
A közel kétezer-ötszáz termelõvel
kapcsolatban álló Tokaj Kereskedõház
Zrt. jelentõs integrátori szerepet tölt
be a borvidéken. A tartósan állami tu-
lajdonban lévõ céget idén márciustól
vezérigazgatóként irányító Kiss István
(fotónkon) fontosnak tartja a külpia-
cok szélesítését annak érdekében,
hogy megbízható partnerként a jövõ -
ben is a gazdák széles körétõl vegyék
át a termést.   

– Milyen elvárásokat fogalmaztak
meg a tulajdonos állam képviselõi Ön-
nel szemben? 

– Az alapvetõ követelmény az, hogy
a gazdasági világválság közepette is
megõrizzem a cég mûködõképességét.
Nem várnak tõlem olyan kimagasló
eredményt, mint más, nagyobb nyere-
ség termelésére képes ágazatokban
mûködõ állami vállalatoktól, mint pél-
dául a Paksi Atomerõmû Zrt.-tõl, ugyan-
akkor lehetõség szerint a nehéz idõ -
szakban is meg kell õrizni a gazdál-
kodás egyensúlyát. A több mint fél év-
százados szõlészeti és borászati ta-
pasztalattal rendelkezõ cégnél az elmúlt
esztendõkben jelentõs változások tör-
téntek. A kor követelményeinek meg-
felelõ borászati technológiát építettek
ki. Ennek köszönhetõen a legszigorúbb
minõségi követelményeknek is megfe-
lelõ termékekkel vagyunk jelen a ha-
zai és a világpiacon. Ez jó alap, ugyan-
akkor komoly kihívást jelent nekem az
új megbízatás, hiszen a Tokaj Keres-
kedõház a legnagyobb pincészet a bor-
vidéken, amelynek a sorsa összefügg
az itt élõ emberekével. Amennyiben a
részvénytársaság jól mûködik, akkor je-
lentõs szõlõmennyiséget vásárol fel,
hozzájárulva a termelés egyensúlyához.    

– Ezt milyen stratégia mentén látja
biztosíthatónak?   

– Az elmúlt idõszakban elvégeztük
a cég átvilágítását és megállapítottuk,
hogy a Tokaj Kereskedõház biztos ala-
pokon áll. A cég korszerû technoló -
giá val és biztos pénzügyi háttérrel, meg-
bízható beszállítói körrel rendelkezik.
Jelenleg ezeken a területeken nincs túl

sok tennivalónk. Az értékesítést azon-
ban itthon és külföldön is jelentõsen  erõ -
sítenünk kell. Jelenleg az eladásaink
mintegy harminc százalékát adja az ex-
port. Ez az arány növelhetõ.  

– Melyek az elsõdleges célpiacok?
– A keleti, illetve a közép-európai or-

szágok, ahol a tokaji már jól beveze-
tett márkanévnek számít, amit ismer-
nek és szeretnek is az emberek. Ne-
künk komoly marketingmunkával erre
a biztos alapra kell építkeznünk.  

– Érzõdik-e a borpiacon a gazdasá-
gi világválság hatása?  

– Az elsõ negyedévben nem tapasz-
taltunk az eladásoknál visszaesést, a tu-
lajdonos megelégedésére teljesíteni
tudtuk az elõzetes terveket. Az elmúlt
hónapokban azonban már érezhetõ volt
a recesszió. A keresletcsökkenés nem
drasztikus és reméljük, hogy ebben nem
is lesz már további kedvezõtlen válto-
zás. A potenciális vevõkör bõvítésével
szeretnénk elébe menni a problémák-
nak. 

– Tervez-e valamilyen változást a cég
struktúrájában?

– A jelenlegi vállalati struktúra meg-
felelõ, komolyabb átszervezés nem
szerepel a terveim között. A létszám-
gazdálkodásban a természetes  fluk tuá -
ció érvényesül, ezen a területen is fon-
tosnak tartom a stabilitást. Jól képzett,
elhivatott munkatársaim vannak, akik-
kel vállvetve dolgozunk a sikerért.     

– Mire számíthatnak a cég alapanyag-
beszállítói? 

– Azokkal a gazdákkal, akik az el-
múlt években korrekt partnereink vol-
tak, rövidesen újabb három esztendõre
megkötjük a termeltetõi szerzõdést. Az
általunk kínált feltételek alapvetõen nem
változnak. A piaci viszonyok figye-
lembe vételével azt szeretnénk, hogy
az átvételi ár megállapításánál megfi-
zessük a kiemelkedõ minõséget. To-
vábbra is érvényben lesz az egy hek-
tár ültetvényre vonatkozó mennyiségi
korlátozás, ami szõlõre és aszúszemekre
együttesen vonatkozik. Igyekszünk a be-
szállítóinknak segítséget nyújtani ahhoz,
hogy az elöregedõ ültetvényeiket fel-
újítsák, ami a jó minõ ségû boralapanyag
elõállítását segíti. Ez hosszabb távon ne-
künk is elõnyt jelent. Á. A.  

