napokban 47 éves osztálytalálkozón
vettem részt. A „gyerekek” beszá-
molóiból kiderült, hogy a sorsok külön-
bözõek ugyan, de valamennyien  be -
csületes, dolgos, küzdõ, igaz emberekké
váltak. Lehet, hogy a jövendõ névtelen
szobrászaiként fülükbe súgtuk az
eligazító törvényt, az idõ katedráján?
Talán ifjú szívekben élünk tovább! 

Hegedûs Imréné, Márta néni
Nem kezdõdhetett volna szebb gon-

dolatokkal ez az írás. Hegedûs Imréné
legjobb barátnõje, Hudák Pálné régóta
mondogatja: Mártikát jó lenne
megkörnyékezni, de nem lesz könnyû,
rendkívül zárkózott teremtés. – Sebaj,
Zolikám, majd én megpuhítom! – mond-
ta viccesen Gabika néni, s úgy lett. Már-
ta néni fogadott, beszélgettünk és
remélem, hogy az alábbiak méltón
egészítik ki fenti írását. 

Hegedûs Imréné 1933-ban Szeren -
csen született. Igazi pedagógus, a szó
legnemesebb értelmében, amit sok-sok
volt tanítványa is megerõsített az elmúlt
évtizedekben. Az irodalom szeretete a
középiskolás évekre nyúlik vissza,
késõbb egész életét végigkísérte. 

Aranydiplomáját 2003-ban vette át az
egri Eszterházy Károly Fõiskolán, hiszen
akkor volt ötven esztendeje, hogy mag-
yar–történelem szakos tanár ként
megkezdte pályafutását. Az elsõ gya ko-
rlóévet Göncön töltötte, majd egészen
nyugdíjazásáig Szerencsen dolgozott, a-
hogy írta, összesen 52 évet. 

– Hogyan emlékszik a régi iskolára? 
– Szegénység volt, de úgy érzem,

akkoriban ez jó irányba formálta a  gye -
rekeket. Az elején még fiúiskola volt,
ahol katonásan tanítottam. Soha nem
akadt gondom a diákokkal. A mai világ-
ban szinte már el sem tudnám képzel-
ni magam a katedrán. 

– Ezt hogy érti?
– Ma már minden más. A gyerekek

is. Emlékszem, a lányom, Márta általános
iskolai osztályára: Akácosi Tibi, Komáro-
mi Éva és még sorolhatnám. Nem volt
különbség közöttük. Pont úgy szerették
a szegényebb körülmények között élõ
társaikat, mint bárki mást. Összetartó
közösségek voltak.

– Az egykori és mai pedagógusok
között is lát különbséget? 

– Azt hiszem, igen. Egy azonban bi-
zonyos: nem szabad különbséget ten-
ni a tanítványok között. Nem szabad
megalázni õket! Ez érvényes volt régen
és igaz ma is az. Tisztelettel kell fordulni
feléjük és akkor visszakaphatja a meg-
becsülést a pedagógus. Emlékszem egy

megható pillanatra: nyugdíj után még
tanítottam a Rákóczi iskolában. Volt egy
kedves osztályom. Amikor elköszöntem
tõlük, az egyik kisfiú odajött és azt mond-
ta: köszönjük a sok szép gondolatot.
Aztán letettek egy vázát az asztalra és
kérdezték, hogy ugye milyen gyönyörû?
Ez volt az egyik legszebb váza életem-
ben, mert szeretetbõl adták. Ma is sok
szép emléket õrzök a gyerekekrõl. 

– Mikor vonult nyugdíjba? 
– 1986-ban, de utána is dolgoztam.

72 éves koromban még helyet te sítettem
a szakképzõ iskolában. 

– Elég volt a tanításból? 
– Úgy érzem, igen. Szerintem erre is

megérik az ember. Én most is el tudom
az idõmet tölteni, bár a szemem
gyengébb. Varrni már nem tudok, de
még olvasok. Sokat vagyok Budapesten,
segítek Mártámnak. 

– A lakásában látható fotók és em-
léktárgyak arról árulkodnak, hogy büszke
a lányára és unokájára.

– Természetesen. A lányom 1955-ben
született, majd Budapesten zongo-
ratanárként végzett. Már 31 éve dolgo-
zik egyetlen iskolában, amirõl mindig
azt mondja, hogy oda öröm bemenni!
Márta egyedüli gyerek. Neki is egyetlen
fia született, õ szintén muzsikusnak
tanult. Sok szeretetet kapott tõlem és az
édesanyjától. 

– Látom azt a régi fényképet a
szekrényen, központi helyet foglal el a
tárgyak között. 

– Az egy csodálatos emlék. A drága
öcsém – akit rajongásig szerettem –
1956-ban, 18 évesen ment ki Kanadá-
ba. Ott telepedett le. Négy alkalommal
vitt ki magához és csodálatos utazásokat
tettünk. Végigjártuk Észak-Amerikát
Alaszkától a mexikói határig. A híres,
Yukon folyó melletti aranyásó faluban
is voltunk, ahol egy fényképész ké szí -
tet te rólunk ezt a fotót. Az  öcsém, a fe-
lesége, a felesége kislánya és én vagyok
rajta.

– Hudák Pálné, Gabika néninek
köszönhetõ, hogy most beszélgetünk.
Valóban ilyen nagy a barátság?

– Gabikát nagyon szeretem. Azt
hiszem, hogy sokkal nehezebb lenne az
életem nélküle. Már negyvenéves barát-
ság köt össze minket. Soha nem
veszekedtünk, egymás mellett ültünk az
iskolában, nyugdíjasként  együtt mentünk
Csobajra tanítani és majdnem tíz évig
dolgoztunk ott. Talán ilyen sincs  ma -
napság. 

M. Z.
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Rendkívüli földrajz -
órát tartottak március
23-án a szerencsi Bocs-
kai István gimnázium-
ban. A középiskola di-
ákjai az Afrikai–Magyar
Egyesület filmklubja ke-
retében Kongóval is-
mer ked tek. Két esz-
tendeje annak, hogy ha-
zánk és az egzotikus or-
szág közötti kapcsola-
tok erõsítése érdekében
a szerencsi Balogh Sán-
dor megalapította az
Afrikai–Magyar Egye-
sületet. A civil szerve-
zet évente visszatérõ
programja az Afrika Su-
mit konferencia, amit diplomaták és üz-
letemberek részvételével rendeznek
Szerencsen. Ezen a rendezvényen járt
elõször Szerencsen Kembe Sorell-Ar -
thur, aki a Duna Televízió megbízá-
sából az elmúlt év õszén az Egyenlítõ
környékén forgatott. Itt készült el „A
Kongó két arca” címû produkció, amit
Balogh Sándor, az Afrikai–Magyar
Egyesület elnöke ajánlott a diákok fi-
gyelmébe. A film a Kongói Köztársa-
ságba és a vele szomszédos Kongói De-
mokratikus Köztársaságba kalauzolja

el a né zõ ket. Az országok fõvárosait a
világ második legnagyobb vízhozamú
folyója, a Kongó választja el egymás-
tól. Az 52 perces filmben ízelítõt kap-
tak a diákok az afrikai mûvészetrõl, egy
Kongóban élõ, magyar építészmérnök
arról is beszél, miként sikerült boldo-
gulnia az európai embe rek nek a szo-
katlan környezetben. A bemutatott
film számos különleges élményt tar-
togatott a gimnazistáknak, akik köze-
lebb kerültek a távoli, sok titkot és ér-
dekességet rejtõ afrikai országhoz. 

KONGÓ KÉT ARCA 
A BOCSKAIBAN 

A Kembe Sorell-Arthur (a fotón balra) által
készített filmet Balogh Sándor ajánlotta a gim-
nazisták figyelmébe. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Ez meg is látszik a továbbtanuló

gyerekek felkészültségén – jelentette
ki az egyetemi tanár, aki hozzátette:
– A megjelentetett tanulmánykötetek
elõsegítik Szerencs és térsége jobb
megismerését, a hazaszeretet erõsí-
tését. A konferencia pedig a szakmai
ismeretek átadásán túl az emberi
kapcsolatok kialakulásában és elmé-
lyülésében is fontos szerepet játszik,
tovább növelve az iskola és a város
elismertségét, a diákok továbbtanu-
lási esélyeit.     

A konferencia nyitóelõadását a
Kárpát-medence környezetgazdál-
kodásáról Tóth József tartotta. A rek-
tor emeritus szerint a környezetgaz-
dálkodás egyike lehet a földrajztu-
domány kitörési pontjának. A geog-
ráfia átfogóan tudja kezelni a kérdést
szintézisben láttatni a fenntartható
fejlõdéssel. – Az emberek minden el-

lentételes vélekedéssel szemben ké-
pesek a mértéktartásra, aminek a
szükségességére a világgazdasági
válság is ráirányítja a figyelmet – je-
lentette ki az egyetemi tanár, aki eh-
hez hozzá tette: – Ennek a visszafo-
gottságnak a környezet értékeit pusz-
tító tevékenységekben is érvényre kell
jutnia. Ugyanakkor a túlzott, a ter-
mészetbe minden beavatkozást el-
lenzõ szemléletmód sem helyes,
mert nem szabad elfelejteni: az egész
rendszernek valójában az ember ér-
dekeit kell szolgálnia. Ez pedig nem
teszi lehetõvé az egyoldalú szemlé-
letmódot, a környezettel való gaz-
dálkodásban a zöldek érvei mellett
sok más szempontot is figyelembe kell
venni – vélekedett a professzor. 

Az idei konferenciára megjelent A
Kárpát-medence környezetgazdál-
kodása címû kötetet Frisnyák Sándor
és Gál András szerkesztette. A ha-

gyományoknak megfelelõen a ren-
dezvény keretében a gimnázium-
ban tantermeket neveznek el azok-
ról az emberekrõl, akiket példaként
állítanak az intézmény dolgozói és
tanulói elé. Az idén Váczi András em-
lékét õrzi az egyik elsõ emeleti osz-
tályterem. Az egykori gimnáziumi
igazgató alakját Lapis László nyu-
galmazott igazgató méltatta. Váczi
András 1963–1969 között irányítot-
ta a Bocskai István Gimnáziumot,
megfontolt, vállalkozó és kezdemé-
nyezõ egyénisége, fiatalos lendülete
sok új színt vitt az intézmény életé -
be. Váczi András nevéhez kötõdik a
gimnázium jelenlegi épületének a
megvalósítása, amit 1969. január 4-
én ünnepélyesen adtak át, majd – az
idén éppen negyven esztendeje – ja-
nuár 6-án már az új alma materben
folytatódott a Bocskai István Gimná-
ziumban a tanítás.   S. L.

A KÁRPÁT-MEDENCE
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSÁRÓL SZERENCSEN

MÁRTA NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI?

A Magyar Jogász Egylet március 24-
én tartotta a Budapesti Ügyvédi Kamara
dísztermében küldöttgyûlését. A ta-
nácskozáson beszámoló hangzott el a
civil szervezet 2008. évi szakmai te-
vékenységérõl és pénzügyi tervének tel-
jesítésérõl, valamint a 2009. évi szak-
mai programról és a költségvetés ter-
vezetérõl. Az ellenõrzõ bizottság a fen-
ti témákban jelentést tett a küldött-
gyûlésnek. A különbözõ szakosztá -
lyok (pl. agrárjogi, biztosítási jogi és
büntetõjogi, közjogi és közigazgatási,
polgári jogi) magas szintû elméleti és
gyakorlati tevékenységet végeztek. A
testületi szervezetek a maguk által ter-
vezett és végzett munkáról számoltak
be. A B.-A.-Z. megyei szervezet az uni-
ós közös polgári jog perspektíváiról, a
gazdasági társaságokról szóló törvény
társadalmi hatásairól tárgyalt, hozzáértõ,
nemzetközi hírû tudósok elõadásá-
ban. A 2008. évi költségvetési elõ -
irányzatokat az egylet maradéktalanul
teljesítette. Meghatározta a küldött-

gyûlés a 2009. évi szakmai program-
tervezetet, amelybõl az októberben
tartandó V. Európai Jogászfórum érde-
mel kiemelést. A büntetõjogi szakosz-
tály konferenciát szervez az új Büntetõ
törvénykönyv tervezetérõl. A munka-
jogi és társadalombiztosítási szakosz-
tály konferenciát tart az új, tavasszal
megjelenõ, munkaügyi vonatkozású
törvények elemzésérõl. A környezet-
védelmi jogi szakosztály a környezet-
védelmi engedélyezésrõl tanácskozik.
E témakörök csak kiemelések a gazdag
programokból. Aki többet akar tudni,
az a jelen sorok írójától a már említett
témákról külön felvilágosítást kaphat a
szerkesztõségen keresztül. Ugyanez
vonatkozik az egylet szervezeti életére
is. Kérem a jogi személyiségû szerve-
zeteket az egylet anyagi és egyéb tá-
mogatására. A kollégákat pedig a be-
lépésre és a munkában való aktív rész-
vételre biztatom. 

Visóczki Kálmán
küldött 

JOGÁSZOK CIVIL SZERVEZETE

A Nemzeti Va-
gyongazdálkodási
Tanács (NVT) a To-
kaj Kereskedõház
Zrt. vezérigazgató-
jának a borászat te-
rén jártas szakem-
bert, Kiss Istvánt (fo-
tónkon) ajánlja. A testület 13 pályá-
zó közül választotta ki az új cégve-
zetõt, akinek a kinevezésére a társa-
ság alapszabálya szerint a közgyûlés
jogosult. Erre az NVT a választásnak
megfelelõ mandátumot adta ki a tu-
lajdonos állam képviselõjének.

Kiss István képesítését többek kö-
zött a Kertészeti és Élelmiszertudo-
mányi Egyetemen (Budapest) és a
Corvinus Egyetem Élelmiszertudo-
mányi Doktori Iskolájában szerezte
meg. Szakmai pályafutása során
nemzetközi gyakorlatot szerzett Bra-
zíliában, Franciaországban és a Raj-
nai borvidéken. 2004-tõl a nemzet-
közi Európai Borlovagrend tagja,
2005-tõl a Tokaj Vinum Hungaricum
Egyesület alelnöke, 2008-tól az Eu-
rópai Borlovagrend bortanácsnoka és
2009-tõl a Magyar Tudományos

Akadémia Agrármûszaki Bizottsá-
gának tagja. 

A fiatal szakember 1994 óta a Fi-
tomark-94 Szõlõ-, Gyümölcsfeldol-
gozó és Értékesítõ Kft. ügyvezetõje.
Munkássága során a társaság árbe-
vétele állandó növekedést mutatott
és infrastruktúrája folyamatosan
bõvült, termékeit a hazai és nem-
zetközi piacokon egyaránt értékesí-
ti, amelyekkel a nemzeti és nem-
zetközi versenyeken is több arany-
érmet nyert. Kiss István pályázatában
bemutatta a Tokaj Kereskedõház
Zrt. alapanyag-biztosításának és a kis-
termelõkkel való szakmai kapcsola-
tainak menedzselésére vonatkozó
elképzeléseit; a borászat/termelés
terén a piaci kihívások felé irányu-
ló fejlesztési terveit és a kereskede-
lemben a piaci pozíciók erõsítésére
vonatkozó koncepcióját, valamint a
cég szerkezeti és mûködési struktú-
rájára vonatkozó költséghatékony
fejlesztési javaslatait. A Nemzeti Va-
gyongazdálkodási Tanács a szakmai
felkészültség és a pályázat tartalma
alapján döntött az új vezérigazgató
kiválasztásáról. 

ÚJ VEZÉRIGAZGATÓ 
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A Szerencsi Általános Is-
kola ebben az évben har-
madik alkalommal rendezte
meg a Szerencsi Szóló Nép-
tánc Fesztivált.

Január óta készültünk a
versenyre. Különórákon gya-
koroltunk. Felkészítõ taná-
runk Bajári Éva volt. Mint
végzõs diák, most indulhat-
tam utoljára ebben a kor-
csoportban, ezért is fontos
volt, hogy a felkészülés alatt
jó hangulat és összhang le-
gyen a táncosok között. A
nagy korcsoportosok már öt-
hat éve gyakorolnak együtt.
Kötelezõ és szabadon vá-
lasztott táncokban indulhat-
tunk. A környezõ települések
versenyzõivel együtt közel
60 pár nevezett. A részt-
vevõk szebbnél szebb vise-
letekben léptek a színpadra.
A fergeteges hangulatról a Pi-
pás zenekar gondoskodott. A
zsûriben a Bodrog Néptánc
Együttes vezetõje, Darmos István és fe-
lesége figyelte a táncosokat. Amíg
meghozták a döntésüket, vidám tánc -
házban vettünk részt. Nagyon örülök,
hogy az alsós gyerekek közül egyre töb-
ben jelentkeznek néptáncra, és hogy
a versenytõl sem ijedtek meg, bátran
léptek színpadra. A zsûri elismerõen
beszélt a kicsikrõl és a nagyokról egya-
ránt. Számunkra sikeresen végzõdött
ez a verseny.

A néptáncosok nevében megköszö-
nöm felkészítõ tanárunknak a sok se-
gítséget és szponzoroknak, hogy fel-
ajánlásaikkal õk is hozzájárultak ren-
dezvényünk sikeréhez. 

Kupcsik Réka

Az idei verseny végeredménye: I.
korosztályban 1. hely: Horváth Kincsõ
és Szõnyi Máté (Sátoraljaújhely); 2.
hely: Maczek Stefánia és Kovács Kris-
tóf (Szerencs) 3. hely: Kondráth Kinga
(Golop); Kádas Ákos (Encs); Bihari
Luca, (Sátoraljaújhely). Különdíj: Asszú
Ádám (Szerencs); Kapuvári Miklós (Sá-
rospatak); Fazekas Petra (Encs); Ignácz
Zsófia (Szerencs); Krupár Luca (Encs);
Glonczi Elizabet (Encs).

II. korosztályban kötelezõ tánc: 1.
hely: Kupcsik Réka (Szerencs) és Sáf-
rány Viktor (Golop); 2. hely: Kovács Pé-
ter (Szerencs) és Kondráth Kinga (Go-
lop); 3. hely: Rakaczki Viktória és Be-
nedek Csinszka (Sátoraljaújhely). Kü-
löndíj: Kovács Bálint (Szerencs); Simon
Péter (Golop); Tirk Gábor (Rátka); Do-
mokos Vivien (Szerencs); Mészáros
Anna Luca (Szerencs); Maier Boróka
(Rátka); Zsolcsák Eszter (Encs); Spisák
Dóra (Golop).

II. korosztályban szabadon válasz-
tott tánc: 1. hely: Sáfrány Viktor (Go-
lop) és Rakaczki Viktória (Sátoraljaúj-
hely); 2. hely: Kovács Péter és Kupcsik
Réka (Szerencs), 3. hely: Karsai Gábor
és Micsina Panna (Rátka). Különdíj: Né-
meth Gábor (Encs); Birk Martin (Rát-
ka); Simon Péter (Golop); Benedek
Csinszka (Sátoraljaújhely); Spisák Dóra
(Golop); Domokos Vivien (Szerencs);
Mészáros Anna Luca (Szerencs);
Maier Boróka (Rátka).

A gyerekeket felkészítõ néptánc pe-
dagógusok: Bajári Éva (Szerencs);
Maier Raimund (Encs, Abaújszántó,
Rátka, Golop), Horváth Csaba (Sáros-
patak, Sátoraljaújhely).

Sorozatunkban olyan szerencsi, vagy
innen elszármazott korábbi városlakó-
kat mutatunk be, akiknek pályafutása
tanulságként szolgálhat az utánuk kö-
vetkezõ generációk számára.

Ez alkalommal Juhász Nikolett (fo-
tónkon) mesél eddigi életérõl és jelen-
legi lakóhelyérõl: Írországról. 

– Jó érzéssel emlékszem vissza a di-
ákként a Hunyadi János Általános Isko-
lában eltöltött évekre, ami sajnos már
bezárta a kapuit – emelte ki visszaem-
lékezésében Nikolett. – Úgy gondolom,
szerencsésnek mondhatom magam,
mert ezen évek alatt két olyan osztály-
fõnök gondos figyelme alatt próbálgat-
hattam szárnyaimat, akik mindig tudták,
hogy éppen kedvességgel, avagy szi-
gorral terelgessenek a jó irányba. Tag-
ja voltam a néptánccsoportnak, illetve
az iskola kézilabdacsapatának is, ame-
lyek mindig nagyon jó kikapcsolódást,
remek társaságot nyújtottak és nem
utolsó sorban kitartásra neveltek. 

Talán a családomhoz való ragaszko-
dásom, illetve a városhoz kötõdõ gyö-
kereim miatt középiskolába is a Bocs-
kai István Gimnázium közgazdasági sza-
kára jelentkeztem, ahol szintén sok
szép emlékkel gyarapodtam és váltam
felnõtté.  A középiskola elvégzése után
a családommal a megyeszékhelyre köl-
töztünk, ahol a Miskolci Egyetem Állam-
és Jogtudományi Karának igazságügyi
ügyintézõ szakán tanultam tovább. Az
elsõ és egyetlen magyarországi mun-
kahelyem – ahol öt évig dolgoztam –
Miskolcon, a Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatalban volt, melyre a mai
napig büszkeséggel és meleg szívvel gon-
dolok vissza. Itt sok hasznos ismeretre
tettem szert, nap mint nap érdekes em-
beri sorsokkal találkozhattam. Ebbõl
adódóan nehéz volt meghoznom a
döntést, hogy feladom addigi életemet
és belevágok valami teljesen újba és is-
meretlenbe. Ráadásul az otthonomtól
több ezer kilométer távolságra. Ugyan-
akkor szerettem volna továbbfejleszte-
ni angol tudásomat és a kényelmesebb
jövõ érdekében a biztos anyagi egzisz-
tenciát is megteremteni. Ezzel a céllal
költöztünk ki a barátommal 2007 õszén
Dublinba. Így lettem a bevándorlási hi-
vatali ügyintézõbõl – ha csak ideigle-
nes is – úgymond bevándorló. Érdekes
volt a másik oldal szemszögébõl átélni
az új helyzetet, bár európai uniós ál-
lampolgárként lényegesen egyszerûbb
volt a helyzetem, mint a harmadik or-
szágból érkezetteknek. 

– Azért esett Dublinra a választásunk
– folytatta Nikolett –, mert a barátaink
már ott éltek és az õ elbeszéléseiket hall-
gatva döntöttünk a „kelta tigris” mellett.
A közhiedelemmel ellentétben az élet
Írországban sem fenékig tejfel, viszont
tény, hogy szorgalmas munkával meg
lehet teremteni a könnyebb és élvez-
hetõbb életkörülményeket. Sajnos, itt
sem lehet minden tökéletes. Az idõjá-
rás olykor elég mostoha és szeszélyes,
viszont ha kiderül, akkor a csodálatos
színes parkok látványa valamelyest kár-
pótolja az embert. Nagy fájdalom szá-
momra, hogy az ír gasztronómia messze
lemarad a híres magyar ízek mellett. Min-
denképpen pozitívumként említendõ,
hogy az emberek rendkívül udvariasak
egymással.  Alapvetõen nyugodtabbak,
kiegyensúlyozottabbak és barátságo-
sak, ami véleményem szerint nem kis
részben a biztos anyagi hátterüknek kö-
szönhetõ. Igazán toleránsak a külföldrõl
érkezett, angolul keveset, illetõleg néha
hibásan beszélõ emberekkel, akik nap
mint nap jelen vannak életük szinte min-
den területén.

Jelenleg egy kávézónak, illetve egész-
séges ételeket kínáló étteremnek vagyok
a vezetõje. Ez a beosztás nem hullott

az ölembe, hanem mint mindenki más-
nak, nekem is be kellett bizonyítanom
a rátermettségemet. Érdekes és tanulsá-
gos együtt dolgozni a világ minden ré-
szérõl származó, különbözõ nemzeti-
ségû emberekkel, megismerni a kultú -
rájukat, gondolkodásmódjukat, szoká-
saikat és õk is nagyon érdeklõdõk a ma-
gyar hagyományok iránt.  

A hétköznapok az átlagos embernek
Írországban és Magyarországon is egy-
formák. A nap nagy része itt is munká-

val telik. Nagyon népszerû, hogy a dol-
guk végeztével az írek elsõ útja nem
haza, hanem a „pub”-ba vezet, ahol egy
vagy több sörrel levezetik a nap során
felgyülemlett feszültséget. A társadalmi
kapcsolatok szempontjából az itteni
környezet azonban egy kicsit ingersze-
gényebb az otthoni viszonyokhoz ké-
pest. 

A pénzügyi és gazdasági világválság
természetesen Írországot is súlyosan
érintette, azzal a különbséggel, hogy itt
a gazdasági mutatók úgymond szár-
nyaltak és az ország nem hitelekkel küz-
dött, hanem rekord mennyiségû profi-
tot termelt. Ebbõl veszíteni és az elsõk
sorából lejjebb csúszni nem ugyanazt
jelenti, mint az egyébként is alacsony

gazdasági szintrõl még alacsonyabbra
süllyedni. Sajnos, itt is veszítették el em-
berek – írek és külföldiek egyaránt – a
munkahelyeiket, de még mindig nem
olyan sokan, mint Magyarországon.
Becsülendõ a hozzáállásuk a kialakult
helyzethez, ami egyébként más esetek-
re is vonatkozik: ha megtörténik a baj,
vagy bármilyen probléma adódik, nem
rágódnak, keseregnek rajta, nem bûnö-
söket keresnek, hanem rögtön talpra áll-
nak és próbálják megtalálni az optimá-
lis megoldást, a nehézségekbõl kivezetõ
utat.

Amellett, hogy számos pozitív be-
nyomás ér itt Írországban, a szívem ha-
zahúz – hangsúlyozta Juhász Nikolett.
– A családom, a barátaim, az eddigi  éle -
tem, emlékeim, fontos események, ame-
lyek megtörténtek velem, mind-mind
Magyarországhoz kötnek. Ahogyan el-
távolodtam az otthonomtól, elkezdtem
meglátni, felfedezni és értékelni olyan
dolgokat, amelyeket eddig nem vettem
észre. Terveink szerint egy év múlva min-
denképpen hazaköltözünk és otthon sze-
retnék munkát vállalni és családot ala-
pítani. Azt hiszem, csak így élhetek tel-
jes és boldog életet.   

A ma napig sok emlékkép kísér Sze-
rencsrõl, ahol eddigi rövidke kis életem
nagy részét töltöttem, melytõl – így már
felnõtt fejjel visszagondolva – ideálisabb
helyet keresve sem találtam volna a gyer-
mekkorom eltöltéséhez. Szerintem, aki
egyszer megkóstolta Juhász bácsi fagyiját,
soha nem fogja elfelejteni, ehet akár-
milyen híresen finomat a világ bármely
pontján. Jólesõ érzéssel tölti el az em-
bert, hogy ha végigmegy az utcán és akár
csak arcról is, de ismerõs embereket lát
maga körül, érzi, hogy tartozik valaho-
vá. Jó látni a megszokott helyeket, épü-
leteket, ahogyan folyamatosan szépül és
fejlõdik a város. Igazán büszkék lehe-
tünk rá mi, szerencsiek. 

Szerencsiek a nagyvilágban 

JUHÁSZ NIKOLETT 
SZÓLÓBAN A SZÍNPADON

A Maczek Stefánia és Kovács Kristóf
alkotta páros az elsõ korosztályban má-
sodik helyen végzett.

Az iskolai beiratkozás feltételeirõl,
lehetõségeirõl és a szeptemberi tan-
évkezdéshez kapcsolódó tudnivalók-
ról tájékozódtak március 31-én a le-
endõ elsõ osztályosok szülei Szeren-
csen, a Rákóczi-várban.

Tarnóczi Erzsébet, óvodai intéz-
ményegység-vezetõ hangsúlyozta,
hogy a közoktatási törvény támogatja
az óvoda és iskola közötti átmenet ered-
ményességét, például a szabad isko-
laválasztással, illetve azzal, hogy a gyer-
mek nem feltétlenül a biológiai élet-
kor alapján, hanem képessége, fejlett-
sége szerint kezdheti meg a tanulmá-
nyait. Fábián Ottóné tájékoztatójában
kiemelte, hogy a képviselõ-testület
döntése szerint április 23-án és 24-én
lehet beiratkozni a Szerencsi Általános
Iskola évfolyamaira. Elhangzott, hogy
a 2009/2010-es oktatási évben mintegy
száz szerencsi és környékbeli elsõ
osztályos tanuló, négy csoportban kez-
di meg az írás és olvasás elsajátítását
a helyi alapfokú oktatási intézményben.
A fõigazgató bemutatta a leendõ elsõ
osztályos pedagógusokat. Szeptem-
bertõl a Bolyai épületben Lászlóné Ta-
kács Valéria, Tóthné Kosárkó Mária,
míg a Rákóczi épületben Bakti Péter-

né és Bene Sándorné várják a legki-
sebb diákokat. 

Folytatódik az angol kéttannyelvû
képzés – emelte ki Fábián Ottóné. A
fõigazgató megerõsítette, hogy a szó-
beszéddel ellentétben nincs felvételi
vizsga, azonban szükség van pszi-
chológiai felmérésre, ami megállapít-
ja, hogy a gyerek alkalmas-e az álta-
lános tantervnél kissé magasabb kö-
vetelmények teljesítésére.

Megújulás elõtt állnak a szerencsi
óvodák – errõl Rónavölgyi Endréné
tájékoztatta a szülõket. A polgár-
mester kiemelte, hogy az idén 500
millió forintos pályázati támogatással
megkezdõdik a nevelési intézmé-
nyek teljes körû felújítása. Az épít-
kezés ideje alatt kisebb nehézsége-
ket kell majd elviselniük a nevelõk-
nek, a szülõknek egyaránt, hiszen bi-
zonyos idõszakokban más-más épü-
letekbe kerülnek a gyerekek. – Nem
csak megújulnak az intézmények, de
bõvülnek is, ami lehetõvé teszi, hogy
a Csalogány utca óvodásai is új kör-
nyezetben kapjanak elhelyezést, mi-
vel itt a zenei képzés bázisát kíván-
ja kialakítani az önkormányzat – tet-
te hozzá a polgármester.

M. Z.

SZÜLÕKNEK
AZ ISKOLAKEZDÉSRÕL

Az elmúlt idõszakban a
szerencsi rendelõintézet
vezetõinek sok gondot oko-
zott, hogy szakembert ta-
láljanak a reumatológiai
szakrendelés élére.

Úgy tûnik, 2008 végén
megoldódott a probléma és január 1-
jétõl az egri Lászlófi Andrea (fotónkon)
várja a betegeket. Ezúttal vele ismer-
kedhetnek meg a Szerencsi Hírek ol-
vasói.

A fiatal szakorvos Kunmadarason
született pedagógus szülõk gyermeke -
ként, majd a helyi általános iskola el-
végzése után Karcagon járt gimnázi-
umba. A középiskolai évek alatt el-
döntötte, hogy az orvosi pályát választja
hivatásul, így egyenes út vezetett a Deb-
receni Orvostudományi Egyetemre. 

A tanulmányok kezdetén gyermek-
orvos szeretett volna lenni, majd a dok-
tori cím megszerzése után az egri Mark-
hot Ferenc Kórház belgyógyászati osz-
tályán helyezkedett el. 

Lászlófi Andrea idõközben családot
alapított. Férje szintén orvos, a miskolci
Fresenius nephrológiai dializáló állo-
máson dolgozik. Három gyermekük
született és mivel a szülei az egyete-
mi évek alatt Egerbe költöztek, a csa-
lád itt telepedett le. A gyermekorvosi
álmok szertefoszlottak és a legkisebb
gyermek születése után a reumatoló-
giai osztályon folytatta munkáját. Ez az
idõszak egészen 2008 novemberéig tar-

tott, amikor a kórház tulaj-
donosváltása miatt férjével
együtt megváltak korábbi
munkahelyüktõl. A doktornõ
rövid álláskeresés után 2009
januárjában a szerencsi ren-
delõintézet reumatológiai
szakrendelését választotta.

Lászlófi Andrea hetente két alkalom-
mal jár Egerbõl új munkahelyére. Mint
mondta, Szerencs szinte ismeretlen te-
lepülés volt számára és az eltelt idõ is
kevés volt ahhoz, hogy megismerked-
jen a várossal. 

– Az intézmény vezetése már érke-
zésemkor szimpatikus volt számomra
– emelte ki a szakorvos. – Miután meg-
ismertem közvetlen kollégámat, el-
mondhatom, remekül érzem magam
Szerencsen. Meg kell jegyeznem, hogy
kiváló az asszisztencia. Többen dol-
goztak mellettem a korábbi idõszak-
ban, de jelenlegi munkatársam messze
a legjobbak közé tartozik. 

A doktornõ szerint a rendelõinté-
zetben a társszakmák – ortopédia,
 neu rológia, laboratórium – is köny-
nyen elérhetõek, nem hosszú a vá-
rakozási idõ. Egyetlen hiányosságként
említette, hogy nincs gyógyfürdõ a
közelben. Egerben ez könnyen el-
érhetõ volt, ami gyógyításban plusz
lehetõséget jelentett. A  fizio terápiás
kezelés, a masszázs mûködik az
épületben, melyek helyben segítik a
gyógyító munkát.

M. Z.

Új orvos a rendelõintézetben

LÁSZLÓFI ANDREA
REUMATOLÓGUS



A játékfüggõségrõl és az uzsora-
kamatról rendezett szakmai ta-
nácskozást március 25-én a Rákó -
czi-vár lovagtermében a Szerencs
Polgárõrség Bûnmegelõzési Egye-
sület. A fórumra a kistérség peda-
gógusai, családsegítéssel foglalkozó
szakemberei és védõnõi kaptak meg-
hívást.

Az eseményen Eggenhoffer Zsolt,
a Magyar Szerencsejáték Szövetség el-
nöke ismertette, hogy napjainkban
Magyarországon több mint harminc -
ezer nyerõautomata mûködik, ame-
lyek többsége szórakozóhelyen ta-
lálható és az elõírások szerint 18 éven
aluliak nem játszhatnak rajtuk. A be-
rendezéseket és azok mûködtetõit
több hatóság is szigorúan ellenõrzi,
szabálytalanság esetén az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal keretén
belül mûködõ Szerencsejáték Fel-
ügyelet megvonja tõlük az engedélyt.
Az elnök kiemelte, hogy a nyerõgé-
peket üzemeltetõ ezerkétszáz cégnek
tavaly 246 milliárd forint volt a be-
vétele, amibõl jelentõs összegû adót
fizettek be a központi költségvetésbe. 

A tanácskozáson szóba került,
hogy hazánkban az emberek álta-
lában pénzszerzés reményében,
nem pedig a játék kedvéért hasz-
nálják a nyerõautomatákat. Akinél
a szórakozás szenvedélybe csap át,
akár minden értékét eladja és köl-
csön is kér azért, amit végül el-
nyelnek a gépek. Így vezethet el a
játékfüggõség az uzsorához, amire
Szerencsen és környékén is akad
példa. 

Majoros Márta pszichológus kie-
melte, hogy egy felmérés alapján
Magyarországon minden ötödik
ember azt gondolja, hogy hazánk-
ban az egyetlen gyors meggazda-
godási lehetõség a szerencsejáték.
A szakember hangsúlyozta, hogy a
kocsmákban lévõ nyerõgépek üze-
metetõinek a célja, hogy a vendé-
gektõl párszáz forintos alapon mi-
nél több pénzre tegyenek szert. A
játékfüg gõség hamar kialakul, a kli-
ensek a vesztésbõl fakadó stresszt
azzal hárítják el, hogy majdnem si-
került nyerniük. Az önbecsapás pe-
dig újra és újra a gépekhez kény-
szeríti õket.

Az idei elsõ tanácskozását tartotta
április 1-jén az Egészséges Városok
Szerencsi Szervezete. A megbeszé-
lésen Gyõrik Ferenc koordinátor adott
tájékoztatást az országos szövetség kö-
zelmúltban Mosonmagyaróváron
megtartott értekezletérõl. Mint el-
hangzott, az elmúlt évben kiegyen-

súlyozott gazdálkodás eredményeként
a civil szervezet 28 millió forint pénz-
maradvánnyal zárta az évet. Ez több
sikeres pályázatnak és az egyik gyógy-
szergyártással foglalkozó szponzor 20
millió forintos támogatásának kö-
szönhetõ. A szövetség tagjai sorába
lépett Hódmezõ vásárhely, így jelen-
leg huszonhárom város vesz részt az
együttmûködésben. A koordinátor si-
keresnek minõsítette az elmúlt évben
Szerencsen a környezet és az egész-
ség témakörben megtartott egyhetes
rendezvénysorozatot, ahol többek
között képzõmûvészeti és irodalmi ki-
állítások, valamint az általános és kö-
zépiskolás diákoknak az éghajlatvál-
tozásról szóló elõadások szerepeltek.
Gyõrik Ferenc fontosnak tartotta,
hogy az idén a kidolgozott egész-
ségkép alapján elkészüljön Szerencs
új egészségterve.  

A tanácskozáson szóba került,
hogy a közeljövõben kortárs képzõk
oktatására szerveznek tanfolyamot a
városban orvostanhallgatók köz-
remûködésével drog és alkohol té-
makörökben. A kurzusokra 25-30  fia -
talt várnak, akik majd továbbadják
társaiknak az elsajátított ismereteket.
Októberben a tervek szerint az AIDS-
rõl szeretnének hasonló képzést tar-
tani. Szeptemberben vagy október-
ben pedig a lakosság részére szer-
veznek ismét ingyenes szûrõvizsgá-
latokat.
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A köztársasági elnök 2009. júni-
us 7-re (vasárnapra) tûzte ki az Eu-
rópai Parlament tagjainak választá-
sát. 

A szavazásra jo-
gosultak névjegy-
zékét 2009. április
8-tól 15-ig lehet
megtekinteni a He-
lyi Választási Iro-

dában (továbbiakban HVI). A név-
jegyzékbõl való kihagyás, törlés, il-
letve névjegyzékbe történõ felvétel
miatt 2009. április 8-tól április 15-
én 16 óráig lehet kifogást benyújta-
ni a HVI vezetõjéhez. A névjegy-
zékbe történõ felvételrõl szóló érte-
sítõt a HVI 2009. április 6. és 10. kö-
zött juttatja el a választópolgárok-
nak.

A külképviseleti névjegyzékbe való
felvételt személyesen vagy teljes bi-
zonyító erejû magánokiratba foglalt
meghatalmazással rendelkezõ meg-

hatalmazott útján, 2009. május 22-
én 16 óráig, ajánlott levélben pedig
úgy lehet kérni, hogy az 2009. má-
jus 22-én 16 óráig megérkezzen a
HVI-hez.

A külképviseleti névjegyzékbe fel-
vett választópolgár 2009. május 22-
ig módosíthatja annak a külképvi-
seletnek a megjelölését, ahol a vá-
lasztójogát gyakorolni kívánja,  illetõ -
leg kérheti törlését a külképviseleti
névjegyzékbõl és visszavételét a lak-
címe szerinti névjegyzékbe.

Igazolást személyesen vagy meg-
hatalmazott útján 2009. június 5-én
16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy
lehet kérni, hogy az 2009. június 2-
ig megérkezzen a választási irodá-
hoz.

A HVI igazolást legkésõbb 2009.
június 5-én 16 óráig adhat ki. A HVI
vezetõje 2009. június 4-én 16.00 órá-
ig – a kiadott igazolás bevonásával
egyidejûleg – kérelmére egy alka-
lommal visszaveszi a névjegyzékbe

azt, akit igazolás kiadása miatt on-
nan törölt. A módosított névjegyzék
2009. június 5-én 16 óráig tekinthetõ
meg a HVI-nél.

A listát állító pártok a választási bi-
zottságok megbízott tagjait (dele-
gáltak) legkésõbb 2009. május 29-
én 16 óráig jelenthetik be a HVI ve-
zetõjénél. Ugyaneddig az idõpontig
lehet bejelenteniük külképviseleti
megfigyelõt az Országos Választási
Bizottságnál.

A választási kampány 2009. júni-
us 5-én 24 óráig tart. Választási
kampányt folytatni 2009. június 6-
án 0.00 órától június 7-én 19 óráig
tilos.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek érdekében elhelyezték, 2009.
július 7-ig köteles eltávolítani. Sza-
vazni az értesítõn megjelölt címen
szereplõ szavazókör szavazóhelyi-
ségében 2009. június 7-én (vasárnap)
6 órától 19 óráig lehet.

A külképviseleteken szavazni
2009. június 7-én, az amerikai kon-
tinensen június 6-án, helyi idõ sze-
rint 6 és 19 óra között lehet.

Azok a választópolgárok, akik iga-
zolással rendelkeznek, illetve azok,
akiknek lakcímkártyájukban csak a
település neve szerepel, a 6. számú
szavazókör szavazóhelyiségében
(Szerencs, Rákóczi út 100., általános
iskola) szavazhatnak.

A mozgásában gátolt választópol-
gár mozgóurnát írásban igényelhet
a HVI vezetõjétõl, illetõleg a szava-
zás napján a szavazatszámláló bi-
zottságtól. 

A szavazókörök felülvizsgálata
alapján kettõ szavazókörben válto-
zás történt: 

–  Az eddig az 5. sz. szavazókör-
höz tartozó Rákóczi u. 131., 133. sz.
alatt lakó választópolgárok a 9. sz.
szavazókörben szavazhatnak, mely-
nek helye a Gyárkerti Óvoda.

– Szerencs Város Önkormányza-
ta 2009. februári ülésén új utca el-
nevezésérõl döntött, amelynek Fery
Antal a névadója. Az ezen utcában
lakó választópolgárok a 3. szavazó-
körben jogosultak szavazni, melynek
helye: Bocskai István Gimnázium
(Szerencs, Ondi u. 1.)