XXIV. év fo lyam 11. szám                   2009. június 12.                   Ára: 150 fo rint

KÖZ ÉLE TI LAP � MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN  

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

Az évforduló tiszteletére rendezett
programon benépesítették a lovagter-
met a nyugdíjasok. Az eseményre a tag-
ság mellett a társszervezetek és a kö-
zösség támogatói kaptak meghívást. A
fenntartó Városi Kulturális Központ
igazgatója köszöntõjében példaérté -
kû nek nevezte a nyugdíjasklub mûkö-
dését, amit az egymás iránti megbe-
csülés és törõdés jellemez. Uray Atti-
láné felidézte, hogy az 1989-es meg-
alakulást követõen Lukács Illés 14
évig irányította a közösséget, amely a
város önkormányzatától méltán nyer-
te el a Pro Urbe Szerencs díjat. Az el-
nöki tisztséget 2003-tól betöltõ Kõfal-

vi Antal programok szervezésével te-
szi változatosabbá az idõs emberek
életét. A klubvezetõ az elmúlt hat évrõl
szólva felidézte a közös kiránduláso-
kat, amelyek révén az ország neveze-
tességeit tekintették meg az utazások
résztvevõi. A nyugdíjasok biztonsága
érdekében rendõrök tartottak a tagság
számára bûnmegelõzési tanácsadást,
több alkalommal szerveztek egész-
ségmegõrzést szolgáló programokat. A
klub életét farsangi mulatságok, közö-
sen megtartott névnapok is színesítik.
Kõfalvi Antal köszönetet mondott a tá-
mogatóiknak, akik nélkül sok rendez-
vényt nem is tudna megtartani a több-
ségében kisnyugdíjasokból álló kö-
zösség. Mûködésük alapfeltételeit a sze-
rencsi önkormányzat, valamint a kul-
turális központ biztosítja. 

Az ünnepségen külön felsorolták
azokat a klubtagokat, akik a kezdetektõl
részt vesznek a közösség életében. Ala-

pító tagként Kutas Gábornét, Mihályi
Jánosnét, Publik Albertnét, Tóth Jó-
zsefnét, Nagy Józsefnét, Nagy Andrást
és feleségét köszöntötték. 

Az ünnepi mûsorban Mihályi Já-
nosné szavalata hangzott el, majd vál-
tozatos mûsorszámokkal szórakoztat-
ta a közönséget a nyugdíjasklub há-
rom évvel ezelõtt alakult kamarakórusa.
Köszöntötte a jubilálókat Rónavölgyi
Endréné polgármester, Fincziczki Ist-
vánné, a Nyárutó Klub elnöke és
Koncz Ferenc, a B.-A.-Z. Megyei Köz-
gyûlés alelnöke. Nem maradt ki az
ajándékozók sorából Uray Attiláné, a
Városi Kulturális Központ és Könyvtár
igazgatója, Bodnár Béla, a város ko-
rábbi aljegyzõje. Juhász Gábor hely-
béli festõmûvész már sokadik alkotá-
sával fejezte ki tiszteletét az idõs em-
berek iránt. Heves János, Szerencs al-
polgármestere közös kirándulás költ-
ségeit fizeti a klub tagjainak.

Az elmúlt esztendõben már nagy si-
kert aratott kezdeményezés folytatása-
ként az idén is változatos programok
várták az egészséghéten az érdeklõ -
dõ ket. Az események sorát a Magyar
Vöröskereszt szerencsi szervezete és a
helyi mentõállomás munkatársainak
közremûködésével megtartott elsõse-
gélynyújtó bemutató nyitotta meg,
amelyen baleset sérültjeinek az ellátá-
sát mutatták be az érdeklõdõknek. A

Népházban számos, az egészség-
megõrzést szolgáló elõadás várta a lá-
nyokat és az asszonyokat, amelyek a
gyermekkori elhízás felnõttkori követ-
kezményeirõl, a stressz nõkre gyako-
rolt hatásairól, valamint a helyes táp-
lálkozás fontosságáról szóltak. A ren-
delõintézetben hallás-
vizsgálaton, szemészeti,
szájüregi, valamint bõr-
és méhnyakrák-szûrésen
összesen több mint há-
romszázan vettek részt.   

Az egészséghét vala-
mennyi korosztálynak
kínált mozgáslehetõsé-
get. A városi tanuszodá-
ban anyukák és gyer-
mekeik vetélkedtek, a
Fürdõ és Wellnessházba

közös tornázásra várták a kismamákat
és csöppségeiket. Népszerûnek bizo-
nyult a masszázsterápia-bemutató. A
legtöbb érdeklõdõt a közös torna von-
zott Katus Attila hatszoros aerobik-vi-
lágbajnokkal, aki ugyancsak meg-
mozgatta a népes publikumot. 

A rendezvénysorozat utolsó napján
immár visszatérõ vendégként tartott
 elõ adást Szerencsen Szabó Gyuri bá-
csi. A bükki füvesember gyógyhatású
teái iránt ez alkalommal is nagy volt az
érdeklõdés. A záró program elõtt em-
lékfát ültettek a Rákóczi-vár kertjében
az egészséghét résztvevõi. Rónavölgyi
Endréné polgármester ismertette, hogy
a hét eseményein csaknem ezerhá-
romszáz lányt és asszonyt regisztráltak
a szervezõk, ami kétszázzal haladta meg
a tavalyi résztvevõk számát. Ez pedig
azt mutatja, hogy a szerencsi nõk fon-
tosnak tartják megóvni az egészségü-
ket. Az ajándéksorsoláson helyi vállal-
kozások felajánlásai találtak gazdára a
nõk egészséghetének résztvevõi között. 

Az idén húsz esztendeje annak,
hogy megalakult a városi nyug-
díjasklub Szerencsen. A közösség
tagjai május 29-én a Rákóczi-vár-
ban ünnepelték a jubileumot.

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

A sportcsarnok elõtt lányok és asszonyok tor náz-
 tak együtt Katus Attila aerobik-világbajnokkal.

PIACBÕVÍTÉST 
A TOKAJI BORNAK

Második alkalommal rendezték
meg a nõk egészséghetét június 2–
5. között Szerencsen.  Négy nap alatt
a különbözõ szûrõvizsgálatokon,
elõadásokon és testedzési lehetõ -
ségeken összesen csaknem 1300
résztvevõt regisztráltak a szervezõk.  

KÖZÉPPONTBAN A SZERENCSI NÕK EGÉSZSÉGE

ÜNNEPI PROGRAM 
A NYUGDÍJASOK JUBILEUMÁN 

A klub két évtizedes fennállását ünnepelte a tagság.  



A hõsök napjára emlékeztek má-
jus 22-én Szerencsen a volt Hunya-
di iskola elõtt lévõ elsõ világhábo-
rús magyar katona szobránál. 

Az ünnepségen Rónavölgyi End-
réné polgármester beszédében kie-
melte, hogy a dicsõ elõdök a törté-
nelem folyamán számos alkalommal
bizonyították, hogy hazájukért, né -
pü kért készek a legdrágábbat: az  éle -
tüket is áldozni. 

A ma élõknek azonban már fegy-
ver és erõszak nélkül kell megvív-
niuk a harcot, közösen megterem-
teni egy élhetõ Magyarországot. 
– Míg nem késõ, nyújtsunk kezet a
jövõnek és egymásnak – hangsú-
lyozta a szónok. A megemlékezésen
Tóth László római katolikus plébá-
nos mondott imát az elesettekért,
majd a Szerencsi Általános Iskola di-
ákjai adtak mûsort. Az emlékhely-
nél a város önkormányzata, intéz-
mények és civil szervezetek he-
lyezték el koszorúikat. 

Ondon, a településrész ravatalo-
zójának falán lévõ márványtáblánál
május 24-én délután Heves János em-
lékezett az elmúlt évszázad világ-
égéseinek áldozataira. Az alpolgár-
mester felidézte, hogy Magyarorszá-
gon az elsõ világháborút követõen ik-
tatták törvénybe a megemlékezés
napját, ami a kegyeletadás mellett a
béke jelentõségére hívja fel a figyel-

met. Azt sugallja a ma emberének,
becsülje meg, hogy véráldozatoktól
mentes korban és helyen élhet.    

Danyi László önkormányzati kép-
viselõ beszédében ismertette, hogy
Ondról is sokan részt vettek az elsõ
és a második világháborúkban. Ke-
vés olyan család maradt a község-
ben, aki ne gyászolta volna hozzá-
tartozóját, rokonát, ismerõsét. 1945-
ben Ondról 40 fiatal lányt és férfit
hurcoltak el a Szovjet unióba kény-
szermunkára, akik ártatlanul szen-
vedtek a Donyeci szénmedence lá-
gereiben és bányáiban.  

A beszédet követõen ondi fiatalok
adtak mûsort, majd Búza Lászlóné
a hõsökrõl szóló saját szerzeményét
szavalta el. A helyi önkormányzat és
intézmények képviselõi koszorúztak,
majd a felcsendülõ Szózat alatt az
egykori áldozatok hozzátartozói he-
lyezték el a megemlékezés virágait
az emléktáblánál.

A résztvevõk a településrész re-
formátus templomába vonultak,
ahol az istentisztelet után a Hegyalja
Pedagógus Kórus adott emlék -
mûsort.
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A MAGYAR HÕSÖKRE EMLÉKEZVE

Ha május utolsó vasárnapja, akkor
gyermeknap. Így van ez minden esz-
tendõben, legalábbis 1931-tõl, ami-
óta hazánkban is a gyerekeket ünne-
pelik. Az iskolákban, óvodákban tré-
fás vetélkedõket, kirándulásokat szer-
veznek, vidám, szórakoztató progra-
mokkal kedveskednek a fiataloknak.  

Egész hetes programsorozattal ké-
szült az idei gyermeknapra a szeren-
csi Gyárkerti óvoda is. A jó idõnek kö-
szönhetõen a kézmûves foglalkozást
az intézmény udvarán rendezhették
meg a szervezõk. Volt nemezelés,
ajándéktárgyak készítése, néhányan
pedig a gyöngyfûzõ asztalnál próbál-
ták ki ügyességüket. A hét további nap-
jai is sok meglepetést tartogattak az ovi-
soknak. Vendégségbe érkezett az Esz-
tenás együttes, akinek segítségével vi-
dám dalokat, népi játékokat tanulhat-
tak a gyermekek. Tûzoltók, rendõrök
és a mentõszolgálat munkatársai a kü-
lönleges foglalkozásokkal ismertették
meg az ovisokat. Ugyancsak nagy si-
kere volt annak a délelõttnek, amikor
a nagymamák vették át az irányítást a
csoportokban. Volt, aki az egészséges
életmódra nevelés jegyében mozgat-
ta meg a kicsiket. Néhány nagyi me-
sét olvasott, mások édes finomság ké-
szítésére tanították a gyerekeket. Nagy
gyereknapi kavalkád fogadta a diák-
sereget a Szerencsi Általános Iskola Rá-
kóczi épületének május 28-ai prog-
ramján. Az udvaron felállított sátorban
kézmûves-foglalkozás, kirakodóvásár

várta a tanulókat, míg a szabad ég alatt
különbözõ népi játékokat próbálhat-
tak ki a vállalkozó kedvûek. Néhányan
a gólyalábbal ismerkedtek, több-ke-
vesebb sikerrel. Az ebédrõl ezúttal a
szülõk gondoskodtak, hiszen több
kondérban rotyogtak a finomnak ígér-
kezõ falatok. A Napsugár óvodában
a szerdai rossz idõjárás meghiúsítot-
ta az Árpád-hegyi kirándulást, más-
napra azonban ismét ragyogó napsü-
tésben, anyukák, apukák és gyerekek
közösen játszottak az intézmény ud-
varán.