A HVI-re vonatkozó általános in-
formációk: Címe: Szerencs Város
Polgármesteri Hivatala, 3900 Sze-
rencs, Rákóczi u. 89. Vezetõje: Bíró
László címzetes fõjegyzõ. Vezetõjé-
nek általános helyettese: Gadóczi
Bertalan aljegyzõ. Vezetõjének in-
formatikai helyettese: Fazekas Lász-
ló vezetõ informatikus. Elérhetõségei:
Telefon: 47/565-206, fax: 47/565-
209. E-mail cím: oevk@szerencs.hu

A gazdasági válság kezelésének
kormányzati stratégiájáról tartott
elõadást március 24-én a Rákóczi-
várban Varju László.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium államtitkára a Szeren-
csi Vállalkozói Klub Egyesület által
szervezett fórumon arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a világméretû re-
 cesszió hatásai Európa vezetõ or-
szágai ban is erõteljesen jelentkeznek.
Legutóbb éppen Németországban
emelték 3%-ról 6%-ra a gazdasági
visszaesés idei prognózisát, ez pedig
a megrendelések csökkenésével a  pia -

con érdekelt magyar beszállítókra is
negatívan hat. Az államtitkár kie-
melte, hogy hazánkban az elmúlt  idõ -
szakban komoly intézkedések tör-
téntek a munkahelyek védelme és a
beruházások élénkítése érdekében.
Számos pályázat látott napvilágot,
amelyek kedvezményekkel segítik a
foglalkoztatást, illetve a korábbinál
kedvezõbb feltételekkel biztosít pénz-
ügyi támogatást a vállalkozásoknak
fejlesztéseik megvalósítására. Míg
korábban az európai uniós források
17 százaléka jutott a gazdasági élet
szereplõinek, addig most 30 száza-
lékra emelkedett az arány. 

A Rákóczi-vár falai között márci-
us 31-én este Ringer István tároga-
tómuzsikájával kezdõdött progra-
mon Kövér László (fotónkon), a Fi-
desz – Magyar Polgári Szövetség Or-
szágos Választmányának elnöke tar-
tott elõadást.

A következõ parlamenti választá-
sok várható eredményére utalva Kö-
vér László megjegyezte, hogy most
azzal a kérdéssel kell foglalkozni,
hogy a Fidesz hatalomra kerülése ese-
tén hogyan lehet az országot tartó-
san növekedési pályára állítani. Kö-
vér László szerint napjainkban Ma-
gyarország történelmének egyik leg-
súlyosabb és legmélyebb pontjára ér-
kezett, ami nem csupán gazdasági
és szociális recesszió, hanem poli-
tikai, erkölcsi, lelki és szellemi vál-
ság. A politikus úgy vélte, nem az lesz

a nagy teljesítmény, hogy a Fidesz
2010-ben megnyeri a választásokat,
hanem az, hogy a következõ négy
esztendõben meg tudja-e tartani
maga mellett azokat az embereket,
akik segítik õket a szavazataikkal.

Mint arról lapunkban is beszá-
molunk, a köztársasági elnök jú-
nius 7-ére tûzte ki az Európai Par-
lament tagjainak választását Ma-
gyarországon. Megkezdõdött a
kampány, amely kapcsán ismét fel
kell hívni a figyelmet néhány he-
lyi szabályra.

A köztisztasági tevékenységrõl
és a közterületek rendjérõl szóló
helyi rendelet alapján a válasz-
tási kampány idõszakában is ti-
los plakátokat és hirdetményeket
elhelyezni a belvárosban a fõut-

ca kandeláberein és a 37-es szá-
mú fõút melletti villanyoszlopo-
kon. A korlátozás a város köz-
igazgatási területén lévõ vala-
mennyi fára és bokorra, a köz-
szolgáltatók mûtárgyaira, a Rá-
kóczi-várra és az önkormányzat
tulajdonában lévõ valamennyi
épületre is érvényes.

Az önkormányzat minden vá-
lasztókörzetben kihelyezte azokat
a nagyméretû táblákat, melyekre
az EP-választási plakátokat köz-
zé lehet tenni.

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK

VÁLSÁGKEZELÉSRÔL
A VÁLLALKOZÓI KLUBBAN

A világméretû recesszióra adott válaszokról tájékozódtak a fórum
résztvevõi.

PÉNZNYELÕ JÁTÉKGÉPEK
RABSÁGÁBAN

A nyerõautomaták milliárdokat nyelnek el. 

EGÉSZSÉGTERV
ÉS KORTÁRSKÉPZÉS

A PLAKÁTOK
ELHELYEZÉSÉRÕL

IDÕSZERÛ KÉRDÉSEK
MAGYARORSZÁGON
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FIATALOK RABOLTÁK KI
A KILENCVENÉVES BÁCSIT
Három fiatalkorú és egy gyer-

mekkorú volt az elkövetõje annak a
támadásnak, melyben egy 90 éves
szendrõládi bácsit bántalmaztak és
raboltak ki. A rendõrség a fiatalko-
rú tetteseket másnap õrizetbe vette,
negyedik társuknak az intézeti el-
helyezését kezdeményezték.

Szendrõládról tett bejelentést már-
cius 18-án hajnalban egy helyi fia-
tal, hogy az egyedül élõ idõs nagy-
apját lakásán megverték és kirabol-
ták. A helyszíni vizsgálat során ki-
derült, hogy a 90 éves bácsira fejü-
kön álarcot viselve ismeretlenek tör-
tek rá és pénzét követelték. Miután
ezt megtagadta, az ágyában össze-
kötözték és a takarót fejére szorítva
ütlegelni kezdték. A lakásban ezt kö-
vetõen értékek után kutattak, majd
pár ezer forinttal távoztak a hely-
színrõl. A nagy erõkkel megkezdett
nyomozás és adatgyûjtés eredmé-
nyeként a bûncselekmény másnap-
ján felmerült a gyanú, hogy a tettes
négy helybéli fiatal volt. Közülük ket-
ten már korábban is követtek el cso-
portos rablást. Meghallgatásuk során
ketten beismerõ vallomást tettek és
megnevezték bûntársaikat is. A rend-
õrök a négy személy közül három  fia -
talkorút õrizetbe vettek, akiket a bí-

róság elõzetes letartóztatásba he-
lyezett. A negyedik fiatal a bûncse-
lekmény elkövetésének idõpontjában
a 14. életévét még nem töltötte be.
Neki a rendõrség a gyermekjóléti
szolgálaton keresztül kezdeményezte
intézeti elhelyezését, különös tekin-
tettel arra, hogy egy korábbi rablás-
ban is közremûködött.

GYALOGOS TÁMADT
AZ AUTÓRA

Boldogkõváralján egy nagymére-
tû keverõkanállal támadtak rá egy las-
san haladó személygépkocsira. Az
Encsi Rendõrkapitányság közlekedés
biztonsága elleni bûntett megalapo-
zott gyanúja miatt indított eljárást a
helybéli férfival szemben. Március
20-án a délutáni órákban egy Bol-
dogkõváralja belterületén haladó
személygépkocsi vezetõje észlelte,
hogy egy, az út szélén álló férfi le
akar lépni az úttestre, ezért lassított.
Ekkor a gyalogos a nála lévõ nagy-
méretû, fából készült keverõkanállal
több alkalommal ráütött az autóra,
az ütések következtében a kocsi
egyik ablaka betört.

HAMIS ÉKSZEREK
55 EZERÉRT

Az Encsi Rendõrkapitányság csa-
lás vétségének gyanúja miatt indított
eljárást ismeretlen tettessel szemben.
Történt ugyanis, hogy Méra közelé-
ben egy férfi segítséget kérõ karjel-
zéssel megállított egy arra haladó au-
tóst. A kissé idegen akcentussal be-
szélõ férfi által elõadott történet sze-
rint jármûvébõl elfogyott az üzem-
anyag és a pénze is. Van nála azon-
ban néhány arany ékszer, amit rend-
kívül alkalmi áron átadna. A megál-
lított sofõr 55 ezer forintért vásárolt
tõle öt darab pecsétgyûrût, egy nõi
és egy férfiláncot, valamint két kar-
kötõt. Az út menti tranzakció után a
sértett Miskolcon bevizsgáltatta az ék-
szereket, ahol kiderült, hogy az
aranynak hitt tárgyak rézbõl készül-
tek.

A rendõrség felhívja a lakosság fi-
gyelmét arra, hogy ne vásároljanak
alkalmi árusoktól! A tapasztalatok azt
mutatják, hogy például a mûszaki ter-
mékek rossz minõségûek, legtöbb-
ször hamis márkajelzéssel vannak el-
látva és nem bevizsgált eszközök.
Használatuk akár életveszélyes is le-
het. Nem szabad azt sem figyelmen
kívül hagyni, hogy probléma esetén
reklamációval nincs hová fordulni,
garancia nincs a termékekre. Éljünk
az egészséges gyanakvással, legyünk
körültekintõek, értékeink és szemé-
lyes biztonságunk védelmében a
legtöbbet mi magunk tehetjük.

RENDÔRSÉGI HÍREK
Az erdõkre vonatkozó tûzgyújtási ti-

lalmat rendelt el Borsod-Abaúj-
Zemplén megyére a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium. Már-
cius 21-tõl az arra kijelölt helyeken sem
szabad nyílt lángot használni az  erdõ -
területeken és azok szélétõl számított
kétszáz méteren belül, valamint a
közút és vasút menti fásításokban. A
korlátozás a parlag- és a gazégetésre
egyaránt vonatkozik. A szaktárca arra
kéri az utazókat, hogy égõ cigaretta-
csikket, vagy gyufát ne dobjanak ki a
jármûvek ablakán, mert a kiszáradt
árokparton és a vasúti töltések men-
tén felcsapó lángok sok esetben  erdõ -

ket és mezõgazdasági területeket ve-
szélyeztetnek. A minisztérium a kor-
látozás idõszakában kirándulóknak
és a mezõgazdaságban dolgozóknak
is felhívja a figyelmét a tûzvédelmi  elõ -
írások fokozott betartására.

ERDÕTÛZ A HEGYEK KÖZÖTT
A szerencsi tûzoltók mellett nyír-

egyházi és sátoraljaújhelyi egysége-
ket is riasztottak április 2-án, amikor
az Erdõbénye külterületén lévõ Man-
dala dûlõben keletkezett nagy kiter-
jedésû tûz. A kiemelt, hármas foko-
zatú riasztás utáni gyors segítség el-

lenére 150 hektár szárazfû, bozótos
és 250 hektár erdei aljnövényzet
égett le rövid idõ alatt. 

VONULTAK A TÛZOLTÓK
A Szerencsi Hivatásos Önkor-

mányzati Tûzoltóság egységeit március
28-ától, április 5-éig tartó idõszakban
összesen 43 alkalommal riasztották
külterületi tüzekhez. Az esetek mint -
egy 90 százaléka a szabadban tüze-
lés szabályainak megsértése –  venyige -
égetés, egyéb növényi hulladékok
megsemmisítése – miatt történt a szá-
razfüves területeken. 

TÛZGYÚJTÁSI TILALOM

Bizonyítást tartott a bíróság már-
cius 31-én a két évvel ezelõtti toka-
ji pénzszállító-rablás ügyében. A
vádlottaknak a tanács elõtt kellett be-
mutatniuk, hogy szerintük mi történt
a gyilkossággal járó bûneset hely-
színén. 

Mint arról korábban már beszá-
moltunk, tavaly november 4-én kezd-
te meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Bíróság Sebe Mária bíró által ve-
zetett büntetõtanácsa a bizonyítási el-
járást annak a négy férfinek az ügyé-
ben, akiket az ügyészség nyereség-
vágyból, különös kegyetlenséggel el-
követett emberölés bûntettével és
lõfegyverrel visszaéléssel, illetve
bûnsegédként különösen nagy értékre
elkövetett lopással és emberöléssel
kapcsolatos bûnpártolással vádol. A
vádirat szerint 2007. március 26-án
este Tokaj és Tarcal között a har-

madrendû vádlott egy bekötõútra
kormányozta az általa vezetett pénz-
szállító autót. A vele szolgálatot tel-
jesítõ biztonsági õrt két társával olyan
brutálisan bántalmazták, hogy a hely-
színen életét vesztette. A halottra és
a véres oldalú, kifosztott jármûre la-

kossági bejelentés alap-
ján másnap találtak rá
a rendõrök. 

A március 31-ei hely-
színi bírósági tárgyalás
környékét már órákkal
korábban lezárták a
rendõrök.  Elõ ször az
eredetivel megegyezõ
pénzszállító autó érke-
zett meg, majd a tanács
tagjaival együtt a szi-
gorú felügyelet alatt
álló, elõ zetes letartóz-
tatásban lévõ vádlottak
jelentek meg. A tett-

helyre az áldozat két hozzátartozó-
ján kívül az ügyész és egy tanú, va-
lamint ellenõrzés után az ügyvédek
mehettek be, minden más érdeklõdõt
– így a sajtó képviselõit is – távol tar-
tották a helyszíni bizonyítási eljárás-
tól a rendõrök.  

A megszólaló riasztóberendezés jó
szolgálatot tesz a betörôk ellen.
Erre az elmúlt idõszakban több pél-
da is volt Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében.

Ózdon egy helyi cég telephelyé-
nek lezárt helyiségébõl akart a tet-
tes elvinni egy komplett számítógé-
pet. Az elkövetõ számításába azon-
ban hiba csúszott, mert megszólalt
a riasztó, és emiatt elmenekült.

Mezõnagymihályiban egy szórako-
zóhelyre akart betörni az elkövetõ, aki
szintén azért inalt el dolgavégezetle-
nül, mert felharsant a sziréna. A rendõr-
ség mindkét esetben lopás kísérlete mi-
att indított eljárást az egyelõre még is-
meretlen elkövetõ vel szemben. 

A védelmi feladatokat ellátó be-
rendezések legfõbb feladata a be-
hatoló érzékelése és elriasztása. Az
érzékelõk eközben jelzéseket kül-
denek a diszpécserközpontban arról,
hol jutottak be és merre tartózkod-
nak az illetéktelen személyek az
objektumban. 

A hatásossághoz a betörésvédelem
szempontjából gyenge pontok szisz-
tematikus elemzése szükséges. A
tervezés és telepítés sikeressége ga-
ranciát jelent, ha a védett objektum
adottságainak figyelembe vételével
a készülékek kiválasztását és a rend-
szer kiépítését hatósági bizonyít-
vánnyal és vizsgával rendelkezõ
szakember végzi. 

Fontosabb érzékelõk: akusztikus
üvegtörés- és testhang-érzékelõk,
passzív infraérzékelõk, fénysorom-
pók, támadásjelzõk, nyomógombok,
mágneses-, reed- és reteszes kap-
csolóérintkezõk, falbontás-érzékelõk,
fémhangérzékelõk, radardopplerek.

Az aktív infravörös jelzõk adóval
és vevõvel mûködnek. A passzív inf-
ravörös jelzõk az emberi test termé-
szetes hõkisugárzására reagálnak.
Az ultrahangos jelzõk az emberi hal-
láshatár fölé esõ hanghullámokat
használják. A kombinált passzív inf-
ravörös-mikrohullámú mozgásérzé-
kelõk csak abban az esetben válta-
nak ki riasztást, ha mindkét, fizikai-
lag alapvetõen különbözõ rendsze-
rek a mozgás hatására mûködésbe
lépnek. Ezek a jelzõk a hamis riasz-
tások szempontjából biztonságosak.

Az üvegtörés-érzékelõk a törés elõt-
ti feszítési vagy infrahangot is képe-
sek felfogni, amikor az elkövetõ még
nem hatolt be az épületbe.

A riasztóközpontok az érzékelõk
által továbbított valamennyi jelzést
értékelik és programozásuk szerint
mûködésbe lépnek. A leghatáso-
sabb eljárás az úgynevezett „csen-
des riasztás”, amikor a sziréna a hely-
színen késleltetve szólal meg, de a
behatolás pillanatában vészjelzés
érkezik a rendõrségi ügyeletre, ahon-
nan járõrt küldenek a helyszínre. 

Fát szállító Csepel tehergépkocsi
borult fel március 30-án a Baskó kül-
területén lévõ erdõs területen. A
jármûben négyen tartózkodtak, akik-
nek az utolsó pillanatban sikerült ki-
ugraniuk a teherautó fülkéjébõl, mi-
közben két férfi könnyebb, nyolc na-

pon belüli sérüléseket szenvedett. Egy
környékbeli panzió alkalmazottja
 sie tett autójával a bajba jutottak se-
gítségére, hogy a nehéz hegyi tere-
pen az aszfaltozott út közelébe vi-
gye a sérülteket, akiket a mentõhe-
likopter szállított kórházba.

A VÁDLOTTAK VISSZATÉRTEK A HELYSZÍNRE 

Ügyvédek tartanak a helyszíni tárgyalásra.

RIASZTÓ ESETEK A BETÖRÉSEK
MEGELÕZÉSÉÉRT

ERDÕBEN BORULT FEL
A TEHERAUTÓ

Két Ford Focus kombi személy-
gépkocsi gördült be a napokban a
Szerencsi Rendõrkapitányság udva-
rára. A rendõrségi azonosító ele-
mekkel, megkülönböztetõ jelzéssel
ellátott autók a központi jármûbe-
szerzés elsõ lépcsõjében érkeztek

Szerencsre. Az 1,6 literes motorral
ellátott kocsik a Tállyai és a Tokaji
Rendõrõrsökön teljesítenek szolgá-
latot.

Információink szerint a közeljö -
võben újabb jármûvek érkeznek a ka-
pitányságra. 

ÚJ AUTÓK A RENDÕRSÉGEN

ELÕZÉSEKBÕL
BALESET

Közúti baleset történt március 31-
én a 37-es számú fõúton a takta-
szadai elágazás és a bekecsi Béke út
közötti szakaszon. A Nissan Miskolc
felé tartott a fõúton, amikor az elõt-
te haladó jármû elõzésébe kezdett.
A sofõr vélhetõen nem vette észre,
hogy ekkor már az õ autóját elõzte
egy Suzuki. A Nissan vezetõje az
utolsó pillanatban jobbra rántotta a
kormányt, majd az út menti vízel-
vezetõ árokban landolt. A Suzukit ve-
zetõ szerencsi férfi szintén el akarta
kerülni az ütközést, de manõverezés
közben autója felborult, amit késõbb
a kiérkezõ tûzoltók állítottak a ke-
rekeire. Vezetõje könnyebb sérülé-
sekkel úszta meg a balesetet, az anya-
gi kár azonban jelentõs.



Szerencs gyûjteményérõl jutott eszem-
be egy felirat: „Zempléni várak”. Ez egy
képeslapon látható, melyet több évvel
ezelõtt iskolaszövetkezeti kisboltunkban
is lehetett kapni. Szerencs és Sárospatak
erõssége távol esik a kéktúrától, de há-
rom várat érint a jelzés. Az érintés azt
jelenti, hogy a túra útvonaláról le kell tér-
ni néhány száz métert, ha meg akarunk
ezekkel ismerkedni. Persze Boldogkõ vá-
rán belül is találunk látnivalót.

Túráim során egyik alkalommal egy ak-
ció keretében látogattuk meg a címben
szereplõ várat. Egy alapítvány akciót hir-
detett túrázásra. Jelenteni kellett a bejá-
rásra tervezett útszakaszt és a résztve -
võket. Nevezési díj is volt: személyen-
ként és kilométerenként egy forint. Ad-
dig szerveztem, amíg 19 személyes ön-
kormányzati buszunk meg nem telt. Ez-
zel elutaztunk Boldogkõváraljára és on-
nan jöttünk haza gyalog Baktakékre. A
22,5 kilométeres túra egynapos volt, ami
nem fordult elõ természetjárásom során.
Azért is különleges volt az alkalom, mert
ilyen létszámú csoport máskor nem járt
velem. Különleges felszerelésünk sem
volt, így nagyon könnyített programon
vettünk részt. Bejártuk a várat, amely az
utóbbi években sokat épült, szépült. A
panoráma pazar. Kelet felõl ugyan zár-
ja a kilátást a Zempléni-hegység vonu-
lata, de a szélrózsa többi irányába jól el-
látni. Legtávolabbra a Hernád völgyébe,
mert nyugatról egy kicsit távolabb a Cse-
rehát dombjai emelkednek, ahová el kel-
lett gyalogolnunk. Több tanítványomnak

ez volt az egyetlen próbálkozása. A kis
gyaloglás mellett ez a program egy rend-
hagyó és tömbösített történelemórának
is megfelelt. Boldogkõ vára egy hatalmas
andezittufa tömbön áll, melynek puhább
kõzetû környezetét a szél deflációja és
a víz eróziós munkája lepusztította. A
szikla neve Bodó kõ volt. Jelenleg Orosz-
lán-sziklának is hívják az alakja miatt.
Kapcsolódik hozzá egy monda is, mely
szerint a községet el akarta pusztítani az
ördög, de az utolsó pillanatban megszólalt
a kakas és le kellett tennie a sziklát. 

A várat a tatárjárás után építtette a To-
maj nemzetség egyik tagja. Elsõ okleve-
les említése 1295-bõl való. Néhány év-
vel késõbb már az Aba nembéli Amádé
birtoka. Miközben több tulajdonosa is
volt, Balassi Bálint is megfordult falai kö-
zött. Birtokolták a Drugethek, a Czuda-
rok, Brankovics György, a Szapolyai-csa-
lád, a Bebekek stb. 1644-ben I. Rákó czi
György erdélyi fejedelemhez került,
1678-ban Thökölyé lett. A XVI–XVII. szá-
zadban bõvítették, átalakították. Egy la-
kótoronyból fejlõdött ki a ma is látható
formára. A XVII. század végén egyházi
tulajdonba került, de 1701-ben, a többi
magyar várral együtt, a császári csapa-
tok lakhatatlanná tették.

A XVIII. század végén a Péchy-Zichy
család birtokába jutott, de a várat nem
hozatták rendbe, hanem egy barokk
 stílu sú kastélyt építtettek a községben,
melynek a parkja természetvédelmi te-
rület.             (Folytatjuk)

Szádváry Gyula 

Szakrendelésre utaztam autómmal és
talán ezért is voltam fogékonyabb a szen-
vedés észrevételére. Valószínû, hogy
egyébként is felfigyeltem volna erre a fára,
amit Detek és Rásonysápberencs köz-
ségek között láttam meg az út szélén.
Elképzelhetõ, hogy másoknak is hason-
ló gondolatok jutnak eszébe, akik arra
járnak. Jajkiáltás, fohász az égiekhez, nö-
vénykínzás, haldoklás stb. Ilyen kinyi-
latkoztatások után némileg következtetni
lehet a nyilatkozó gondolkodásmódjá-
ra, lelki világára. Vállalom, én ilyen va-
gyok! Szívszorongatónak láttam azt a fát
a lecsonkolt ágaival, helyenként lenyú-
zott kérgével. Az élõlények közül az em-
berek és az állatok meg tudják védeni
magukat, vagy túlerõ esetén elfutnak. A
növények erre nem képesek. 

Biztosan sokan megfigyelték már,
hogy az ablakban ápolt növények leve-

leiket a fény felé fordítják. Látszólag ennyi
a reakciójuk a környezet változására.
Azért mondom, hogy látszólag, mert sok
éve olvastam egy kutatásról, ami meg-
állapította, hogy a növények is felisme-
rik az embereket a környezetükben.
Másféle nedveket produkálnak, ha az
ápolójuk közelít hozzájuk, mintha egy
rendszeres bántalmazójuk. Elmozdulni
hirtelen nem tudnak, hangadásra nem ké-
pesek, de ezek szerint õk is éreznek. Itt
a tavasz, rövidesen kizöldülnek a fák, vi-
rágot bontanak. Akik csak szórakozás-
ból tépik a fák leveleit, gondoljanak arra,
hogy ezzel fájdalmat is okoznak. A vi-
rágok nem azért nyílnak, a madarak nem
azért énekelnek, hogy nekünk tetsszenek,
hanem a fajfenntartáshoz tartoznak ezek
a dolgok. Õk nem szólnak bele a mi  éle -
tünkbe. Legyünk mi is kíméletesek!

Szádváry Gyula
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Kéktúra XXI.

BOLDOGKÔVÁRALJA
Már hagyomány, hogy a szerencsi

Bocskai István Gimnáziumban tanter-
met neveznek el az Országos Földraj-
zi Konferencia programsorozat része-
ként. Az elsõ emeleten lévõ 112-es szá-
mú osztályterem névadója Váczi And-
rás, aki 1963–1969 között volt az in-
tézmény igazgatója. Az idei tudomá-
nyos tanácskozás elsõ napján, április
3-án Lapis László, nyugalmazott igaz-
gató idézte fel elõdje életének és mun-
kásságának legfontosabb állomásait.

Negyven éve, 1969-ben az Okta-
tásügyi Minisztérium a Bocskai István
Gimnázium igazgatóját, Váczi And-
rást áthelyezte Budapestre, a Cseppkõ
Utcai Állami Gyermekotthon élére
igazgatónak. Az intézmény Budán,
gyönyörû környezetben, tágas park-
ban épült. A gondozottak 4–18 éves
korig, óvodások, általános iskolások
és középiskolai tanulók voltak.

Húsz éve, 1988 augusztusában,
szívpanaszokkal került kórházba, ahol
rövid orvosi kezelés után befejezte föl-
di pályafutását, elhunyt.

Ki volt Váczi András? 1925-ben,
Karcagon látta meg a napvilágot.
Édesapja munkásember, kõmûves,
aki néhány nappal a gyermek szüle-
tése elõtt meghalt. Az édesanyját
gyermekkorában elveszítette. A kis-
fiút szegényparaszt rokonok nevelték.

Az elemi iskolában a tanítói felfi-
gyeltek a tehetségére, rábeszélték a
rokonságot, hogy taníttassák tovább,
írassák be a gimnáziumba.

A gimnáziumban teljes tandíjmen-
tességet élvezett, mivel kitûnõ tanu-
ló volt nyolc éven át. 

1946 elején Budapestre megy, ott
próbálkozik saját lábon megállni.
Hogy a rokonság válláról levegye a
terheket, jelentkezik az akkor szer-
vezõdõ Rendõrtiszti Fõiskolára, ahol
kiemelt ösztöndíjat kapott. Mivel nem
értett egyet az MKP politikájával, a
rendõrségre gyakorolt ideológiával,
avatás elõtt eltávolították a fõiskolá-
ról.

A BKV elõdjénél dolgozott, mint ka-
lauz, késõbb mint autóbuszvezetõ. A
tanulásról nem mondott le, az ELTE
Bölcsészettudományi Karán megsze-
rezte a magyar–történelem szakos kö-
zépiskolai tanári oklevelet. Tanított a
Labanc úti általános iskolában, majd
a Hûvösvölgyi úton levõ nevelõott-
honban folytatta pedagógiai munká-
ját.

A Megyei VB Mûvelõdési Osztálya
1963. augusztus 15-én kinevezte Vá -
czi Andrást a Bocskai István Gimná-
zium igazgatójának. A „Fényes
szellõk” ifjúsága szellemét hozta ma-
gával. A megfontolt, vállalkozó és kez-

deményezõ egyéniség fiatalos len-
dületével új színt hozott a gimnázi-
um életébe. Vezetése alatt a gimná-
zium kulturális és szellemi központ-
tá vált, pedig maga az épület a le-
hetõségeket behatárolta. A mûvész-
világ színe-java, a költõk, írók leg-
jobbjai, akik tényleg a magyar iro-
dalmat képviselték, nemzetközileg
elismert filmrendezõk, mind eljöttek
Váczi Bandi hívó szavára.

Az Országos Rendezô Iroda által
szervezett Ifjúsági hangverseny-soro-
zattal az ifjúság komolyzenei nevelé-
sét szolgálta. A Miskolci Színház ve-
zetésével szerzõdést kötött évi öt  elõ -
adásra. A darabok rendezõi és a fõsze-
replõ színészek eljöttek a közönség-
színház találkozóra. A MOKÉP támo-
gatásával filmklub mûködött. Javasla-

tára osztályonként szerveztünk szép ki-
ejtési szavaló- és helyesírási versenye-
ket. Iskolánk vállalta a megyei szava-
lóverseny megrendezését. Kossuth La-
jos emlékének ápolására a megye kö-
zépiskolai tanulóinak Kossuth-pályá-
zatot hirdettünk. A dolgozatokat Mo-
nokon, a szülõház múzeumterme õrzi. 

Az iskola 10 éves fennállását az
1963/64-es tanévben ünnepelte. Az
évfordulót nem külsõséges formák, ha-
nem tartalmi vonatkozások tették em-
lékezetessé.

„Szabadság, szerelem” címen iro-
dalmi összeállítása készült a diákság
fõszereplésével. Néhány tanteremben
kiállítás volt az alábbi témákban: po-
litechnika, oktatási eszközök, fotó- és
képzõmûvészet. Este fáklyás felvo-
nulással köszöntötte ifjúságunk a köz-
ség lakosságát.

Már 1963-ban felmerült, hogy
szûkösek az épület nyújtotta lehet-
õségek, több osztály volt, mint tan-
terem. Megszûnt a humán és a reál-

tagozat, helyébe lépett az 5 + 1-es ok-
tatás. A hét öt napján a tantervi anya-
got tanítottuk, az egy napot a poli-
technikai foglalkozásokon töltötték a
tanulók.

Milyen gyakorlati foglalkozások
voltak? Édesipari termékgyártó, állat-
tenyésztõ, növénytermesztõ, lakatos,
bolti eladó, autószerelõ, gépkocsive-
zetés. A lánytanulók szabás-varrást és
díszítõmûvészetet tanultak. A gya-
korlatokat a községben lévõ gyárak-
ban, gazdaságokban, kisebb üze-
mekben szakemberek irányításával és
kísérõ tanári felügyelet mellett vé-
gezték a tanulók. A szerényebb ké-
pességû leánytanulóknak, akik nem
szándékoztak továbbtanulni, gyors- és
gépíró csoportot szervezett. 

Rajongott a sportért. Nem volt tor-
naterem, a testnevelési órákat az ud-
varon tartották. A labdajátékosok kö-
zül a kosárlabdások többször orszá-
gos döntõben szerepeltek.

A jó tanulók figyelmét felhívta a kül-
földi ösztöndíj-pályázatra. Míg itt
volt, több mint húsz tanulónk ösz-
töndíjasként szerzett orvosi, mérnö-
ki, közgazdász-, tanári és agronómusi
diplomát a „baráti és testvéri” orszá-
gokban.

Végül Váczi Andrást mint iskolaé-
pítõt õrizzük emlékezetünkben. A fe-
lettes hatóságoknál kilincselt, ada-
tokkal bizonyította, hogy a gimnázi-
um fejlõdése csak egy nagyobb, kor-
szerûbb épülettel oldható meg. Fára-
dozása eredményes volt. A községi
tanács által adományozott telken,
központi költségvetésbõl finanszíro-
zott beruházással 1967. május 5-én
kezdetét vette az építkezés. Az új gim-
názium hivatalos átadása 1969. január
4-én volt. Nemcsak az iskola tanu-
lói, dolgozói ünnepeltek, hanem a
község polgárai és járásunk lakossá-
ga is.

Váratlanul érte mind a tanulóifjú-
ságot, mind a tanári kart a „fõnök” át-
helyezése a fôvárosba. Végeztük
csendben munkánkat, de hiányzott
Váczi Bandi közvetlen kartársi egyé-
nisége.

Baráti kapcsolatunk megmaradt.
Ha Budapesten volt szakfelügyelõi ér-
tekezlet vagy igazgatói továbbképzés,
mindig találkoztunk.

Nyugdíjas korában gyakran eljött
Szerencsre, felkereste az általa szor-
galmazott és épített gimnáziumot, el-
beszélgetett a régi kartársaival, fel-
kereste az itteni barátait, ismerõseit.

Halála megdöbbentett. Temetésé-
re felmentem. A gyászoló gyüleke-
zetben sok ismert mûvész, sok barát,
volt tanítványok sokasága osztozott a
gyászoló család fájdalmában.

Váczi András szerencsi tevé -
kenységét Lapis László nyugal-
mazott igazgató méltatta. 

Játékunkban alkalmanként egy-egy
szerencsi archív felvételt teszünk köz-
zé lapunkban. Vállalkozó kedvû olva-
sóinktól most arra kérünk választ, hogy
melyik iskola udvara látható a fényké-
pen? A megfejtéseket április 17-ig vár-
juk postai levelezõlapon (3901 Sze-
rencs, pf.: 85.) vagy SMS-ben a 20/940-
2066-os számra. A helyes választ be-

küldõk között 2000 forintos vásárlási
utalványt sorsolunk ki.

A játék folytatásához továbbra is vár-
juk olvasóinktól a több évtizeddel
ezelõtt Szerencsen készült fényképeket,
amelyeket sértetlenül visszajuttatunk a
tulajdonosának. Elevenítsünk fel együtt
településünkbõl egy-egy régi pillana-
tot!

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

FIGYELEMMEL A KÖRNYEZETÜNKRE

A fájdalom élõ mementója.

VÁCZI ANDRÁS-TANTEREM
A BOCSKAI GIMNÁZIUMBAN
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E húsvét reggelén köszöntöm a há-
zat/ Legyen szívetekben békesség, alá-
zat./ Békesség, alázat, hogy e szent reg-
gelre/ Feltámadott Jézus, üdvünk feje-
delme./De bizony ez ünnep szomo-
rúbb, mint máskor,/Véresebb az ég is
hajnalhasadáskor./Szegény hazánk fe-
lett nehéz napok járnak,/ Minden ki-
csi házban híradásra várnak./Híradás-
ra várnak messzi nagy országból,/Apá-
ról, fiúról, véres nagy csatákról./Sóha-
jok kísérik a messze küzdõket,/Feltá-
madott Jézus, te hozd vissza õket!

(diáktól tanulta Zilahy Sándor)

A mai „fogyasztói társadalom”
azon munkálkodik, hogy megfosszon
bennünket a valódi ünnepektõl és ün-
nepléstõl. Valószínûleg azért, mert
a történelem kezdetei óta minden iga-
zi ünnepnek szakrális tartalma van,
az ünneplõ ember az égre tekint, s
aki Istent keresi, azt nehezebben tud-
ja befolyásolni a pénz hatalma. Akik
a húsvét ünnepének eredeti tartalmát
keresik, és nem a csokitojások má-
morában élnek, azoknak a lenti so-
rokban felelevenedik egy pár gon-
dolat erejéig a múlt, a szokások bi-
rodalma.

Évszázadok alatt kialakult az a ha-
gyomány, hogy a húsvétot meg-
elõzõ nagyhéten az emberek a há-
zakat lemeszelték, kitakarították, a
portákat rendbe tették. Nemcsak
környezetüket, hanem lelküket is
megtisztították, elmentek a temp-
lomba gyónni, megbékéltek önma-
gukkal és kibékültek haragosaikkal.
Így várták a feltámadást. 

Nagypénteken hajnalban volt szo-
kás a patakra menni és abban meg-
mártózni, hiszen aki ezen a napon
folyóvízben mosakodott, az egész év-
ben szerencsés volt. Húsvét vasár-
napján is fontos szerepe volt a víz-
nek: a mosdóvízbe piros tojást téve
és abban mosakodva az egész csa-
lád egészségét megóvta.

Az ételszentelésre, a délelõtti mi-
sére kosárban elõkészített húsvéti
sonkát, bárányt, kalácsot, tojást, bort
kendõvel letakarva vitték a hívek. Az
áldás után – mely a hosszú böjtölés
végét jelentette –, az ételek elfo-
gyasztásával kezdõdött újra a „hús
vétele”. A megszentelt tojás külön-
leges erõvel bírt, a család közösen
fogyasztotta el azért, hogy ha elté-
vednének, jusson eszükbe, hogy ki-

vel ették a húsvéti tojást és hazata-
láljanak. A bárány Krisztust jelképezi,
a tojás az életet és újjászületést, s aho-
gyan a tojásból új élet kel ki, úgy tá-
mad fel Krisztus is a sírjából az em-
berek megváltására. A húsvéti böjt
elõírásai szerint nemcsak húst, de to-
jást sem volt szabad enni a negyven
nap alatt.

A tojáshímzés ideje a nagypéntek
volt, amikorra már elvégezték az ün-
nepi elõkészület munkáit. Javarészt
asszonyok, lányok készítették, zöld
búzával, hagymahéjjal festették, ír-
ták, karcolták, viaszolták. A magyar
nép hímes tojásait az ízléses egy-
szerûség jellemzi, elõszeretettel al-
kalmazzák a virágdíszeket. Ha-
zánkban már avar kori sírleletekben
is találtak karcolt mintázatú tojás-
héjmaradványokat.

A templomban megszentelt barka
eresz alá dugva megvédte a házat a
tûzvésztõl, a villámcsapástól, a  lovak -
nak erõt és egészséget adott, ha az
istállóban a gerenda fölé helyezték.

Az öntözés, a „vízbe vetés” az
egészség szimbóluma, ettõl vált ha-
gyománnyá a húsvéti locsolkodás is.
Húsvét hétfõ reggelén a lányokat még
az ágyban akarták meglepni az ön-
tözködni érkezõ fiúk, hogy friss víz-
zel ébresszék õket. A locsolórímeket
verselgetõ parasztemberek, kántor-
tanítók, papok, hírversírók alkották
meg. Késõbb talán a kalendáriumok,
hírlapok segíthették a terjedésének út-
ját.

Jézus feltámadásának ünnepén a
harangok zúgása hirdeti a bûnbo-
csánatot, a szeretetet, a megbékélést.
Aki hívõ, magában a vallásban nyer-
heti nyugalmát, vigasztalóját. Kinek
a szívébõl hiányzik a hit allegóriá-
ja, annak szimbóluma kell, hogy
megindítsa.

O. Z. M.

„Mert megölhették hitvány zsoldosok,
És megszûnhetett dobogni szíve.
Harmadnapra legyõzte a halált.
Et resurrexit tertia die”

(Pilinszky János: Harmadnapon)

Ez a keresztény húsvét, a ke-
reszténység legnagyobb ün-
nepe. Honnan számoljuk a
harmadnapot? Nagypéntektõl.
Másodnap nagyszombat, har-
madnap vasárnap, húsvét va-
sárnapja. Az elsõ tavaszi hold-
tölte idején. 

A keresztény húsvét a zsidó vallás
számításai szerint mozog, azért, mert
egy zsidó húsvét ünnepnapjaiban szen-
vedett és halt kereszthalált a mi urunk,
Jézus Krisztus. Ennek szombatja után
virradt fel egy új hét elsõ napja, ame-
lyen szárnyra kelt Krisztus üres sírjá-
nak híre, a feltámadás örömhíre, evan-
géliuma. 

A triduum sacrum – szent háromság
a római szertartásban mégis a nagy-
csütörtök, nagypéntek és nagyszombat.
Mintegy három lépcsõ, amelyen vé-
gigjárva mint egy csúcspontra érkezünk
a húsvét vasárnapjára. Az így kezdõdõ
húsvéti hét görög katolikus testvéreink
szava szerint „fényes hét”, amelyen még
a pénteki böjtös nap is szünetel, he-
lyet adva a húsvét örömének. 

A szent három nap elseje tehát
nagycsütörtök. Estéjén az utolsó vacsora
emlékezete gyûjti össze Krisztus mai
híveit is. Szomorúan végzõdik ez a nap,
de a vacsora asztalához így telepedik
le Jézusunk a tanítványaival: „Vágyva
vágytam arra, hogy elköltsem veletek
ezt a vacsorát.” (Lk. 22,15.) János Pál
pedig így vezeti be: „Ekkor adta övéi-
nek, akiket szeretett és a világban ha-
gyott, szeretetének legnagyobb jelét.”
(Jn.13,1.) A szeretett tanítvány ezt a je-
let abban látja, hogy Jézus, a mester
megmossa tanítványainak a lábát. Mi

pedig az egész vacsora legszebb jelét
a kenyér és a bor szentséggé tételében
látjuk. Ebben látjuk a mise elrendelé-
sét és papi szolgálatunk lényegét is: „Ezt
cselekedjétek az én emlékezetemre!”
– mindez nagycsütörtökön tárul elénk.

Kedves része a napnak dél elõtt
a püspöki székesegyházak
krizmaszentelési miséje, ahol
az egyházmegye papsága a
püspökkel együtt misézik, és
újítja meg a papi szolgálat ígé-
retét. 

Nagypéntek az egyetlen
nap, amikor a római katolikus temp-
lomokban nincs mise. Az úr Krisztus
egyetlen áldozatára másképp emléke-
zünk. János passióját hallgatjuk végig,
aztán a szent kereszt leleplezése után
egyenként odasorakozunk a kereszt elé,
és mintegy tetemrehívás közben fe-
jezzük ki tiszteletünket. Nem baj, ha
eszünkbe jut Arany János Tetemrehí-
vás címû balladája: a radványi sötét er -
dõben meghalt Bárci Benõ gyilkosát ke-
resik. A néphit szerint megindul az ál-
dozat sebébõl a vér, ha a gyilkos lép
a ravatalhoz. Így leplezõdik le Kund
Abigél, az ifjú titkos arája. 

Krisztus vére bizony mindegyi-
künknél megindulhatna, mert min -
dünknek része van az õ ártatlan ha-
lálában. 

Nagyszombat a gyász napja. Jézus
sírjához, a szent sírhoz zarándokolunk.
Nagyvárosokban sorra járják a hívek
a templomok szent sírjait. Még a ha-
rangok is gyászolnak, nem szólalnak
meg, míg „meg nem hallják” a húsvét
örömhírét, az Alleluját.

Legszebb húsvétja annak van, aki
e három lépcsõt bûnbánattal járja vé-
gig. 

Az újság olvasóinak, városunk min-
den lakójának innen kívánunk áldott,
békességes húsvéti ünnepet!

Tóth László plébános

Tavaszi játszóházat tartottak március 26-án a szerencsi Napsugár óvo-
dában. Óvónõk, szülõk, csöppségek és nagyobb testvéreik ragadtak ollót,
hogy a papírokból ragasztó használatával készítsék el a különbözõ dísz-
tárgyakat. A szorgos kezekben lassan formát öltöttek az ötletes ablakdíszek,
a tetszetõs tojásház és a sárga csibe már a húsvét hangulatát idézte.