Ekkor tartották a hagyományos nyílt
napot is, amikor a leendõ óvodásokat
és szüleiket várták az intézménybe,
akik betekintést nyertek az óvoda
mindennapjaiba, a játékos foglalko-
zásokba. A vidám délelõtt keretében

a házigazdák zenés mûsorral fogad-
ták a vendégeket.

A vasárnapi esõs, hûvös idõ ellené-
re vidám hangulatban telt május 31-én
a Rónavölgyi Endréné, Heves János, Fe-
kete József, Sipos Attila és Suskó Vik-
tor önkormányzati képviselõk által
szervezett gyermeknapi program. Az ál-
talános iskola Rákóczi épületének au-
lájában játszóházi foglalkozás fogadta
az érkezõket. Az asztaloknál gyöngyöt
fûztek, ajándéktárgyakat készítettek,
rajzoltak, színeztek a gyerekek. 

A programok közül kiemelkedett a
város táncos lábú lányainak a mûsora,
amelyek között talán a Cini-mini cso-
port legkisebbjei aratták a legnagyobb
sikert a közönség körében. Ugyancsak
része volt a délutánnak az a bábelõ -
adás, melynek keretében Vitéz László
és a csodaláda története tárult az ifjú
publikum elé.

Idõközben a házigazdák tálcán kí-
nálták a finomságokat, a kicsik pedig
több játékos, ügyességi vetélkedõkön ve-
hettek részt. Az iskola tornatermében sor-
verseny várta a vállalkozó kedvûeket. 

Amikor alábbhagyott az esõ, néhá-
nyan az udvarra is kimerészkedtek, ahol
a bátrabbak az íjásztudományukat is ki-
próbálhatták. A többiek ez idõ alatt a
tûzoltó autók felszereléseivel ismer-
kedtek, majd hamarosan a rendõrségi
járõrautót is birtokba vették a gyer-
meknap ünnepeltjei. M. Z.

A hazai cukorgyárak megszûnése mi-
att szükséges gazdasági szerkezetvál-
tás elõsegítését szolgáló diverzifikáci-
ós stratégiáról tartottak társadalmi fó-
rumot május 19-én a szerencsi Rákóczi-
várban. 

A szerencsi üzem bezárását követõ
szerkezetátalakítás jelenlegi helyze-
térõl és az ebbõl adódó feladatokról
Gõgös Zoltán tájékoztatta az ér-
deklõdõket. A Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium államtit-
kára szerint egy jól végrehajtható prog-
ram van készülõben, amely természe-
tesen nem oldja meg azt a problémát,
amit a gyár bezárása okozott. 

Elhangzott: elkészült a lista, amely a
Szerencsi Cukorgyár beszállítói köré-
hez kapcsolódó községek, városok ne-
vét tartalmazza. Ezeken a települése-
ken mûködõ önkormányzatok, vállal-
kozások pályázat útján részesülhetnek
a diverzifikációs alapból. Az államtit-
kár hangsúlyozta, hogy a döntéshozók
azt szeretnék elérni, hogy fejlesztési be-
ruházások valósuljanak meg az érin-
tett területeken. Várhatóan egységes, 40
százalékos lesz a támogatási intenzi-
tás, az alapból pedig olyan projektek
részesülhetnek támogatásban, mint a
mezõgazdasági üzemek beruházásai,
mezõgazdasági termékek értéknövelé-
se, vagy a falusi turizmus fejlesztése.
A tervek szerint 100-200 millió forint
között lesz a projektenként juttatható
maximális támogatás. A várhatóan
mintegy 10 milliárdos keretbõl 3,2
milliárd forint jut a szerencsi térségbe.

Ha ezt a pénzt nem használják fel, vagy
csak egy részét igénylik, akkor az át-
csoportosítható a másik térségbe.

Gõgös Zoltán szerint ebbõl az ösz-
szegbõl elindulhat a modernizáció,
akár kapacitások is bõvülhetnek, de ter-
mészetesen arra nem elég, hogy a kény-
szerûségbõl bezárt gyárakat pótolja. Az
államtitkár ugyanakkor arra kérte a vál-
lalkozókat, önkormányzatokat, hogy a
pályázatok készítésekor tekintsék át je-
lenlegi programjaikat, mert ugyanazt a
célt az unió csak egy forrásból finan-
szírozza. Az elnyert összeg a jövõ év
szeptemberéig használható fel, tehát ép-
pen egy esztendõ áll rendelkezésre a
fejlesztések megvalósítására.

A fórumon néhányan a települési lis-
ták összeállításáról érdeklõdtek. El-
hangzott, hogy Szerencset az iparûzé-
si adó elvesztésével, az elbocsátott dol-
gozók jövedelemkiesésével együtt érte
a legnagyobb kár a körzetben. Nem len-
ne szerencsés, ha a diverzifikációs
alapból olyan nagyvárosok kapnának
kiemelkedõ támogatást, melyek csupán
beszállítói kapcsolatban álltak a cu-
korgyárral. A jelenlévõk szerint éppen
ezen okok miatt nagy körültekintéssel
kell kialakítani az említett településlis-
tát. 

Rónavölgyi Endréné megerõsítette:
Szerencset valóban érzékenyen érintette
a cukorgyár bezárása, de elmondható
ez a kistérség minden településére. A
polgármester szerint kiemelt figyelmet
kellene fordítani a programban a volt
cukorgyári dolgozók újrafoglalkozta-
tására.