Virágvasárnap állatvédelmi járõrö-
zésre indult az Orpheus Állatvédõ
Egyesület. Az önkéntesek benéztek a
nagyvárosokban mûködõ állatkeres-
kedésekbe, és kisebb-nagyobb piaco-
kon is kutattak a vásárolható élõ aján-
dékok után. Állatvédelmi szempont-
ból aggasztó, hogy már száz forinttól
kapható kiscsibe vagy nyuszi, ami az
ünnepi készülõdés közepette felelõt-
len vásárlásra ösztönözheti a gyanút-
lan járókelõket. Az ünnep perceiben
fénylõ kedves jószág a hétköznapok-
ban – a szükséges állandó gondosko-
dás, a költségek, az idõhiány miatt –
ugyanis unott teherré válhat. Az élõ
ajándék az ünnepeket követõen gyak-
ran kerül utcára, menhelyre, kukába.
Az állatok érezni, örülni, szenvedni,

éhen halni képes élõlények, tartásuk
felelõsséggel jár, nem lehet unott te-
herként a könyvek mellé, a polcra dob-
ni õket.

Az ünnepek után az állatvédõ szer-
vezetek szembesülnek a tömegesen fe-
leslegessé váló jószágok problémájá-
val. Megelõzéssel és környezettudatos
vásárlói szokásokkal tehetünk a vé-
delmükért. Ne vásároljunk élõ állatot
ajándékba!

Válasszunk gyermekünknek, csalá-
dunknak édességet vagy plüssfigurát,
ajándékutalványt, saját készítésû tár-
gyakat (pl. hímes tojást). Ha élõ álla -
tokra vágyik a gyermek, elvihetjük va-
lamelyik állatkertbe, ahol megsimo-
gathatja, etetheti, megismerheti köze-
lebbrõl is a kedvenceket.

HÚSVÉT ÉS ÁLLATVÉDELEM

TAVASZKÖSZÖNTÔ JÁTSZÓHÁZ

HARMADNAPON

Egészségünkért

ÜNNEPVÁRÁS A DIETETIKUS SZEMÉVEL
A húsvét a keresztény világ legna-

gyobb ünnepe. Idõpontja évrõl évre
változik, mindig a március 21. utáni
elsõ teliholdat követõ vasárnapra
esik. 

A világ minden táján ünnepelnek va-
lamilyen tavaszi ünnepet, a tavaszt, a
természet ébredését. A megújulás jel-
képe a tojás, amely a termékenységet,
az új életet szimbolizálja. Már az õsi
Babilonban is színeztek tojásokat pi-
rosra, „hímesre”. Késõbb tavasszal az
egyiptomi templomokat is díszítették ve-
lük. A tojás nemcsak szimbólum, dí-
szítõ elem, hanem étrendünk fontos ré-
sze is, az emberiség õsi tápláléka. Élet-
tani értéke rendkívül jelentõs, mert
majdnem minden tápanyagot, vita-
mint, ásványi anyagot tartalmaz, ami-
re az emberi szervezetnek szüksége
van. Nincs benne viszont szénhidrát,
C-vitamin és rost. Fehérjetartalma je-
lentõs és teljes értékû, mintegy 18-féle
esszenciális aminosav van benne. Zsír
a sárgájában található, egyharmada te-
lített, kétharmada telítetlen zsírsavak-
ból áll. Ez az arány táplálkozás-életta-
ni szempontból optimálisnak tekinthetõ.
A zsírban oldódó vitaminok közül a D-
vitamin tartalmát kell megemlíteni, de
az E-vitamin tartalma is jelentõs, és ez
antioxidáns hatással is bír. Vitamintar-
talmánál még a B2-, B12-, folsav- és pan-
toténsav-tartalma is említésre méltó. Ás-
ványi anyagok tekintetében a foszfor,
a jód és a cink mennyisége jelentõs.
Étkezésünkben nemcsak a húsvét szim-
bóluma miatt érdemes beiktatni, hanem
az elõbb említett élettani hatása miatt
is. Az étkezések minden fogásában fel-
használhatjuk.  Elõé telként pl. kaszi-
nótojásként, fõételekhez rántotta for-

májában a Csáky-rostélyosban, paní-
rozásnál a párizsihoz, vagy bécsi sör-
tészta készítésekor is. Desszertek ese-
tében a tészták készítéséhez, piskóta-
alapként, de krémekhez is. A húsvéti
asztal nélkülözhetetlen kelléke a fõtt to-
jás, a jellegzetes füstölt sonka mellett.
Változatossá, és finomabbá tehetjük, ha
töltött tojást készítünk belõle. Saláta-
ágyra helyezve, mellé néhány sonka-
tekercset tehetünk, esetleg tormás krém-
mel töltve. A fejes saláta, a paprika, pa-
radicsom, retek, díszítõ elemként se hi-
ányozzon az ünnepi tálról. Az egész-
séges táplálkozás irányelveit figyelem-
be véve ezen a napon is finomat, táp-
láló ételt szolgálhat fel a háziasszony
a családnak, a vendégeknek.

Vannak olyan betegségek, amelyek-
nél a tojás fogyasztását bármennyire is
szeretnénk, nem ajánlhatjuk. Ilyenek a
tojásallergia, az epekövesség és a panc-
reatitis. Tojásallergia esetén más alap-
anyagból készített ételek változatos for-
máját készíthetjük és kínálhatjuk.  

Az epebetegek, és egyéb gasztro-en-
terológiai betegségben szenvedõk ese-
tén figyelembe kell venni a diétás ta-
nácsokat. A füstölt sonka helyett a puly-
kasonkát, a sovány baromfi- és gépsonkát
részesítsék elõnyben. Ezek a termékek
zsírszegények, könnyen emészthetõek,
nem terhelik meg a tápcsatornát. A mér-
tékletesség természetesen minden eset-
ben fontos szempont kell, hogy legyen!
Egy-két recept, amit elkészíthetünk:

TÖLTÖTT TOJÁS  
Hozzávalók: fõtt tojás, vaj, tejföl vagy

kevés majonéz, bors, kevés só. A tojá-
sokat keményre fõzzük, ha kihûlt, hosz-
szában kettévágjuk. A sárgáját kikana-

lazzuk, hozzáadjuk a
vajat, tejfölt vagy majo-
nézt, õrölt borsot, kevés
sót, majd jól összekeverjük. Visszatölt-
jük a tojásba és zöldségágyra, vagy fran-
ciasaláta-alapra tesszük. Paradicsom-
mal, uborkával, retekkel díszíthetjük.

TOJÁSOS ZÖLDSALÁTA
Hozzávalók: fõtt tojás keményre

fõzve, fejes saláta, retek, uborka, zöld-
hagyma, majonéz, vagy yogonéz, só,
bors, édesítõ és citromlé, ízlés szerint.
A salátaalapot megmossuk, lecsöpög-
tetjük, majd felszeleteljük, a salátát
összetépjük, majd keverõtálba tesszük,
összekeverjük. A majonézt vagy yogo-
nézt külön tálban az ízesítõkkel elke-
verjük, hozzáadjuk a salátaalaphoz, ösz-
szekeverjük, vigyázva, hogy ne törjük,
majd a megtisztított tojásokat négy
részre hosszába vágva a salátára he-
lyezzük.

Kellemes húsvéti ünnepet kívánok!
Váradi Ferencné, dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (legkö-

zelebb április 20-án) a szerencsi ren-
delõintézetben Váradi Ferencné segít-
séget nyújt a személyre szabott diéta ki-
választásában, lehetõség van a fel-
vetõdõ problémák egyéni megbeszélé-
sére. A rendelés beutaló nélkül is igény-
be vehetõ, társadalombiztosítási iga-
zolványra azonban szükség van, és a vá-
rakozás elkerülése érdekében célszerû
idõpontot egyeztetni.

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

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR SZOKÁSAI

Összeállításunkkal kívánunk olvasóinknak
a Szerencsi Hírek szerkesztôségének

munkatársai nevében kellemes húsvéti ünnepet!
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„Nem tudhatom, hogy
másnak e tájék mit je-
lent” címmel rendeztek
mûveltségi vetélkedõt
március 25-én Legyes-
bényén.

Az esemény megnyi-
tójának és eredményhir-
detésének a helyi borház
volt a méltó helyszíne. A
megmérettetés Radnóti
Miklós születésnapja
100. évfordulójának tisz-
teletére szervezõdött. A
versenyt magyar iroda-
lom és történelem kate-
góriában hirdettük meg 7. és 8. osz-
tályos tanulóknak. Az irodalmi ver-
senyre nevezõknek változatos fel-
adatokat kellett megoldaniuk, melyek
Radnóti Miklós életéhez és mun-
kásságához fûzõdtek. A történe-
lembõl a fiataloknak elsõsorban a II.
világháború eseményeirõl kellett szá-
mot adniuk. A kilenc iskolából ér-
kezett, összesen tizenhárom csapa-
tot alkotó gyerekek nagy lelkese-
déssel oldották meg a feladatokat.  

Magyar irodalom kategóriában
Büstyei Andrea, történelem kategó-
riában Szegedi László szervezte és
vezette a vetélkedõt. A zsûri elnö-
keiként Szilágyi Péter és Falussy Jó-
zsefné értékelték a megoldásokat. 

Versenyeredmények:
Történelem: I. helyezett: Szanisz-

ló Boglárka, Tóka Tímea, Tóth Ta-
mara (Legyesbénye), felkészítõ tanár:
Szegedi László. II. helyezett: Molnár
Zoltán, Kavasánszki Péter, Vitelki Pé-

ter (Megyaszó), felkészítõ
tanár: Krajnyák Péter. III.
helyezett: Kamenyiczki
Márk, Nagy László, Sán-
ta Marcell, Szerencsi Ál-
talános Iskola Bolyai épü-
let, felkészítõ tanár: La-
katos Marianna. 

Magyar irodalom: I. he-
lyezett: Hideg Norbert,
Prekob Ildikó, Szabó Kin-
ga (Mád), felkészítõ tanár:
Toplenczkiné Csengeri
Anikó. II. helyezett: Ke-
rekes Krisztina Réka, Mol-
nár Mónika, Szilvási Edi-
na (Legyesbénye), felké-

szítõ tanár: Büstyei Andrea. III. he-
lyezett: Bodnár Renátó, Maier Bo-
róka, Tirk Gábor (Rátka), felkészítõ
tanár: Prunyi Jánosné. 

A versenyzõk értékes könyvjuta-
lomban és egyedi tervezésû okle-
vélben részesültek. 

Köszönjük a legyesbényei önkor-
mányzatnak és a Szerencsi Többcé-
lú Kistérségi Társulásnak, hogy tá-
mogatásukkal hozzájárultak a ver-
seny sikeréhez.     Büstyei Andrea

Szeretve tisztelt kolléganõnket,
Dakos Ferencnét búcsúztattuk nyug-
díjba vonulása alkalmából március
11-én a legyesbényei óvodában.

Ilonka óvó nénitõl a kis- és a kö-
zépsõ csoportos gyermekek délelõtt
köszöntek el erre az alkalomra tanult
verseikkel, énekeikkel. A délutáni bú-
csúztatásra nagyon sok vendég hi-
vatalos volt.

Az ünnepi mûsort Szepesi Nándor,
az általános iskola igazgatójának
köszöntõje nyitotta, melyben méltatta
Dakos Ferencné emberi értékeit,
szakmai munkáját. Ezt az óvodások,
iskolások ünnepi mûsora követte. Az
óvoda dolgozói nevében nekem ju-

tott a legszebb, de legnehezebb fel-
adat, hogy méltassam a kolléganõvel
együtt eltöltött éveket. Pályafutásá-
nak összefoglalásaként arra emlé-
keztünk, hogyan is lett hivatása a gye-
rekekkel való törõdés. A feltétel nél-
küli elfogadás, empátia képessége,
magas érzelmi intelligenciája irá-
nyította a pályára. Erre született. A
kicsikkel teljes odaadással foglalko-
zott, nyugodtan, csendesen, végte-
len türelemmel és határozottsággal.
Hitt abban, ha kevéssel is, de hoz-
zájárul annak megalapozásához,
hogy a gyermekek majd pozitívabb
értékrendet képviselnek. Olyan ér-
tékrendet közvetített, amelyek kö-
vetésre méltóak: a becsületes, tisz-

tességes, maximalista munkavég-
zést, a hitet, a gyermekszeretetet, el-
fogadást a gyermeknevelésben.

Köszönjük neki, amit szíve-lelke
árasztott, a tudást, sok törõdést, a sze-
retetet. Mindig látszott rajta, hogy hi-
vatástudatból lett óvónõ. A pedagó-
gusnak ez a tulajdonsága, ami leg-
jobban becsülendõ. Az egyik sze-
münk sír, mert hiányozni fog nekünk
Ilonka óvó néni, a másik szemünk
nevet, mert örülünk, hogy megér-
demelt pihenését megkezdheti. Úgy
érzem, azok, akik eljöttek a bú-
csúztatására, szeretetüket, tisztele-
tüket, megbecsülésüket fejezték ki
Ilonka elõtt, akinek jó egészséget, pi-
henést, sok boldog pillanatot kívá-
nunk a nyugdíjas évekhez. 

Sárossy Andrásné
óvodavezetõ

Új autóbusz érkezett a közel-
múltban Rátkára. A település ön-
kormányzata sikeresen pályázott az
Európai Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Alapnál, ahol a kistérségi
közlekedési szolgáltatások fejleszté-
sére nyertek támogatást. A több mint
13 millió forint értékû, 22 személyes

jármû vásárlásához 3,2 millió forint
önrésszel kellett hozzájárulnia a
községnek. 

Az autóbusszal Golopról, Tállyá-
ról szállítják a gyerekeket a rátkai ál-
talános iskolába, ahol a települé-
sekrõl harminc diák folytatja tanul-
mányait.

Vállalkozóknak, civil szervezeteknek
és kisebbségi önkormányzatok képvi-
selõinek pályázatírással kapcsolatos in-
gyenes képzést tartott az elmúlt he-
tekben a Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás. A szerencsi polgármesteri hi-
vatalban Hegyalja, Taktaszadára a
Taktaköz, Megyaszóra pedig a Ha-
rangod vidéke mikrorégióból érkeztek
a résztvevõk.  Az Államreform Ope-
ratív Program keretében szervezett
kurzuson az elõadó a pályázatok és a
partnerség összefüggéseit ismertette a
hallgatósággal. Mint elhangzott, a
napjainkban megjelenõ kiírások elõny-

ben részesítik az összefogással meg-
valósuló projekteket, amelyeknek így
nagyobb az esélye a támogatásra. A
gyakorlatorientált képzésen szó esett
az önkormányzatok, civil szervezetek
és vállalkozások együttmûködésének
a lehetõségeirõl, aminek különösen a
kistérség felemelkedését szolgáló pénz-
ügyi források megszerzésében van ki-
emelkedõ jelentõsége. Nem véletlen,
hogy külön összeg áll rendelkezésre
a város és környéke hosszú távú  fej -
lõdésének módszertani megalapozá-
sára, ami valójában a partnerség erõ -
sítését szolgálja.

Legyesbénye

MÛVELTSÉGÜKET BIZONYÍTOTTÁK 

Tizenhárom csapat versenyzett Legyesbényén.

BÚCSÚ AZ ÓVÓNÕTÕL 

Dakos Ferencné kedves  személyi -
sége hiányozni fog az óvodából.

Rátka

BUSSZAL JÁRNAK ISKOLÁBA

PARTNERSÉGI KÉPZÉS
A KISTÉRSÉGBEN

A tanfolyam résztvevõi az együttmûködés lehetõségeirõl tájékozódtak.

BEKECSEN A KUCKÓ MACKÓ
Papp Rita érkezett vendégségbe áp-

rilis 2-án a bekecsi általános iskolá-
ba. A népszerû énekesnõ vidám elõ-
adásával hamar belopta magát a
gyermekek szívébe. A Kuckó Mac-
kó címû sláger után sorra csendül-
tek fel Papp Rita ismert dalai. A be-
kecsi gyermekek az énekesnõvel kö-
zösen, meglepetésként aerobik órán
is részt vehettek.

BEIRATKOZÁS
A RÁTKAI ISKOLÁBA 

Tájékoztatjuk a tisztelt szülõket,
hogy a 2009/2010-es tanévre vo-
natkozóan a Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola, Mûvészeti Iskola és
Gyermekkert Óvoda intézményben
(3908 Rátka, Iskola tér 2.) az iskolai
beiratkozások 2009. április 15-én
(szerda) és 16-án (csütörtök) 9–16 óra
között lesznek. Ebben az évben azok
a gyermekek válnak tankötelessé,
akik 2002. június 1. és 2003. május
31. között születtek és az iskolai ta-
nulmányok megkezdéséhez szüksé-
ges fejlettséget elérték. Kérjük, hogy
a szülõk a beíratáshoz hozzák ma-
gukkal a gyermek születési anya-
könyvi kivonatát, az óvodától kapott
szakvéleményt, egy db igazolvány-
képet és 550 forintot a diákigazol-
ványra. Várjuk gyermekeiket a rát-
kai iskolákban!

Endrész Árpádné igazgató
Oleár Zoltán jegyzõ

A HÁZI GONDOZÁS DÍJA 
A társulási formában mûködõ házi

segítségnyújtás térítési díjának meg-
állapítása volt a fõ témája a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
április 1-jei ülésének. A napirend
megvitatásakor elhangzott, hogy az
elmúlt évben elfogadott kistérségi
költségvetésben szereplõ becsült
adatok alapján a házi segítségnyúj-
tásra igényelhetõ normatíva ugyan
fedezi a kiadásokat, a valóságban
azonban a tervezettnél kevesebben
veszik igénybe a szolgáltatást. Töb-
bek között ezért is van szükség az
ellátás biztosításához térítési díj
megállapítására. Gondot jelent, hogy
ezzel kapcsolatban eddig az egyes
településeken eltérõ volt a gyakor-
lat: volt, ahol nem kértek pénzt, más-
hol óránként akár 500 forintot is kel-
lett fizetni. A tanács tagjai egyetér-
tettek abban, hogy a szakemberek
dolgozzák ki a házi segítségnyújtás
díját, ami alapján következõ ülésén
hoz majd döntést a társulási tanács.
A jelzõrendszeres házi segítség-
nyújtás esetében hasonló döntés
született. 

ÜLÉSEZETT A BEKECSI
ÖNKORMÁNYZAT 

A bekecsi önkormányzat márci-
us 27-ei ülésén a községben mû-
ködõ polgárõrség elmúlt évi tevé-
kenységérõl tájékozódtak a képvi-
selõk. Csekõ Sándor egyesületi el-
nök beszámolójában kiemelte, hogy
a civil szervezetnek negyvenhá-
rom tagja van, akik elõre megha-
tározott beosztás szerint öt cso-
portban járõröznek a településen.
Az önkormányzat tagjai elismerés-
sel szóltak a külön díjazás nélkül
szolgálatot vállaló polgárõrök te-
vékenységérõl, akik önként vállalt
munkájukkal hozzájárulnak Bekecs
közrendjének és közbiztonságának
a megõrzéséhez. A tanácskozáson
Béki József polgármester ismertet-
te, hogy az elmúlt idõszakban meg-
történt az elõkészítése annak, hogy
április 1-jétõl az „Út a munkához”
program keretében hatvan helyi ál-
láskeresõt foglalkoztassanak. Kö-
zülük húsz fõvel már szerzõdést is
kötöttek.

KISTÉRSÉGI HÍREK

A közelmúltban elkezdõdött a
Bekecset a 37-es számú fõúttal
összekötõ útszakasz felújítása.
Az európai uniós támogatással
megvalósuló beruházás során
több mint két kilométer hosszan
megtörténik a burkolat kiegyen-
lítése, amire majd új aszfalt ko-
póréteg kerül. A kivitelezõ elvégzi
a csapadékvíz-elvezetõ árkok re-
konstrukcióját és a padkarende-
zést. Az útszakasz hídján felújí-
tó javítást végeznek, és a fõút
csatlakozásánál a terelõszigetek
átalakításával a nyomvonalak is mó-
dosulnak. A Magyar Közút Kht. ál-
tal megrendelt, összességében 63 és

fél millió forint értékû beruházás a
tervek szerint május elsõ napjaira ké-
szül el.

MEGÚJUL AZ ÚTBURKOLAT
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PÉN TEK DÉL UTÁ NI
OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:

minden hónap elsõ szerdáján, leg-
közelebb május 6-án 8–12 óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legköze-
lebb április 15-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb áp-
rilis 22-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
csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi
munkanapján 9–11 óráig. 

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

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

A Szerencsi Rendõrkapitányság ál-
dozatvédelmi referense – Vass Réka
hadnagy – minden hónap elsõ hét-
fõjén, legközelebb május 4-én 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

Április 6–12.: 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.

Április 13–19.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–pén-
tek 8–16 óráig. Alba (ügyeletes): hét-

fõ–péntek 8–19 óráig, szombat–va-
sárnap 8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19
óráig.

Április 20–26.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–pén-
tek 8–19 óráig. Alba: hétfõ–péntek
8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig.
Szerencs (ügyeletes): 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 órá-
ig, 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

Április 10.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203. 
Április 17.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Április 24.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.

VÉRADÁS
ÁPRILIS 

16. (csütörtök): Mád. 
21. (kedd): Szerencs – Nestlé.

Változás a kötelezettségekben: a
kötelezettségvállalással érintett egy-
befüggõ terület elhelyezkedése nem
változhat. A parcellák, illetve táb-
lák száma gazdasági évenként mó-
dosulhat. A célprogramok közötti
váltásra nincs lehetõség. Terület nö-
velésére kizárólag kötelezettség-át-
vállalással van lehetõség.

AKG kötelezettség
megszüntetése: Vis
major esetek (44/2007.
FVM-rendelet); Erdõ -
telepítési intézkedések
(88/2007. FVM-ren-

delet); Nem termelõ mezõgazdasági
beruházások (33/2008. FVM-rende-
let).

Kötelezettség átadása: Átadni csak
célprogramot és kizárólag egy ügyfél-
nek lehet. Egy terület csak egyszer
adható át. A vállalt kötelezettségét ki-
zárólag a támogatásra való jogo-
sultsággal együtt lehet átvállalni. Át-
vállalás a támogatási idõszak hátra-
lévõ idõtartamára vonatkozik. Cél-
program-váltásra ebben az esetben
sincs mód. Elsõ évben kötelezettség-
átadásra nincs lehetõség. 

Kötelezettség-visszavonás: a visz-
szavonás vonatkozhat a teljes in-
tézkedésre, a teljes célprogramra,
vagy kötelezettség-vállalással egy-
befüggõ területre. Egynél kisebb egy-
ség ügyfél kérelmére nem történhet,
csak az MVH eljárására. Elõfordul-
hatnak vis major esetek. A korábban
a területre kifizetett támogatási ösz-
szegeket vissza kell fizetni! 

Nincs lehetõség visszavonásra: el-
lenõrzés kiértesítésétõl az adott évre

(EK-rendelet), illetve az elsõ gazdál-
kodási évben. 

Jogkövetkezmények I.: területelté-
rés. Kifizetési kérelem és a helyszí-
nen tapasztalt valóság között.  3%
alatt, 3–20% között, 20% felett,
30% felett, 50% felett.

Késedelmes benyújtás: május 15.
után 25 napig napi 1% levonás mel-
lett. AKG általános kötelezettségek pl.:
gazdálkodási napló vezetési köte-
lezettség, tervek beküldése, képzés.
Célprogram-elõírás: minden elõírás-
nak való meg nem felelés szankciót
von maga után. Kölcsönös megfe-
leltetés: gondatlanság esetén: 1–2–5%
levonás valamennyi támogatásra vo-
natkozóan. 

Jogkövetkezmények II.: szándé-
kosság, gondatlanság: EK-rendelet
szerint – több éves kizárás szándé-
kosság esetén. Általános kötelezett-
ségek megszegése: földhasználat jo-
gossága nem igazolható, képzésen
való részvétel elmulasztása, gazdál-
kodási napló vezetésének elmulasz-
tása, tervek benyújtásának elmu-
lasztása, monitoring-adatszolgálta-
tás elmulasztása. Kifizetési kérelem
benyújtásának egynél többször tör-
ténõ elmulasztása. Ha nem kerül be-
nyújtásra kifizetési kérelem, a köte-
lezettségeket akkor is be kell tarta-
ni. 

Jogkövetkezmények III.: célprog-
ramok elõírásainak megszegése. Min-
den meg nem felelés szankciót von
maga után, ellenõrzés módja, szint-
je és ideje is rögzítésre kerül.

Szankciók szintjei: kötelezettség-
vállalással érintett egybefüggõ terü-
let, célprogram, intézkedés. Szank-

ció idõbelisége: adott évre vonatko-
zó, támogatási idõszakra vonatkozó.
Szankció mértéke: 5–10–20–50%.

Egyéb információk: vis major sza-
bályok: egy adott évre vonatkozik,
pl: természeti katasztrófák (belvíz, ár-
víz), zárlati kártevõk elleni védeke-
zés. A támogatási idõszak fennma-
radó idõtartamára vonatkozik pl.: ki-
sajátítás (állami tulajdonú területek
földhasználatának felbontása), osz-
tatlan közös területek kimérése so-
rán.

Mellékletek: támogatható növé-
nyek körétõl, a talajminta-vételezés
szabályain át a formanyomtatvá-
nyokig: pontozási szempontoktól, a
jogosult területek listáján át, a jog-
következmények részletezéséig. 

Mi a különbség az NVT és az
ÚMVP között?

Az EU-auditok megállapításai, az
NVT végrehajtása és a visszajelzé-
sek alapján: elõre rögzített, részletes
szabályok és eljárások. Fogalmak és
eljárások értelmezése. A területazo-
nosítás szükségessége. Ellenõrizhetõ
elõírások. Jogkövetkezmények szi-
gorítása. A végrehajtási folyamat
meggyorsítása. A kötelezettségek
nyomatékosítása, tudatosság növe-
lése, tervezés szükségszerûsége. 

Cél: a gazdálkodóknak kifizetni a
támogatást, nem az EU-nak vissza-
fizetni!  Ugyanakkor az AKG nem ta-
lált pénz, hanem a többlet-kötele-
zettségek és kiesõ jövedelem ellen-
tételezése céljából biztosított kifize-
tés. 

Nagy Zsolt, 
az FVM  minõsített

szaktanácsadója

AGRÁR KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
CÉLPROGRAMOK III.

Ismét ülésezett az Észak-magyar-
országi Regionális Válságkezelõ
Munkacsoport. Az április 1-jei mis-
kolci tanácskozáson a résztvevõk a
gazdasági krízis hatását vázolták
fel, majd a bemutatók után rövid vi-
tafórum kerekedett a lehetséges ke-
zelési javaslatokról.

Az Országos Foglalkoztatási Köz-
alapítvány (OFA) Észak-magyaror-
szági Regionális Iroda programve-
zetõje  elõ adásában ismertette, hogy
2009-es programjának fõ céljai a

pénzügyi-gazdasági válság hatásai-
nak mérséklése, a munkaerõpiacon
hátrányos helyzetûek foglalkoztatá-
sának és képzésének elõsegítése,
valamint az ehhez kapcsolódó szol-
gáltatások biztosítása. Gyarmathi
Mihály további fõ szempontként em-
lítette a megváltozott munkaképes-
ségûek elhelyezkedésének elõsegí-
tését, valamint a kis- és középvál-
lalkozások támogatását. 

Stadinger Csaba, az Észak-ma-
gyarországi Regionális Munkaügyi
Központ fõigazgató-helyettese a vál-

ságkezelési eszközök közül kie-
melte többek között a munkahely-
megõrzést segítõ programokat, a pá-
lyázati lehetõségeket, a térségben
megjelenõ potenciális befektetõk
tájékoztatását és szolgáltatási cso-
mag összeállítását. Szilágyiné Baán
Anna, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara tit-
kára ismertette: kérdõíves felmérést
végeznek a vállalkozások körében
és a köztestület ennek eredményé-
hez is igazítja a válságkezelõ lé-
péseit.

Országosan közel 350 ezren dön-
töttek úgy, hogy az egyszerûsített
bevallás segítségével tesznek eleget
jövedelem-elszámolási kötelezett-
ségüknek. Az Észak-magyarországi
régió adózói közül is több mint 40
ezren választották az új lehetõsé-
get. 

Felmerül azonban a kérdés: ha le-
adtuk a nyilatkozatot, akkor már
nyugodtan hátradõlhetünk a fotel-
ben? A válasz: nem, mivel van egy
fontos tennivalónk. Össze kell
gyûjtenünk a januárban, esetleg
február elsõ napjaiban érkezett, jö-
vedelmünkrõl és kedvezménye-
inkrõl szóló igazolásokat, hiszen
ezeket öt évig meg kell õriznünk.

Valóban az adóhatóságon a sor,
ahol most a beérkezett nyilatkoza-
tokat dolgozzák fel. Ezt követõen a
rendelkezésre álló adatok alapján
megállapítják az adóalapot, az adón-
kat, illetve a visszatérítendõ vagy be-
fizetendõ összeget, és az ezeket tar-
talmazó egyszerûsített bevallási ja-
vaslatot április 30-ig megküldik szá-

munkra. A bevallás mellékletében
fogjuk megtalálni a bevallás alapjá-
ul szolgáló adatokat is, így azokat
könnyen összehasonlíthatjuk a bir-
tokunkban lévõ igazolások tartal-
mával. Amennyiben az adatok meg-
egyeznek és elfogadjuk a bevallást,
akkor azt az aláírást követõen mi-
nél hamarabb, de legkésõbb 2009.
május 20-ig kell visszaküldeni az
adóhatóságnak. Ha befizetési köte-
lezettségünk keletkezett, akkor azt
is eddig a dátumig kell rendeznünk.
Visszatérítendõ adó esetében pedig
azért fontos a gyorsaság, mivel azt
a bevallás adóhatósághoz történõ

visszaérkezését követõ 30 napon be-
lül utalja ki az APEH. Elõfordulhat,
hogy belejavítunk a bevallás adata-
iba, vagy kiegészítjük azokat. Ilyen-
kor a hatóságnál ismét átszámítják
az adóalapot, a befizetendõ, illetõleg
visszatérítendõ adót, és a végered-
ményrõl legkésõbb június 20-ig ér-
tesítenek minket. Ez utóbbi esetben
adófizetési kötelezettségünket az ér-
tesítés kézhezvételétõl számított 30
napon belül kell teljesítenünk, az
adóhatóság pedig a visszatérítendõ
adót ugyancsak a kézhezvételtõl
számított 30 napon belül utalja ki
számunkra.

ADÓBEVALLÁS EGYSZERÛEN

A VÁLSÁGKEZELÉS REGIONÁLIS LEHETÕSÉGEI

Szeretne hetente akár több alkalommal is friss híreket olvasni a vá-
rosról? Regisztráljon a www.szerencs.hu honlapon, küldje el mobilte-
lefonjának számát a hirlevel@szerencs.hu e-mail-címre és rendszere-
sen érkeznek majd az információk a település életérõl, rendezvényekrõl,
kulturális programokról. 

A város honlapján is szavazhatnak azok, akik a világhálón felkeresik
az internetes oldalt.

FRISS HÍREK A VÁROSRÓL



2009. ÁPRILIS 10.HIRDETÉS 13

Eng.sz.: R-1787/1998

DÉL-ERDÉLY
május 29. – június 1., 4 nap/3 éjszaka

36 600 Ft/fô

KASSA, SÁROS ÉS A SZEPESSÉG
május 30–31. 2 nap/1 éjszaka

14 900 Ft/fô

PRÁGA–KARLOVY VARY–LOKET–POZSONY
május 29. – június 1. 4 nap/3 éjszaka

49 900 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

Emelõkosaras 
gépkocsi 
bérelhetõ. 
Munkavégzés 

11 m magasságig. 

Érd.: 20/9856-000. 

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

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

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 (csont nélküli) 1010 Ft/kg
Sertésoldalas 930 Ft/kg
Sertésdagadó 940 Ft/kg 
Sertéscsülök (hátsó) 680 Ft/kg

Bejelentkezés munkanapokon 13–15 óra között: 47/361-758/22 mellék, Somogyvári Zsoltné. 
Szántó J. Endre ESZEI Rendelõintézet, II. emelet, AUDIOLÓGIA. 

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.

?
Nehezen 

tud beszélgetni 
családtagjaival?

Nem érti, 
amit Önnek 
mondanak?

TTEEGGYYEE  PPRRÓÓBBÁÁRRAA

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

képviselete
• fülzúgás esetén tanácsadás

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

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!

100 órás angol alap-,
illetve középfokú

nyelvvizsgára
felkészítô tanfolyam

indul.
Érdeklôdni:

MMeeggbbíízzhhaattóó  ppaarrttnneerrtt  sszzeerreettnnee??  IItttt  kkeerreessssee!!

ARANY CORVIN ÜZLETHÁZ Miskolc, ARANY J. u. 11–13.  
Tel.: 06-30/44-567-41 ill. 06-46/411-710,  zenittarskereso@t-online.hu

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK
REVICZKY GYULA: HÚSVÉT CÍMŰ VERSÉVEL 

MINDEN JÓAKARATÚ EMBERNEK.

„Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,

És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.

Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,

Feltámaszt az Isten-ember
Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;

Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:

Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen…

Feltámadt az Isten-ember
Győzedelmesen!”

Uray Attiláné
önkormányzati képviselő



2009. ÁPRILIS 10. HIRDETÉS14

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
KOSSUTH U. 19/B., 2. emelet 3. ajtó: A városközpontban, 71 m2

hasznos alapterületû, komfortos társasházi öröklakás. A loggia
igény szerint üvegredõnnyel lezárható, mely a kilátást nem aka-
dályozza, de állandó jelleggel megnöveli ezen terület használ-
hatóságát. Alacsony rezsi- és társasházi közös költség.
Megfelelõség esetén beszámítható szerencsi, legalább 1,5 szo-
bás, kizárólag földszinti társasházi ingatlan. Nagyobb lakásba
költözõk figyelmébe ajánljuk. Irányár: 9 900 000 Ft. Tel.:
30/466-4430.
PINCE KÖZ 1. Vas Dávid: Kertvárosi, városra nézõ panorámával,
328 m2 térmértékû telken, mintegy 60 m2 hasznos alapterületû,
komfortos családi ház a hozzá tartozó 2 helyiséges melléképü-
lettel, mely hozzáépítéssel garázzsá alakítható. A padlástér be-
építésével a hasznos alapterület tovább bõvíthetõ. Irányár: 
8 900 000 Ft. Telefon: 30/348-3903.
BODROGKERESZTÚR, ADY E. U. 14.: A világörökségi Tokaji tör-
ténelmi borvidékhez tartozó településen, a kerámiagyár mögött,
a tokaji hegyre és a bodrogkeresztúri kõfejtõre nézõ panorá-
mával, 1607 m2 telken, attraktív módon kialakított, 2007. évben
teljesen felújított, mintegy 123,5 m2 hasznos alapterületû, össz-
komfortos családi ház. Az ingatlan igényes, egyedi, exkluzív
módon kialakított, rendkívül jó benapozottságú helyiségekkel.
Az ingóságok megegyezés szerint megvásárolhatók. A jól tájolt
és megnyugtató díszkertben 60 m2 kerti tó, pázsit, világítás, au-
tomata kerti öntözõ. Irányár: 25 000 000 Ft. Tel.: 70/286-4419.
BEKECS, KENDERFÖLD U. 11. ULMAN: 816 m2 telken 132 m2

alapterületû családi ház. Megfelelõség esetén beszámítanak ki-
sebb szerencsi, bekecsi vagy ondi kertes ingatlant. Irányár: 
14 200 000 Ft. Telefon: 70/25-80-606.
GÁBOR ÁRON U. 7.: 1045 m2 területû telken, mintegy 110 m2

hasznos alapterületû, komfortos családi ház. Elektromos kapu-
nyitó, kamerás biztonsági rendszer. Irányár: 16 000 000 Ft. Te-
lefon: 30/274-62-36.
TÁLLYA, DOBÓ ISTVÁN U. 8.: 3162 m2 telken, mintegy 114 m2

hasznos alapterületû, összkomfortos családi ház. Azonnal beköl-
tözhetõ. Az ingatlanban lévõ bútorok a vételárban benne fog-
laltatnak. Irányár: 11 900 000 Ft. Telefon: 20/9403-163,
46/385-818. 
RÁTKA, PETÕFI U. 16.: 1224 m2 telken családi ház. Teljes beren-
dezéssel együtt is eladó, esetleg hosszabb távra BÉRBE ADÓ. Üz-
leti célra is kiválóan 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 épü-
let üzlethelyiség. Teljes berendezéssel együtt is eladó, esetleg
BÉRBE ADÓ. Irányár: 11 000 000 Ft. Telefon: 20/518-60-49.
TARCAL, KÖNYVES KÁLMÁN U. 15., Sárossy István: mintegy 150
m2 hasznos  alapterületû lakóépületbõl, melléképületbõl, ga-
rázsból és gazdasági épületekbõl álló ingatlan, 21 m borospin-
ceággal. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 9 900 000 Ft. Telefon:
47/363-196, 70/592-7439.

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

AK CIÓ!

Április 11-ig még 
reklámáron kapható 
az Unió Coop Zrt. 

szerencsi 
és tarcali üzleteiben!

Füstölt, kötözött bõrös lapocka vf. 1 kg 799 Ft
Elõhûtött csirkecomb 1 kg 599 Ft
Minna UHT tej 1,5% 1 l kupak nélk. 119 Ft
Csabai lángolt kolbász 1 kg (Debreceni Hús) 1399 Ft
Csemegesonka 1 kg (Debreceni Hús) 1399 Ft
COOP trappista sajt 1 kg 899 Ft
COOP búza finomliszt 1 kg 89 Ft
COOP „B” rizs 1 kg 269 Ft
Sertéslapocka 1 kg 849 Ft
Sertéscomb 1 kg 899 Ft
Tojás 10 db-os M-es 249 Ft/dob. 

Keresse településén a legközelebbi UNIÓ COOP Zrt. üzletet,
ahol az élelmiszerek választékában 

már most is több mint 80% MAGYAR TERMÉK!

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. 
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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.

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.

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

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

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

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. 
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– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejá-
ratú 2 + 4 szobás családi ház eladó. Vállalkozásra
megfelelõ. Kisebb házat, lakást beszámítunk. Érd.:
20/575-3803. (7-8)
– Bekecsen az Antall József utcában két, egymás mel-
letti építési telek eladó. Érdeklõdni: 30/370-6015.
(7-8)
– Miskolc, Kuruc utcában 51 m2-es, kitûnõ állapot-
ban lévõ, panelprogramos, tehermentes, egyedi leol-
vasókkal, alacsony rezsivel rendelkezõ lakás eladó,
vagy szerencsi családi házra cserélhetõ. Érd.: 20/530-
8763. (7-8)
– Szerencsen háromszobás, gáz-központi fûtéses,
összkomfortos családi ház eladó, parkosított udvar,
kis kert, ásott kút az udvarban. Érd.: 20/464-8096.
(7)
– Taktaszadán felújítás alatt álló családi ház eladó.
Érd.: 20/422-6807. (7)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szu-
terénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületek-
kel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is
kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (7)
– Szerencsen frekventált helyen 200 m2-es, három-
szobás, nappalis, étkezõs vegyes- és gáztüzelésû,
azonnal beköltözhetõ családi ház, rendezett, parko-
sított udvarral sürgõsen eladó. Érd.: 20/935-0795.
(7)
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10
x 10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó.
Részben alápincézett, fedett terasszal, az udvaron
ásott kúttal. Irányár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167,
47/363-041. (7)
– Szerencs, Gyár út 3. szám alatt 72 m2-es lakás
eladó. Érd.: 20/9748-925. (7)
– Szerencs, Váci M. út 34. szám alatti kétszintes, mo-
dern, új építésû luxuslakás extrákkal gáz + központi
fûtéssel, kandallóval, alápincézve, sürgõsen eladó. Ki-
sebb, jó állapotú családi házat az Ondi út és környé-
kén beszámítok. Ár: 39 M Ft. Érd.: 20/95-16-168.
(7)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Miskolc, Középszer úton eladó vagy hosszú távra
kiadó egy 9. emeleti, 51 m-es teljesen felújított lakás.
Irányár: 6,8 M Ft. Érd.: 30/648-5835. (7-8)
– Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatt 42 m2-es,
összkomfortos, gázfûtéses, társas lakás eladó. Érd.:
30/368-2523. (7-8)
– Szerencsen, lakó-pihenõ övezetben, 3 szoba, nap-
pali, konyha + nagy étkezõs, 130 m2-es kertes csa-
ládi ház eladó. Érd.: 20/537-0558. (7-8)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján fotó-
val jelentetjük meg az el adás ra vagy
kiadásra kínált lakásokat, épüle te -
ket. Ennek költsége hozott fény kép
esetén alkalmanként 500 Ft,
 amennyiben a fotót munkatársunk
készíti el, akkor 700 Ft. Ezért az
összegért egyszer jelentetjük meg
hirdetését, ami az internetes honla-
punkra is ilyen formában felkerül. 

– Bekecsen családi ház 3+2 szobás, nappalis, étkezõs
gáz-központi fûtéses, ipar árammal, rendezett udvar,
csendes, zöld övezetben eladó. Érd.: 47/360-019. (7)

– Szerencsen a Mikszáth utcában 15 éve épült, gáz-
közp. fûtéses, 240 m2-es, vállalkozásra is alkalmas
családi ház, nagy terasszal, mûanyag nyílászárókkal,
bolthelyiséggel eladó. Kisebb családi házat beszámí-
tok Ondi út és környékén. Ár: 18,3 M Ft. Érd.: 70/32-
17-838. (7)

– Balaton felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csen-
des faluban háromszobás, részben felújított, százé-
ves ház közel 2000 négyzetméteres telken 2,9 millió
forintért sürgõsen eladó. Érd. a 20/563-3852 tele-
fonszámon Szerencsen. (7)

MEZÕGAZDASÁG
– Kordonos szôlô kis házzal a monoki Lete dûlôben
eladó. Érd.: 30/374+-6067. (7-8)

– Õszibarackos eladó. Érd.: 20/473-3282, 47/368-
245. (7-8)

– Aranka-tetõn víkendház 800 négyszögöl területtel
sürgõsen eladó. Érd.: 20/377-79-54. (7)

– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (7)

JÁRMÛ
– Motorkerékpár eladó. Érd.: 20/592-4143. (7-8)

– Lada Samara 1.3, 1989. évi, háromajtós, krémfe-
hér autó téli gumikkal 65 E Ft-ért eladó. Tel.: 20/563-
3852. (7)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié,
szõnyeg, íróasztal. Érd.: 47/361-167, 47/363-041.
(7)

VÁLLAL
– Szerencsen fõiskolás diák matematika-korrepetá-
lást vállal. Telefon: 70/419-6221. (7-8)

– Szakoktatói végzettséggel KRESZ-bõl korrepetálást,
KRESZ-vizsgára eredményes felkészítést vállalok.
Érd.: 20/322+-6928. (7)

KIADÓ
– Szerencsen elsõ emeleti, kétszobás, bútorozott
lakás kiadó. Érd.: 20/9722-626. (7)

KERES
– Megismerkednék csinos, megbízható, ötvenes 
hölggyel, aki kertes házamba jönne. Érd.: 20/377-
7954. (7)

– Négyórás állást keresek közgazdasági érettségivel,
kereskedõ-boltvezetõ végzettséggel Szerencsen. Tel.:
20/322-6928. (7)

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. április 17-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

április 24., május 28.