EGY ÚJ BARÁTSÁG
KEZDETE

Harminchét gyermek volt elsõál-
dozó május 24-én a szerencsi római
katolikus Munkás Szent József temp-
lomban. A vasárnap délelõtti szent-
misén a fiatalok a hívõk gyülekeze-
te és a hozzátartozóik elõtt újították
meg a keresztségüket. Kecskés Lász-
ló káplán a szertartáson hangsú-
lyozta, hogy az elsõáldozás nem va-
laminek a végét, hanem egy új ba-
rátság kezdetét jelenti, amire a fia-
talok tanulással, a hit és a szeretet

gyakorlásával és a szentmisék láto-
gatásával készültek. Most új formá-
ban találkoznak az Úrral. Élõ Krisz-
tus-hordozóvá válnak azáltal, hogy
jelképesen magukba fogadják Jézus
testét és vérét. A keresztényi foga-
dalom megerõsítésére tett ígéretük
szerint ellentmondanak majd a rájuk
leselkedõ gonosznak és a hit révén
eljutnak majd az örök boldogságba.  

Ondon Heves János alpolgármester idézte fel a megemlékezés
mának szóló üzeneteit.   

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

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

Három padsort foglaltak el az elsõáldozók. 

Lányok, fiúk és nagyik lelkesen fûzték a gyöngyöt. 

A polgármester köszöntötte a gyereknapi program résztvevôit.

NÉHÁNY NAP A GYERMEKEKÉRTFÓRUM A CUKORGYÁR NÉLKÜLI
GAZDASÁGFEJLESZTÉSRÕL



Újabb hároméves szerzõdést köt
boralapanyag-beszállítóival a Tokaj
Kereskedõház Zrt. A középtávú meg-
állapodások alapján a cég összesen 750
hektár területrõl évente mintegy het-
ven-nyolcvanezer mázsa szõlõ átvé-
telét tervezi a hegyaljai gazdáktól.    

Marcinkó Ferenc (fotónkon), a Tokaj
Kereskedõház Zrt. termelési és mûsza-
ki igazgatója arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy kizárólag azoknak a koráb-

bi beszállítóknak kí-
nálják fel a további
együttmû ködés le-
hetõségét, akik az
elmúlt években ma-
radéktalanul telje-
sítették vállalt köte-
lezettségeiket. Ez
közel 2500 termelõt jelent, akik a köl-
csönösség jegyében a jövõben is biz-
tos partnerként számíthatnak az álla-
mi tulajdonú vállalatra. A szerzõdési fel-
tételek lényegében azonosak a koráb-
bival. A minõség érdekében egy hek-
tárról továbbra is maximum száz má-
zsa szõlõt vesznek át. A gazdák mun-
káját technológiai útmutatóval segítik,
aminek a betartása mindenki számára
kötelezõ. Újdonság, hogy a termelõk-
nek a megállapodás aláírásához ma-
gukkal kell hozniuk a hegyközségi te-

rületi igazolást és a helyszínen egy ül-
tetvény-állapotfelmérõ lapot is ki kell
tölteniük. Erre azért van szükség, hogy
a Tokaj Kereskedõház pontos képet
kapjon a boralapanyagot biztosító
szõlõterületekrõl. Tudni szeretnék, hogy
a gazdáknak milyen felújítási, telepí-
tési, esetleg fajtacserélési terveik van-
nak, amihez az ilyen célra igényelhetõ
európai uniós pénzügyi források révén
igyekeznek az érintetteknek segítséget
nyújtani.  

A Tokaj Kereskedõház Zrt. a  szer  zõ -
 dési lehetõségrõl a hegyközségeken ke-
resztül értesíti a termelõket, ahol a do-
kumentumok aláírása is megtörténhet.
Szerencs térségében Tarcalon június 16-
án, Mádon június 17–18-án, Tállyán jú-
nius 22-én, Rátka hegyközségnél pe-
dig június 23-án történik a megálla-
podások megkötése. 
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MI A VÉLEMÉNYE A NÕK
EGÉSZSÉGHETÉRÕL? 

Katus Attila:
– Remek kezdeményezésnek tartom, hogy Sze-
rencsen egy héten át kiemelt figyelmet fordíta-
nak a szebbik nemre. Magam is elkötelezett va-
gyok a mozgás népszerûsítése iránt, ezért is vál-
lalkoztam arra, hogy a rendezvénysorozat ke-
retében közös aerobikozásra invitáljam a lá-
nyokat és az asszonyokat. Meglepett, hogy a
fiatalok mellett az idõsebb korosztály képvise-
lõi is nagy számban vettek részt a programon,
de mint megtudtam, ennek hagyománya van a
településen. Bízom benne, hogy a közös tornával hozzájárultam az egész-
séghét sikeréhez és talán olyan résztvevõ is akad, aki itt kapott kedvet a
rendszeres mozgásra. 

Kamenyiczkiné Horváth Jolán: 
– Lehetõség szerint igyekeztem minden prog-
ramon részt venni, különösen az ismeretterjesztõ
elõadások keltették fel az érdeklõdésemet. Sok
hasznos tanácsot hallhattunk többek között a
gyermekek megfelelõ táplálásáról, az egészsé-
ges életmód fontosságáról. Különösen tetszett
a salátabemutató és -kóstoló, ami gyakorlati út-
mutatást adott a háziasszonyoknak. Az alap-
szolgáltatási központ munkatársaként igyekez-
tem a helyi idõs emberek figyelmét is felhívni

a rendezvénysorozatra. Közülük többen kapcsolódtak be az események-
be. Az izomláz ellenére szívesen emlékszem vissza a Katus Attila irányí-
tásával megtartott foglalkozásra, ahol az aerobik-világbajnok ugyancsak meg-
dolgoztatott bennünket.  