500 forint

�

�

– Szerencs központi részén, kulturált környezetben
2,5 szobás, amerikai konyhás, karbantartott családi
ház gázcirkó fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár:
11,5 M Ft. Érd.: 70/618-1054. (6)

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

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

Nyugdíjasoknak, 
munkanélkülieknek 5% engedmény! 

Kerekek, láncok, kômûvesszerszámok

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

BOWLING CLUB
Akció a Bowling Club-ban 2009. április 30-ig! 

Ha szeretnél egy kellemes délutánt, 
gyere és kapcsolódj ki nálunk! 

PRÓBÁLD KI A BOWLINGOZÁST! 
Április hónapban, 

aki diákigazolvánnyal rendelkezik,
ismét kedvezményesen 

használhatja a bowlingpályát! 
2700 Ft/óra helyett 900 Ft/óra!

Minden nap 13–19 óráig. 
Érdeklõdni a 47/561-141-es 

telefonszámon lehet.

MUSKÁTLIVÁSÁR
Április 20-án (hétfô),  Szerencsen a Népházban

Tiroli futó 10 db= 999 Ft
Cserepes álló 250 Ft

Egynyáriak
Tulipánfák 999 Ft-tól

Figyelem! 
Tavaszi akció a Rutin Autósiskolában

A VIZSGADÍJAT MI FIZETJÜK! 
Személygépkocsi-motorkerékpár és mopedvezetõi tanfolyamokon a ked-
vezményt 2009. április 1. és május 15. között induló tanfolyamokon részt-
vevõk vehetik igénybe. 
Tanfolyamindítás ideje: 2009. április 14., 15 óra és április 22., 16 óra. 

8x részletfizetési lehetõség! 
Számítógépes vizsgára való felkészülési lehetõség számítógépes tanter-

münkben és weblapunkon www.rutinautosuli.hu 

Ingyenes tankönyvhasználati lehetõség
Jelentkezés helye: Szerencs, posta mellett, tel.: 47/362-859 vagy

20/7717-582 – Rácz Péter, e-mail: rutinautosuli@chello.hu 

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.



Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 13. Mu-

zsika. 14. Olimpiai bajnok birkózó.
16. Üresen lóg! 17. Fás terület. 18.
Könyvet megjelentet. 19. Férfinév.
21. Középen emleget. 22. Angol dob
(DRUM). 24. Az idézet harmadik, be-
fejezõ része. 27. Szippantás (ci-
gibõl). 29. Azonos mássalhangzók.
30. Eltérô nézeteket vall. 32. Vegy-
jele: Cu. 33. Táplálék. 35. ..., ego,
szuperego. 36. Csirke. 37. Ragado-
zó madár. 38. Konyhai eszköz. 40.
Nõi becenév. 42. Az elején evez. 43.
Zalai Mária. 45. Olimpiai lovas
sportág. 48. Gond. 50. Tegnap után.
51. A hét vezér egyike. 52. Kaszinói
fizetõeszköz. 55. Hazai labdarú-
gócsapat. 57. Három azonos ma-
gánhangzó. 59. I.E.T. 60. Becézett

uborka. 62. A maga személyét. 64.
Doktor rövidítve. 65. ... András, ha-
zai színész. 67. Tórium, bór. 69. Kí-
vánság. 71. Magyar Tudományos
Akadémia.

Függõleges:
2. Névelõ. 3. Nem hideg! 4. Nyak-

kendõvel viselik. 5. Tiltószó. 6. Tit-
kos helyre tesz. 7. Idegen férfinév.
8. Település Miskolc mellett. 9. Pá-
ratlan láb! 10. Színét veszti. 11. Mó-
ricz Zsigmond mûve. 12. Szerb vá-
ros. 15. Az idézet második része. 17.
Elmesél. 20. Zene legfõbb eleme. 21.
Népi mértékegység. 23. Páratlan
Röszke! 25. Angol igen (YES). 26. A
középkori Örményország fõvárosa
volt. 28. Meg tudja csinálni, tud. 31.
Pataki Attila zenekara. 34. Kiejtett

mássalhangzó. 36.
Ló lábán van. 39.
Fanyar gyümölcs.
41. A mindenható.
44. Kétszer három.
46. Az „eb” mond-
ja. 47. Fõvárosa:
Washington. 48.
Építõanyag. 49. Az
energia, munka SI
mértékegysége. 53.
Balkezes. 54. Nem-
zeti bajnokság. 56.
Se ..., se kevesebb.
58. Információ. 61.
Helyben. 63. Álló-
víz. 66. Hidrogén,
nitrogén. 68. Az
energia egyik for-
mája. 70. Hamu
hangzói.

Sz. A. 

A március 27-ei
keresztrejtvény he-
lyes megfejtése:
Csak az kedves ne-
künk igazán, amit
féltünk elveszíteni.    

A helyes megfej-
tést beküldõk közül a szerencsések
jutalma: 2000 Ft-os vásárlási utal-
vány: Dajka Lajos, Szerencs-Ond,
Kossuth út 5., 1500 Ft-os vásárlási
utalvány: Klausz Lászlóné, Szerencs,
Rákóczi út 99., 1000 Ft-os vásárlá-
si utalvány: Mészáros András, Sze-
rencs, Hegy út 9. A helyes megfej-
tést SMS-ben beküldõk közül a
30/433-5558-as telefonszám tulaj-
donosa 1500 Ft-os vásárlási utalványt
nyert. A nyertesek a nyereményeket
a Szerencsi Hírek szerkesztõségében

(Szerencs, Népház) április 14–17. kö-
zött vehetik át. Az április 10-ei ke-
resztrejtvény megfejtésének bekül-

dési határideje: április 17. Megfejté-
süket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra.
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

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

KE RESZT REJT VÉNY
2009. április 10.

Két he ten te megjelenô köz éle ti lap

Fôszerkesztô: Sár kány Lász ló

Felelôs szerkesztô: Árvay At ti la

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi tit kár: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

Pos ta cím: 3901 Sze rencs. Pf.: 85

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

Skype: szerencsihirek

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén

Sze dés, tör de lés:

Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Ké szült:

a  Né met Nyom dá ban

3527 Mis kolc, Ba ross Gá bor út 17.

Áru sít ja:

Észak hír Zrt.

3527 Mis kolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bár mely hírlapkézbesítô

pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítôknél.

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

írá so kat új ra kö zöl ni 

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

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

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066

AKTUÁLIS

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

NAGYSZÍNHÁZ

ÁPRILIS
10. (péntek) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
11. (szombat) 15 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
14. (kedd) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
15. (szerda) 18 óra: VÕLEGÉNY Ferenczy ifj. bérlet
16. (csütörtök) 17 óra: VÕLEGÉNY Zrínyi ifj. bérlet
17. (péntek) 15 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Kazinczy ifj. bérlet
18. (szombat) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Déryné bérlet
19. (vasárnap) 15 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Déryné bérlet
21. (kedd) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Egyetemi bérlet
22. (szerda) 19 óra: VÕLEGÉNY Shakespeare ifj. bérlet
23. (csütörtök) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Schiller ifj. bérlet
24. (péntek) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Földes ifj. bérlet

FORGASS AZ AIMING FOR
SUNDAY-JEL

GITÁRÉRT, FESZTIVÁLÉRT!

A magyar MTV által rogyásig ját-
szott Hide Away után új klipet ké-
szít az Aiming for Sunday, amiben
fõszerepet kapnak a rajongók, egy já-
ték keretén belül. A szereplésre vá-
gyó zeneszeretõk ugyanis a világ
minden tájáról jelentkezhetnek egy
saját készítésû felvétellel, melyekbõl
látványos képsorok készülnek majd
a klipbe. A nyertes operatõrre Re-
verend gitár és Hegyalja Fesztivál-
belépõ vár.

A 2007 nyarán profi zenészekbõl
álló baráti társaságból alakult Aiming
for Sunday hamarosan elkészíti má-
sodik videoklipjét, mégpedig a ra-
jongók segítségével, akik nem csak
szereplõi, hanem operatõrei is lesz-
nek a klip bizonyos részeinek.

A zenekar azt találta ki, hogy az
egész világot szeretnék egy klipben
összehozni, vagyis az lenne szá-
mukra jó, ha a világ minden tájáról
küldenének a rajongóik egy-egy pár

másodperces felvételt, amibõl a ren-
dezõ, Lóránt Demeter, különbözõ ef-
fektekkel folyamatos képsort vág
majd össze. 

Az Aiming for Sunday készített egy
kisfilmet is YouTube-ra, hogy a je-
lentkezõk jobban megértsék, mit
várnak tõlük. Mindezek mellett az
együttes is zenél, szerepel a klipben,
a külföldi nagyvárosokban készült fel-
vételek mellé olyan helyszínt vá-
lasztanak, ahonnan egész Budapest
látható lesz. Mindezzel a világ ösz-
szefonódását szeretnék érzékeltetni.

A legjobb hazai és a külföldi játé-
kosokat (1-1 embert másodmagával)
külön-külön díjaznak. Részt vehetnek
az Aiming for Sunday-el a Hegyalja
Fesztiválon, ahol megtekinthetik a
csapat koncertjét a kulisszák mögül.
Ezen kívül a legjobb és mûvészi cél-
ra törekvõ hazai megoldást egy Re-
verend gitárral jutalmazzák.

A játékra március 16-tól május 10-
éig lehet jelentkezni az aimingfor-
sunday@gmail.com e-mail címen
egy, a YouTube-ra feltöltött videó
linkjével, amit majd az együttes fel-
tölt a saját YouTube felületére a ked-
vencek közé. A külföldi rajongók kö-
rében a játék promotálásának alap-
ja a Myspace, illetve a YouTube lesz.

A csapat 2007 nyarán alakult egy
profi zenészekbõl álló baráti társa-
ságból. Alapos munkájuk eredmé-
nyeként így jellemezhetõ muzsiká-
juk: igényes, angol nyelven meg-
szólaló, akusztikus hangszerekkel,
zongorával, néhol vonósokkal meg-
spékelt, fülbemászó rock-popzene. 

A nagyközönség 2008 õszétõl is-
merhette meg a zenekart, ekkor ké-

szült el elsõ videoklipük a Hide Away
címû dalhoz, melyet sikerrel ját-
szott a hazai MusicTV is. Sokakat
meglepett, hogy hazánkban is lehet
ilyen jó minõségû anyagot készíte-
ni. Kényszerszünet következett a
csapat életében, mivel elsõként a
dobos hagyta el a bandát, majd a
basszusgitáros váltott más zenei
irányba. Hosszas keresgélés után is-
mét összeállt az Aiming for Sunday:
Jon Spinks, Nánási Péter, Szabó Zol-
tán, Péterfi Attila, Móré Attila. Õk
azok, akik újult erõvel dolgoznak a
sikerért, a közönség öröméért.

Az együttes áprilisban a Pannónia
Stúdióba vonul három szám felvé-
telére, amit remélhetõleg nyáron
egy teljes lemez készítése követ. Az
elkészült videoklip premierje egy
különleges koncerttel egybekötött
bulin lesz a Symbol Budapest szín-
padán május 23-án.

További információ: www.aiming-
forsunday.com, www.myspace.com/
aimingforsundaymusic.

SCORPIONS
BUDAPESTEN

Németország legnagyobb és leg-
ismertebb rockzenekara április 21-
én Budapesten lép fel. A koncert ön-
magában is szenzáció a magyar ra-
jongók körében, azonban a hírek sze-
rint a hazai legenda, az Omega kép-
viseletében Kóbor János és Molnár
György is fellép a nem mindennapi
eseményen. 

A Scorpionst Rudolf Schenker gi-
táros alapította 1965-ben Hanno-
verben, késõbb csatlakozott hozzá

Klaus Meine énekes, aki Schenker
mellett az egyetlen ma is aktív tag-
ja az együttesnek.

Ki ne emlékezne azokra a dalok-
ra, melyek a nyolcvanas években jár-
ták be az egész világot, mint példá-
ul a Rock You Like A Hurricane, vagy
a Still Loving You címû szerzemé-
nyek, majd 1990-ben a Wind Of
Change.

A Magyarországon még mindig
népszerû német rockegyüttes április
21-én a SYMA Csarnokban lép fel
újra.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: „Vidékrõl indult”. A helyes vá-
laszt beküldõk közül Hermann Ká-
roly, Legyesbénye, Táncsics u. 14.
szám alatti olvasónk 1500 forintos
vásárlási utalványt nyert. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõ 20/276-
2532-es telefonszám tulajdonosa
1500 forintos vásárlási utalványt
nyert. A nyeremények a szerkeszt-
õségben, munkaidõben átvehetõk. Já-
tékunk új kérdése: Kik az Aiming for
Sunday tagjai? A válaszokat postai
borítékban vagy levelezõlapon jut-
tassák el szerkesztõségünk címére és
arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek



Kos: III. 21. – IV. 20.
Áprilisban a Kos jegyen átvo-

nuló Vénusz és a vele nagyon
kedvezõ kapcsolatban álló Jupi-
ter a szerelmi életére lesz ked-

vezõ hatással. Nem kell feltétlenül új partner
ahhoz, hogy az életét új irányba terelje. De ha
már túl régóta élnek együtt, és a hétköznapok
alaposan megfakították az érzelmeket, akkor a
Mars hozhat egy titkos szerelmet, ami talán
sosem válhat nyílttá, viszont arra jó, hogy
észre vegye, mennyi jó rejlik a régi párjában,
az eddigi kapcsolatában. A kikelet a szerelmet
és a boldogságot hozza. A Vénusz hódítási ter-
veiben lesz a segítségére. Hivatásában újabb
emelkedés várható. Akadály legfeljebb saját
túlzó lelkesedése, amely már az egészségét ve-
szélyezteti. 

Bika: IV. 21. – V. 20.
Eddig azért harcolt, hogy

minél nagyobb függetlenséget
vívjon ki magának. Ez a nagy
önállóság iránti igénye aligha-

nem abból fakad, hogy még nem találta meg
az igazit, és nem akarja lekötni magát. Most
viszont a Szaturnusz arra utal, hogy hajlandó
„bilincsbe verni magát”, s talán jóval több ál-
dozatot vállal valakiért, mint ami egy szerelmi
kapcsolatban megszokott. Türelmetlenségével
elronthat mindent. Számoljon tízig, mielõtt ki-
mondja véleményét. Újabb emelkedés várható
a karrierjében. De tartson egy kis pihenõt, kü-
lönben – a vetélytársai örömére – idõ elõtt
kidõl a sorból.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Hangulata épp olyan vál-

tozó, mint az áprilisi idõjárás.
Gyorsan csap jókedvbõl búsko-
morságba, de persze a depresz-

sziója is gyorsan gyógyul, ha egy vidám
társaság középpontjába kerülhet. Mindez
Ikrek-sajátosság, hiszen kettõs jegy szülötte, és
két véglet között mozog. Nemcsak a hangu-
lata, hanem az egész élete. Arra azért vigyáz-
zon, hogy egy heves vita hevében ne mondja
fel az állását, mert a közeljövõben nem igazán
talál hasonlót. Örömteli napokat tölthet egyik
barátja társaságában, és talán most döbben rá,
hogy ez a kapcsolat több is barátságnál.
Remek lehetõségek kínálkoznak, pártfogói se-
gítéségét most ne is vegye igénybe. Álljon a
saját lábára. 

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
A munkahelyén az is baj, ha

nem értékelik a fõnökei a telje-
sítményét, mert akkor azon ke-
sereg, hogy mellõzik, de abból

is baja származhat, ha túl sok dicséretet kap,
az ugyanis felbõszíti az irigyeit, és összehan-
golt támadásba kezdenek, amikor még elvte-
len eszközöktõl sem riadnak vissza. A család,
a barátai körében viszont teljesen fel tud töl-
tõdni, és megtalálja a módját, hogyan védje
meg magát. Azért az egészségét egy kicsit ki-
kezdheti a sok stressz. Lehet, hogy komolyan
vesz egy játékos megjegyzést, vagy félreért egy
baráti gesztust. Jókora felfordulás van a mun-
kahelyén, ami zavarja. De mert a fõnökeit és a
kollégáit nem válthatja le, önnek kellene al-
kalmazkodni.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
A hónap elején nagyon elbi-

zonytalanodik. Úgy érzi, nem
tudja azt adni, amit szeretne.
Alighanem a tavaszi fáradtság is

közrejátszik ebben, de a Mars anyagi gon-
dokra, váratlan pénzügyi problémákra utal. A
szerencse ezúttal sem hagyja cserben, csak épp
a hónap második felében aktivizálódnak majd
a szerencsét hozó bolygók. Az eddig egyedül
élõknek a Jupiter eljegyzést, házasságot jelez.
Szép pillanatokat ígér az április. Ámor akkor
sem feledkezik meg önrõl, ha régóta párkap-
csolatban él. Ne csináljon a bolhából elefán-
tot. Fölöslegesen idegesíti magát, alighanem
csak az történt, hogy valamit félreérthetett.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Lehet, hogy új tanulmá-

nyokba kezd, vagy egy kedvezõ
külföldi álláslehetõség kínálko-
zik, amit kár lenne kihagyni.

Ahhoz, hogy igazán élvezni tudja a most kö-
vetkezõ idõszakot, feltétlenül pozitív gondol-
kodásra van szükség. Ha ugyanis mintegy
megszokásból panaszkodik, mindenben a
rosszat veszi észre, akkor a felét sem tudja ki-
aknázni az egyébként nagyon kedvezõ lehetõ-
ségeknek. A Vénusz érdekes, új élményeket
ígér, az erotikáé és az ösztönöké a fõszerep.
Teljes gõzzel veti magát a munkába, és meg is
lesz az eredménye. A sikerek mellett hamar ki-
merül, mert mindent magára vállal.

Mérleg: IX. 24 - X. 23.
A mérleg a közös felelõsség,

az együttmûködés jele. Nem vé-
letlen, hogy ön is akkor ér el je-
lentõs sikereket, ha csapatban

dolgozhat. Bár a hétköznapokban is harmóni-
ára, egyensúlyra vágyik, de a következõ hetek-
ben ezt egyre nehezebben tudja megteremteni,
ami (fõleg telihold idején) alaposan kibillenti
lelki egyensúlyából. Az egzisztenciális kérdé-
sek mellett a barátokra is sokkal nagyobb fi-
gyelmet kellene fordítania. Õk azok, akik most
megoldhatják a gondjait. A Vénusz garantálja
a hódítást. De azt nem, hogy jól tud-e élni
majd az ölébe hulló szerencsével. Munkahelyi
problémái szinte egycsapásra megoldódnak, és
az új fõnök vagy új kolléga új irányba terelheti
a karrierjét is. 

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
A legtöbb Skorpió a génjei-

ben hordozza a lázadást. Minél
erõsebben ellenkeznek önnel,
annál makacsabbul ragaszkodik

eredeti elképzeléseihez. A következõ hetek-
ben lesz néhány zavaró körülmény, elsõsor-
ban a párkapcsolatában – ami akadályozza az
elõrehaladásban. A munkahelyén egy intrikus
kolléganõ, a lakóhelyén egy kötekedõ szom-
széd keseríti a mindennapjait. Féltékenységét
próbálja leplezni, de nem sok sikerrel. A párja
legalább ebbõl megtudhatja, hogy szereti õt.
Mert vallomással nem kényezteti. Kedden
könnyen asztalt borít, ha valaki ellenkezik,
vagy akadályt gördít az útjába.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A lehetõségei április köze-

péig meglehetõsen leszûkülnek,
talán a munkaadója kerül olyan
nehéz helyzetbe, ami az ön

életére is negatívan hat. Megoldást április
utolsó hetében talál a gondokra. De ahogy az
lenni szokott, amikor egyik oldalon minden
rendben, a másikon borulnak fel a dolgok: a
magánéletében egy apróság miatti nézetelté-
rés majdnem szakításig menõ vitába torkoll-
hat. Nyûgös, mindenben hibát talál. A párja
alighanem joggal sértõdik meg a hét végén.
Feszült, idegõrlõ helyzetbe keveredhet. A ve-
szekedéssel, vitával csak önmagának árt. Ke-
resse a kompromisszumos megoldásokat. 

Bak: XII. 22. – I. 20.
Vannak helyzetek, amikor

nem az észérvekre, hanem a
megérzéseire kell hallgatni.
Még a racionális munkahelyi

kérdésekben is! A Bak jegyben járó Plútó arra
készteti, hogy szakítson néhány korábbi el-
képzelésével, megrögzött szokásával. Ez az
életmódváltás pozitív irányba tereli a sorsát. A
Jupiter anyagi téren, a Vénusz az érzelmekben
hoz gyökeres változást. Április végére nem-
csak a környezete, ön sem ismer magára. Ha
elég ügyes, úgy tudja irányítani a dolgokat,
hogy a párja azt hiszi: az õ akarata érvénye-
sül. Tanulásra, vizsgára kitûnõ idõszak ez, de
minden mást halasszon ünnep utánra, nehogy
mások miatt kelljen bosszankodnia.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
A szerencsére nem lehet pa-

nasza. A munkában is, a
 magán életben is számíthat a Ju-
piterre. A fõnöke értékelni fogja

a kitartását, és elõbbre léphet a ranglétrán. Áp-
rilis végén az által jut elõnyhöz, hogy észre-
veszi azokat az apró, a részletekben megbújó
lehetõségeket, amelyek más figyelmét elkerü-
lik. A magánéletben pedig az eddig csak paj-
tási, baráti viszony egy váratlan esemény
nyomán mély és õszinte szerelemmé alakul.
Szívesen kibújna a családi programok alól. Ezt
leginkább úgy teheti meg, ha elutazik. Kevés
kedve van a munkához is, még akkor is, ha
kedvére való feladattal bízzák meg. Ez aligha-
nem a tavaszi fáradtságnak tudható be.

Halak: II. 20. – III. 20.
Egész életében arra vár, hogy

hívják, hogy végre boldogan
alávethesse magát mások kéré-
sének. Idén áprilisban viszont

ön lesz az, aki kérésekkel áll elõ. A Halak
jegyen átvonuló Mars határozottá és kezde-
ményezõvé teszi. Elébe megy a feladatoknak,
és olyan segítõket gyûjt maga köré, akikkel
hosszú távon együtt tud dolgozni. A Marssal
szemben álló Szaturnusz azt jelzi, hogy a ma-
gánéletben egy nehezen kibogozható ügyben
is megoldást talál végre. Szinte minden irány-
ban túlcsordulnak az érzelmei, és még a hét-
köznapi dolgokat se képes tárgyilagosan
szemlélni. Ha lehet, kerülje a kényes helyze-
teket, mert most bármit lép, a végén csak kára
lesz belõle.
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HOROSZKÓP
április 10.  – április 24.

DIÁKOLIMPIAI
BRONZÉRMES BIRKÓZÓ 

Hat fiatal képviselte vá-
rosunkat a birkózó diá-
kolimpia országos dön-
tõjében március 20-án és
21-én Gyöngyösön. Az
összesen 460 versenyzõt

felvonultató viadalon Illésy László ta-
nítványai közül a legeredményesebben
Koncz Bence (fotónkon) szerepelt, aki
a Diák I-es korcsoportban az 55 kilog-
rammosok között hat mérkõzésbõl
mindössze egyet elveszítve a dobogó
harmadik fokára állt fel. Az ugyaneb-
ben a súlycsoportban induló Golopi Jó-
zsef a pontszerzõ ötödik helyen végzett.

EDZÕMECCSEKEN
BIZONYÍTOTTAK 

* A bajnoki tabellát vezetõ Mezõ -
zombor felnõtt és ifi gárdájával ját-
szottak edzõmérkõzést március 21-én
a Városi Sportegyesület csapatai. Mind-
két felkészülési meccsen hazai siker
született. A Tatay Zoltán Ifjúsági Sport-
telepen a 12–0-s végeredményt hozó
ifjúsági találkozó után a zombori és a
szerencsi felnõtt csapat egyaránt tarta-
lékosan lépett pályára. A vendégek a
kapusukat és két szélsõ védõjüket nél-
külözték, míg a házigazdák kezdõ ke-
retébõl szinte alig volt játékos a pályán.
Takács László edzõ az ifjúsági csapat-
ból töltötte fel a létszámot és saját maga
is bekapcsolódott a küzdelembe. A  fia -
talok lelkes játékkal köszönték meg a
tréner bizalmát, különösen Kecskés Ist-
ván, Sipos Zoltán, Knapp Imre és Ta-

kács Máté jeleskedett. A találkozó vé-
gül 5–2 arányú szerencsi gyõzelemmel
zárult, ami biztató eredmény a jövõre
nézve. 

* Taktakenéz együttesével játszott ed-
zõmérkõzést a Tatay sporttelepen áp-
rilis 1-jén a szerencsi labdarúgócsapat.
A szerda délutáni találkozón mindkét
együttes tartalékosan lépett pályára. A
házigazdák felnõtt keretébõl összesen
kilencen hiányoztak, akiket ifjúsági korú
játékosokkal pótolt Takács László edzõ.
A barátságos hangulatban lejátszott
sportszerû találkozón 3–0-s félidõ után
a házigazdák végül 4–1 arányban bi-
zonyultak jobbnak.

PINGPONGMECCS 
Sárospatak együttesét fogadja hazai

környezetben április 11-én a város asz-
talitenisz-csapata. Az NB III-as talál-
kozót szombaton 11 órától játsszák az
általános iskola Rákóczi épületének tor-
natermében.

GYÕZÖTT A RUTIN 
Elpártolt a szerencse a város megyei

másodosztályú sakkcsapatától. A sze-
rencsi együttes március 31-én hazai kör-
nyezetben Szendrõ gárdájától szen-
vedett vereséget.

A hatodik bajnoki fordulóban a
Népházban lejátszott találkozón szo-
ros eredményre számítottak a házi -
gazdák. Míg korábban Fortuna a ne-
héz helyzetekben a szerencsi játéko-
sok mellé állt, most inkább az ellen-
feleknek kedvezett. Igaz, a helybéli csa-
patban hét ifjúsági korú sakkozó ült asz-
talhoz, míg a vendégeknél mindössze

két fiatal szerepelt. Ez alkalommal a na-
gyobb rutin gyõzedelmeskedett az
utolsó pillanatig kiélezett partikban, így
végül 7–5 arányban Szendrõ nyerte
meg a találkozót. A házigazdák közül
Döme Aladár, Tóth Levente, Gál Lász-
ló és Samók Balázs bizonyult jobbnak
az ellenfelénél, döntetlenre Balogh
László és Újházi Dávid mérkõzött.

SZERENCS KUPA
Második alkalommal rendez har-

madosztályú versenyt április 25-én a
sportcsarnokban az SZVSE asztalitenisz-
szakosztálya. A II. Szerencs Város
Kupa elnevezési viadal szombaton 10
órakor kezdõdik a sportcsarnokban,
ahol férfi egyéni és páros viadalokat lát-
hatnak majd az érdeklõdõk. A verse-
nyen nõi játékosok is indulhatnak, a
helyezettek pénzjutalomban, kupa- és
oklevél-díjazásban részesülnek. A ne-
vezési határidõ április 24., további in-
formáció a 20/542-3494-es telefon-
számon kérhetõ.

ASZTALITENISZ-SIKER
Idegenben bizonyított március 28-

án a város NB III-as asztalitenisz-csa-
pata. Együttesünk Sátoraljaújhelyen a
helyi gárdánál 10–8 arányban bizonyult
jobbnak. Köllõ András egyéniben ez
alkalommal is száz százalékos telje-
sítményt nyújtott, Korály Tibor a négy-
bõl három mérkõzést nyert meg, míg
Stadler Tamás két pontot gyûjtött. Pá-
rosban a Köllõ–Korály kettõs egy al-
kalommal diadalmaskodott. Ezzel az
eredménnyel a csapat õrzi ötödik he-
lyét a tabellán. 

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

A tabella második he-
lyén szereplõ Taktaszada
együttesét fogadta a tava-
szi idény elsõ mérkõzésén
a szerencsi labdarúgócsa-
pat. A megyei III. osztályú
bajnokság szerencsi cso-
portjában lejátszott talál-
kozón gólnélküli döntetlen
eredmény született. 

Tavaly õsszel idegenben
egy góllal sikerült gyõzniük Takács
László játékosainak mostani ellen-
felüket, akik ez alkalommal is nye-
rési szándékkal léptek pályára. Be-
tegségek és munkahelyi elfoglaltsá-
gok miatt ugyan szûkös keret állt a
tréner rendelkezésére, de a jobb
kondíció és a fiatalabb életkor a sze-
rencsi együttes esélyeit növelte. A
vendégek több gólveszélyes táma-

dással lepték meg a házigazdákat,
Homonnay azonban éberen õrködött
a háló elõtt. Rövidesen Vaszily lõtt
húsz méterrõl néhány centivel a léc
fölé, majd nem sokkal késõbb az ötös
környékérõl a vendégcsatárok hi-
báztak. A félidõ második felében Sze-
rencs birtokolta többet a labdát, a sza-
daiak azonban veszélyesebb táma-
dásokat vezettek. A 35. percben a sé-

rült Vaszily helyett Ringer
lépett pályára. A félidõben
0–0-s eredmény mellett vo-
nultak az öltözõbe a csa-
patok. A második játékrész
elején a hazai csapat ural-
ta a mezõnyt, az egymás
után kidolgozott helyzeteket
azonban nem sikerült gól-
ra váltani. Kazsik bombája
a kapufán csattant, Király és
Fincziczki ígéretes lövését a

vendégcsapat hálóõre hárította. A 75.
percben a munkába távozó Kazsikot
Sélley váltotta a csatárposzton. A ta-
lálkozó utolsó ígéretes hazai helyzetét
Orosz dolgozta ki, de a vendégka-
pus ez alkalommal is résen volt. Így
végül a sportszerû találkozó gól nél-
kül zárult. Az ifjúsági csapatok ta-
lálkozóján ugyancsak 0–0-ás vég-
eredmény született.

Sátoraljaújhely gárdáját fogadta
hazai pályán március 25-én a város
férfi kosárlabdacsapata. A megyei
bajnoki találkozón négypontos sze-
rencsi siker született.

A városi sportcsarnokban tartott
rangadó változatos és küzdelmes
játékot hozott. A vendégek az õsszel
otthonukban elszenvedett veresé-
gért a visszavágás reményében lép-

tek pályára. Gulyás László legénysége
8-10 pontos elõnyt kiharcolva a fél-
idõig tartotta a pontkülönbséget. Tíz
perc játékidõ után elõször 29–21,
majd a második negyedet követõen
44–34 állásnál pihenhettek meg a
csapatok. Ezt követõen azonban har-
cos játékkal és sorozatos, három
pontot érõ találatokkal a rivális gár-
da a harmadik játékrész közepére le-
dolgozta hátrányát, majd a vezetést

is átvette. A negyed 54–57-es sáto-
raljaújhelyi elõnnyel zárult. Az utol-
só játékrészben Kovács büntetõje és
Birk távoli dobása után két perc alatt
kilenc pontot gyûjtve visszavette a
vezetést a hazai gárda. A mérkõzés
hátralevõ részében a szerencsi csa-
pat tartani tudta a 3-4 pontos elõnyét
és végül megérdemelten nyerték
meg 77–72 arányban a megyei baj-
noki találkozót. 

Labdarúgás 

DÖNTETLENNEL NYITOTTÁK AZ IDÉNYT 

Kihagyott helyzetek jellemezték a találkozót. 

ÚJRA NYERTEK A KOSARASOK



Sikeres hazai és európai uniós pá-
lyázatok eredményeként több beru-
házás kezdõdik meg Szerencsen. Út-
építések, iparipark-fejlesztés, óvoda-
korszerûsítés, telekkialakítás- és köz-
mûvesítés, valamint folytatódhat a
városközpont rehabilitációja, a ren-
delõintézet korszerûsítése. A fejlesz-
tések költsége meghaladja a három-
milliárd forintot.

Az elmúlt esztendõ a pályázatok ké-
szítésének a jegyében telt a szerencsi
önkormányzatnál. A képviselõ-testület
döntései alapján kerültek benyújtásra
a település fejlesztését tartalmazó do-
kumentációk, amelyek közül többet
kedvezõen bíráltak el a döntéshozók.
Ennek alapján már az idén tavasszal
megkezdõdnek a beruházások.   

Szerencsen 2009 az építkezések
megkezdésének éve lesz – emelte ki
lapunk érdeklõdésére Rónavölgyi End-
réné polgármester. – Ez annak kö-
szönhetõ, hogy az elmúlt idõszakban
számos pályázatot készítettünk elõ
eredményesen, amelyeket a döntés-

hozók kedvezõen bíráltak el. A kö-
zelmúltban elkezdõdött az ivóvízhá-
lózat cseréje a Zrínyi és a Széchenyi
utcákban, valamint a Hunyadi közben,
majd az aszfaltozási munkák követ-
keznek. A város több mint 84 millió
forintot nyert a Bajcsy-Zsilinszky út re-
konstrukciójára, ahol valamennyi köz-
mû a föld alá kerül, új járda és kerék-
párút épül és az úttest burkolata is meg-
újul. Hosszú évek után végre megfe-
lelõ parkolója lesz a piac és környé-
kének.   

Közel félmilliárd forint áll az önkor-
mányzat rendelkezésére az eredmé-
nyes óvodafelújítási pályázatból. A ki-
írás szerint meglévõ épületek korsze-
rûsítésére lehetett támogatást igényel-
ni, új épületek megvalósítását nem tá-
mogatták. Az önkormányzat döntése
alapján a két nagyobb intézményben
– a Gyárkerti és a Napsugár óvodák-
ban – alakítunk ki a kor követelmé-
nyeinek megfelelõ körülményeket, míg
a Csalogány óvoda ingatlana a jövõ-

ben a szerencsi gyerekek hangszeres
képzését szolgálja.   

A helyi képviselõ-testület a város és
a térség lakóinak eredményes egész-
ségvédelme és gyógyítása érdekében
valósítja meg a helyi rendelõintézet tel-
jes körû felújítását és a szolgáltatások
bõvítését az úgynevezett egynapos se-
bészet feltételeinek a kialakításával.
Megújul a mûszerpark, radiológiai be-
rendezéseket vásárolunk és korszerû-
södik az informatikai hálózat, ami töb-
bek között az eredményesebb diag-
nosztikát tesz lehetõvé. Mindezekre a
célokra zömében európai uniós forrá-
sokból 840 millió forintot költ az el-
következõ idõszakban a város.   

– Folytatódhat a városközpont már
megkezdett rehabilitációja – emelte ki
a polgármester. – Korábban megújult
kívülrõl a Kisboldogasszony római ka-
tolikus templom, átépítettük a várker-
tet és a volt községi fürdõ teljes re-
konstrukciója után megnyitotta kapu-
ját a wellnessház. Közel egymilliárd fo-

rintos program keretében folytatódik a
munka a Kossuth tér átalakításával, az
oda vezetõ utak felújításával. A Sze-
rencse Áruház mögött megújul a par-
koló, átalakul az Erzsébet tér. Megvá-
sároljuk a polgármesteri hivatal mel-
letti ÉMÁSZ-épületeket, ahová a ter-
veink szerint átkerül az okmányiroda
és ott mûködik majd a kistérségi tár-
sulás központja. A projektben szere-
pel a tûzoltóság jelenlegi épületének
homlokzat- és tetõfelújítása, valamint
a nyílászárók cseréje. 

Lapunk kérdésére, hogy a sikeres pá-
lyázatok megvalósításához szükséges
saját forrást honnan tudja elõteremte-
ni az önkormányzat, a polgármester a
következõ válasz adta: 

– A képviselõ-testület két évvel ez-
elõtt egymilliárd forint kötvény kibo-
csátásáról hozott döntést. Ebbõl az ösz-
szegbõl részben kiváltottuk a korábban
felvett hosszú lejáratú és kedvezõtle-
nebb konstrukciójú hiteleket. Három-
százmillió forintot pedig elkülönítettünk

azért, hogy a sikeres pályázatok meg-
valósításához önerõként szolgáljon.
Ezt a pénzt a bankban lekötöttük, azó-
ta is kamatozik a folyószámlánkon.
Emellett újabb önkormányzati tulaj-
donú területeket kínálunk megvételre
a város Miskolc felõli kapujában, az
új áruházak szomszédságában és Be-
kecs határában, a Vaddisznó vendég-
látóhely mögött. Megvásárlásra kínál-
juk a Rákóczi úton az „R” épületet, amit
szándékaink szerint a vevõ felújítana,
a vételárat pedig a város fejlesztésére
fordítanánk – tette hozzá a polgár-
mester. 

Az összességében hárommilliárd fo-
rintot meghaladó fejlesztés nem tar-
talmazza a Szerencs gesztorságával és
81 település összefogásával indított, a
lakosság egészséges ivóvízzel történõ
ellátásának biztosítását és a vízminõ-
ség javítását támogató projektet, ami-
nek az elõkészítõ szakaszára 111, 7 mil-
lió forint fordítható európai uniós pénz-
ügyi forrásból. A Norvég Alaphoz be-
nyújtott pályázat elnyerésére is jó az
esélye Szerencsnek. A 800 millió fo-
rint értékû fejlesztés keretében meg-
újulna a református templom és a kert-
je, a Kisboldogasszony római katolikus
templom belsõ restaurálását is elvé-
geznék. A Rákóczi-vár tetõszerkezetét
megerõsítenék, a déli szárnyban szál-
lodát alakítanának ki. Jutna pénz a
Zempléni Múzeumban az eszközök
korszerûsítésére, valamint a Huszárvár
utca átépítésére és parkolóhelyek ki-
alakítására.    

S. L.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2009. április 24-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A SZERENCSI MEZÕGAZDASÁGI ZRT.

ÉRTESÍTI A TISZTELT LAKOSOKAT,
hogy húsboltjában (Szerencs, Rákóczi út 107.) megkezdte a

SAJÁT ELÕÁLLÍTÁSÚ, FRISS,
NYERS TERMELÕI TEJ ÉRTÉKESÍTÉSÉT

Garantált extra minõség:  zsírtartalom: 3,6%, fehérjetartalom: 3,2%
A nyers termelõi tej adagolása +4 oC alatti tárolási hõmérsékletet biztosító

TEJAUTOMATÁN keresztül történik, melyhez felhívjuk kedves VÁSÁRLÓINK figyelmét,
hogy saját edény (tejesüveg, PET-palack 1–1,5–2 liter) szükséges.

BEVEZETÕ FOGYASZTÓI ÁR: 150 Ft/liter
HA ÖNNEK SZÁMÍT A FRISSESSÉG ÉS A MINÕSÉG, VÁSÁROLJON

KÖZVETLENÜL A TERMELÕTÕL HÚST, TOJÁST ÉS MÁR TEJET IS SZERENCSEN!

VÁRJUK ÖNT, NÉZZEN BE HOZZÁNK!

VÁROSFEJLESZTÉS PÁLYÁZATOKBÓL

Szerencs bel városának új arcu-
lata. 

Hamarosan megkezdõdik a Gyár -
kerti óvoda átépítése.

Közel 800 millió forintból kor -
sze rûsödik a rendelõintézet.

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

Telefon/fax: 06-47/361-508; e-mail: postmaster@dornex.t-online.hu
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 8–16 óráig

Alumínium és horganyzott ereszcsatornák, PVC és polikarbonát bevilágító lemezek,
OSB- és gipszkarton lapok, szögek, csavarok NAGY KEDVEZMÉNNYEL

„Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplô ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek és virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet.”
(Népi költésbôl)

Szerencs város valamennyi lakójának békességben eltöltött
kellemes húsvéti ünnepet kívánok! 

Rónavölgyi Endréné polgármester

TAVASZI ÁRZSONGÁS
BRAMAC ÉS TONDACH TETÕCSEREPEK
LINDAB CSEREPESLEMEZEK ÉS ERESZCSATORNA-RENDSZEREK
ROCKWOOL ÉS URSA HÕSZIGETELÕ ANYAGOK
HÖRMANN GARÁZSKAPUK

Áraink az áfát tartalmazzák. 

Alu
ereszcsatorna
4 m-es 3240 Ft/db

OSB-3
8 mm-es:

2245 Ft/tábla

Alu síklemez
0,7-es: 3600 Ft/db

Huzalszeg
120-as: 360 Ft/kg
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A Szerencsi Hírek következô száma 
2009. április 24-én jelenik meg. 

Lapzárta: április 17., 10 óra.

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

Megnyílt 
humor-

és 
erotika-
üzletünk

Szép 
fehérnemû-

választékkal várjuk 
kedves vásárlóinkat. 

Szerencs, 
Rákóczi út 50.

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

szombaton 8–12 óráig

SZERENCS GYÓGYSZERTÁR � Gyár út 40. (TESCO)
Nyitva tartás: hétfô-szombat 8.00–20.00 � vasárnap 8.00–19.00

Telefon: 47/560-302, 560-303

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánunk 

az MSZP szerencsi 
alapszervezet tagjai 
és az önkormányzati 
képviselõk nevében!

Rónavölgyi Endréné
Heves János

Fekete József
Sipos Attila

Suskó Viktor

Bálabontás 
hétfônként, 

Nyitás 8 órakor
Szerencs, 

Rákóczi út 47.
(a bíróság mellett)

Tavaszi, nyári
ruhák, 

kiegészítôk nagy
választékban!
Második Kör Kft. 

Angol 
használtruha

kereskedés
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