Czakóné Szikszai Orsolya:
– Nagyon örültem annak a lehetõségnek, hogy
az intézményeink segítségével sokan részesei
lehettek a Szerencsi Nõk Egészséghete ren-
dezvényeinek. A helyszíneknek, a sportlétesít-
ményeinknek – mint az uszoda, wellnessház,
vagy éppen a sportcsarnok – mindvégig meg-
felelõ volt a kihasználtsága. Szerencsés dolog-
nak tartom, hogy a résztvevõk a mozgás mel-
lett lehetõséget kaptak arra is, hogy részt ve-
gyenek az egészséges életmóddal kapcsolatos
elõadásokon, tájékoztatókon. Örülök annak, hogy sok olyan program volt,
amelyeken az anyukák gyermekeikkel közösen mozgathatták meg magu-
kat. Úgy érzem, nagy sikere volt a hét eseményeinek.

Cseh Antalné:
– Az elsõ naptól kezdve bekapcsolódtam, ösz-
szesen három elõadáson tudtam részt venni. Na-
gyon örülök annak, hogy az orvostudomány és
a természetgyógyászat ilyen közel került egy-
máshoz napjainkra. Így volt régen is, amikor az
orvosok kizárólag a természettudomány alap-
ján ajánlották betegeiknek a különbözõ füve-
ket. Nyugdíjas vagyok, jelenleg is járok gyógy-
kezelésre, és úgy érzem, az egészség érdeké-
ben mindenkinek hasznos, ha kihasználja a szer-

vezett, ingyenes szûrõvizsgálatokat, részt vesz az életmódtanácsokat nyúj-
tó elõadásokon. Én sem elõször vagyok itt, hiszen tavaly is szívesen láto-
gattam a rendezvényeket. Bízom abban, hogy jövõre is itt lehetek!

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Sánta Gréta, Szarka Gergely Mihály, Varga Jázmin, Nagy

Bence Zsolt, Tóth Eszter Sára, Tiszavári Balázs, Szomolya Dóra, Siku
Gréta, Lemák Luca Réka, Demeter Zoárd Levente.

Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Vincze Rózsa – Simkó András, Ladinszki Viktó-

ria – Takács József, Megyesi Anita – Bánszki Zoltán, Árvai Nikoletta
– Maczó János

Elhunytak: Gach Károly Gyuláné (Erdei Mária) 86 éves, Piricz Jó-
zsefné (Juhász Margit) 90 éves, Komáromi Istvánné (Tóth Erzsébet) 88
éves, Farkas Sándorné (Gál Gizella) 91 éves, Zakar Attila 35 éves, Né-
meth Józsefné (Béres Anna) 97 éves, Vinnai János 64 éves, Lapis Ist-
ván 71 éves.

Szakmai és kulturális programja
Június 19., péntek
10.30 óra: A Szerencsi Általános

Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény dob tanszakos diákjainak
mûsora a szabadtéri színpadon (Rá-
kóczi út 89. elõtt). 

11 óra: Ünnepélyes megnyitó a
szabadtéri színpadon. A vendégeket
köszönti: Rónavölgyi Endréné pol-
gármester. A rendezvényt megnyit-
ja: Gráf József földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter. 

13.30 óra: Regionális vidékfej-
lesztési konferencia a Rákóczi-vár lo-
vagtermében.

Június 20., szombat
10 óra: Az élelmiszerbiztonság és

az állategészségügy aktuális kérdé-
sei. Konferencia meghívottak részé-
re. Rendezõ: Szerencsi Mezõgazda-
sági Zrt. Helyszín: Szerencs, Népház.

Szabadtéri színpad: 
15 óra: A lónak vélt menyasszony

címû elõadás – Budapesti Utcaszín-
ház.

16.30 óra: Kaméleon Musical
Gyermekszínpad.

17.30 óra: „Operett Miskolcz” –
Ládi Gabriella és Bagi Csaba elõ -
adómûvészek exkluzív operettmû -
sora.

18.15 óra: A Sugarloaf együttes
koncertje.

Június 21., vasárnap 
Szabadtéri színpad
15 óra: Csodálatos mesevilág. A

Bóbita Zenekar zenés, interaktív
gyermekmûsora.

16.20 óra: Ovigála.
16.30 óra: A Motiva zenekar folk-

pop koncertje.
17.15 óra: A Fortuna Divatstúdió

divatbemutatója.
18–18.30 óra: A Crystal együttes

koncertje.

További rendezvények a gazda-
napok idején:

Június 19., péntek
20 óra: Zempléni Fesztivál Extra.

Szerenád est – Budapesti Vonósok.
Mûsoron Mozart: Kis éji zene, Mi-
chael Haydn: Notturno, Csajkovsz-
kij: Vonósszerenád. Helyszín: Mun-
kás Szent József római katolikus
templom. Belépõdíj: 2000 Ft. A
2009. évi Zempléni Fesztivál ren-
dezvénye.

Június 19–21.: Díszmadár- és
 hüllõ bemutató. Helyszín: Kulcsár
Anita Sportcsarnok aulája.

Június 19–21.: Vadászati és  trófea -
kiállítás. Helyszín: Rákóczi-vár szín-
házterme. 

Június 20., szombat 9.30 óra: Me-
gyei Vadásznap. Helyszín: Rákóczi-
vár, várkert. Hubertus ökumenikus is-
tentisztelet, kitüntetések átadása, új
vadászok avatása, eskütétele, va-
dászruha-divatbemutató, szarvas -
bõgõ-bemutató, solymász- és va-
dászkutya-bemutató, vadászkürtö-
sök mûsora. 

Egész napi folyamatos programok:
trófeabemutató, festménykiállítás,
könyvbemutató és vásár, terepjáró-
bemutató, vadászati cikkek árusítá-
sa, filmvetítés.

A vásárok és a kiállítások nyitva tar-
tása: péntek 11–19 óra, szombat és
vasárnap 10–19 óra.

A belépés valamennyi rendez-
vényre díjtalan (kivéve a Zempléni
Fesztivál Extra hangversenyét).

ZEMPLÉNI EURORÉGIÓS GAZDANAPOK
ÉS ZEMPLÉN EXPO

2009. JÚNIUS 19–21.

Mozgással az egészségért! címmel
hirdetnek sporteseményeket és
szûrõvizsgálatot a város férfi lakóinak
a Szántó J. Endre Egyesített Szociális
és Egészségügyi Intézet, Szerencs Vá-
ros Sportegyesülete, az Egészséges
Városok Szerencsi Szervezete, valamint
a település intézményei.

Programok: Prosztataszûrés: június
20-ig szerdánként 12–14 óráig és pén-
tekenként 11–13 óráig a rendelõinté-
zet urológiai szakrendelésén. Jelent-
kezhet minden, 40 év feletti szerencsi
férfi taj-kártya és személyazonosító ok-
mány felmutatásával. 

Teniszverseny: június 15–20-ig min-
den nap 16–20 óráig a Móra Ferenc
úti teniszpályán. Jelentkezés: 20/250-
4040. 

Asztalitenisz-verseny június 17-én 17
órától a Szerencsi Általános Iskola Rá-
kóczi épületében. Jelentkezés: 20/542-
3494. 

Fallabdázás: június 15–20-ig, min-
den nap 15–21 óráig a Szerencsi Fürdõ
és Wellnessházban.  

Úszóverseny férfiaknak és fiúgyer-
mekeiknek: június 19-én 16 órától a Vá-
rosi Tanuszodában. Elõtte: vérnyomás-
és vércukormérés, tanácsadás. Jelent-
kezés: 70/320-7107. 

Kispályás labdarúgó-bajnokság: jú-
nius 20-án 9 órától a Tatay Zoltán If-
júsági Sporttelepen. 

Résztvevõk: Szerencsi Többcélú Kis-
térségi Társulás települései. Jelentkezés:
20/584-0464, 20/569-3998. 

SZERENCSI FÉRFIAK
EGÉSZSÉGHETE 

Karosszérialakatos (Szerencs), fel-
szolgáló (Szerencs), autóvillamossá-
gi szerelõ (Szerencs), hirdetésszervezõ
(Szerencs), autószerelõ (Szerencs),
pék (Bodrogkisfalud), szakács (Erdõ -
bénye), gépészmérnök/technikus

(Mád), mûszerész (Abaújszántó),
elektromûszerész (Abaújszántó). To-
vábbi információ: Észak-magyaror-
szági Regionális Munkaügyi Köz-
pont Szerencsi Kirendeltsége (tel.:
47/361-909). 

ÁLLÁSAJÁNLATOK

Szerencs Város Képviselõ-testüle-
te június 18-án 9 órától tartja kö-
vetkezõ ülését a polgármesteri hiva-
talban. A napirendi pontok között a
2008/2009-es tanév tapasztalatait
összefoglaló beszámoló megvitatá-
sa és a lejárt határidejû határozatokról
szóló jelentés elfogadása szerepel.

Délután együttes ülésen tárgyalnak
Bekecsen a házigazda település, va-
lamint Legyesbénye, Mezõzombor és
Szerencs önkormányzatai a tûzoltó-
ság munkájáról, a helyi polgárvé-
delmi iroda mûködésérõl, a kistérségi
társulásról és a négy település  éle -
tének aktuális kérdéseirõl.

ÜLÉSEZIK AZ ÖNKORMÁNYZAT

SZERZÕDÉS A SZÕLÕTERMÉSRE 

VESZTESÉGESEN
MÛKÖDÖTT AZ ÜZEM
Szünetelteti tevékenységét a meg-

változott munkaképességû embereket
foglalkoztató üzem Szerencsen. A ter-
melés május 15-ei felfüggesztését a fi-
nanszírozás kedvezõtlen változása
okozta. Mint arról lapunkban beszá-
moltunk, tavaly az Uwyta Kht. szerencsi
telephelyének megszûnésével alakí-
tották ki a volt Digép irodaépületében
a gyártócsarnokot, ahol családi vállal-
kozás keretében Szilágyi Györgyné, a
korábbi üzemvezetõ irányította a mun-
kát. A vállalkozó lapunk érdeklõdésé-
re ismertette, hogy tavaly nyártól több
mint harminc, megváltozott munka-
képességû embernek biztosítottak köny-
nyû fizikai munkát. Az év elején a szak-
tárca által biztosított támogatás hu-
szonöt százalékkal csökkent, amit már
nem tudtak kigazdálkodni. Több hó-
napi veszteséges mûködés után dön-
töttek a mûködés szüneteltetésérõl. 



Búcsúztatták a 2008/2009-
es oktatási évet a szerencsi
mûvészeti iskolában. A júni-
us 4-ei ünnepség elsõ  per cei -
ben a népi táncos növendé-
kek köszöntötték az esemény
résztvevõit.

Harkályné Kovács Katalin is-
mertette, hogy a 2008/2009-
es tanévben 495 tanuló irat-
kozott be mûvészeti iskolába,
akik közül 252-en zenei ok-
tatásban részesültek, 243-an
pedig a képzõmûvészet, nép-
tánc és színjáték tanszakok va-
lamelyikét választották. A tag-
intézmény-vezetõ kiemelte,
sikeres tanévet zártak. Mint el-
hangzott, a tanítás továbbra is
az általános iskolával közös
termekben történik, azonban
az óvoda-rekonstrukciós pá-
lyázat sikere esetén 1-2 éven belül
önálló épületben folytatódhat a he-
lyi zeneoktatás. 

Harkályné Kovács Katalin beje-
lentette, hogy idén az iskola leg-
eredményesebb tanára címet Oszák
Marianna nyerte el, aki az ünnep-
ségen vette át a Scholtz Jenõ Ala-

pítvány elismerését. Fábián Ottóné
fõigazgató köszöntõjében arra kérte
a nyugállományba vonuló pedagó-
gust, hogy ne feledje el kollégáit, sze-
retett tanítványait. Az ünnepségen si-
keres mûvészeti munkájuk elisme-
réseként több tanuló részesült könyv-
jutalomban.

A Szerencsi Ál-
talános Iskola ki-
válóságait bemu-
tató sorozatunk-
ban ezúttal ismét
a Bolyai épületbe
látogattunk el. Fe-
kete Fatime (fo-
tónkon) kicsi korától kezdve sokat
rajzolt, majd az iskolai évek alatt Ma-
tuscsák Sándorné szaktanár bizta-
tására szakkörökbe járt és sikerrel
vett részt a különbözõ képzõmûvé-
szeti tanulmányi versenyeken.

A hetedikes lány mindezek mel-
lett kiváló tanulmányi eredményével

is felhívta magára a pedagógusok fi-
gyelmét. Fatime idén búcsúzik a he-
tedik osztálytól. Az általa rendkívül
kedvelt rajz tanulmányi versenyek
mellett több alkalommal vett részt
magyar nyelvi, angol szépkiejtési és
biológia-vetélkedõkön. Honnan ez a
sokszínûség? – kérdezhetnénk, hi-
szen a mûvészi vénával megáldott
diáklányt egyetlen tantárggyal sem le-
het zavarba ejteni. 

– Szeretek tanulni, érdekelnek az
új dolgok. Általában nem kell sokat
ülnöm a könyvek felett, egyszer-két-
szer elolvasom a tananyagot és ez
már nekem elég – válaszolta maga-
biztosan az egyébként rendkívül

szerény Fatime. – Csendes lány va-
gyok, kicsit visszahúzódó, de sok ba-
rátom van és szeretem az embereket
– tette hozzá. 

Iskola után nem kell sokat a köny-
vek fölött ülnie. Általában szûk hat-
van perces tanulás is elegendõ neki
ahhoz, hogy másnap nyugodt lelki-
ismerettel menjen iskolába. A legtöbb
idõt a kémia és a matematika házi
feladatok igénylik, de e tantárgyak-
kal sincs problémája. 

Tervei szerint mûvészeti iskolában
szeretne továbbtanulni a nyolcadik
osztály elvégzése után, mivel 13 éve-
sen már úgy érzi, hogy a rajzzal tud-
ja leginkább kifejezni önmagát. Ked-
venc témái a portrék és a csendéle-
tek, de e mellett örömmel formál meg
képeiben virágokat, természeti rész-
leteket.  

– Szabadidõmben szívesen járok
táncolni, tagja vagyok a Show Time
szerencsi csoportjának – tette még
színesebbé a róla alkotott képet az
ifjú tehetség. – Nyáron továbbra is
járok a táncfoglalkozásokra, sokat fo-
gok rajzolni és várom a családi nya-
ralást, amit a szünidõ végére terve-
zünk.

M. Z.
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK:
FEKETE FATIME

TÁNCCAL, DOBBAL,
ÉNEKSZÓVAL

Hetedik alkalommal tartottak kom-
petenciamérést május 27-én az ország
valamennyi alap- és középfokú oktatási
intézményében. A vizsgálat célja, hogy
a fenntartók, az iskolák és telephelye-
ik objektív képet kapjanak teljesítmé-
nyükrõl. A felmérést minden 4., 6., 8.
és 10. évfolyamos tanulója megírta.

Idén a Szerencsi Általános Iskola Rá-
kóczi épületében 165, a Bolyai épü-
letben 191 diák vett részt a mérésben,
ahol külsõ minõségbiztosító szakember
is végigkísérte a folyamatot. A tesztek
kitöltése a szabályoknak megfelelõen
történt.

A mérés a 4. évfolyamos tanulók alap-
készségeinek fejlettségét, a 6. és 8. osz-
tályos tanulók szövegértési képességét
és a matematikai eszköztudását vizs-
gálta. A tanulók a kapott azonosítójuk-
kal megismerhetik majd saját egyéni
eredményeiket is.

A központilag javított és értékelt fel-
adatlapok alapján a két felmért terü-
let eredményeirõl 2010. február végéig
elkészül a jelentés, mely bemutatja a
tanulók teljesítményének tükrében in-
tézményünk erõsségeit és gyengesé-
geit.

Csider Andorné

Könyvekkel és édességgel
lepte meg a Balogh Sándor
Emlékalapítvány a szeren-
csi Csalogány óvoda csöpp-
ségeit. A gyermeknapi aján-
dékokat június 2-án Ba-
logh Sándorné, a civil szer-
vezet kuratóriumának el-
nöke adta át a gyerekeknek.
A fiatalok örömmel forgat-
ták a mesegyûjteményeket,
kifestõket és természeti té-
májú könyveket, amelyek
az óvodapedagógusok
munkájához is hasznos se-
gítséget nyújtanak. 

ANGOLBÓL FELSÕFOKON

Élményekkel és kihívásokkal teli
nyolc évet töltöttünk a Rákóczi Zsig-
mond Általános Iskolában. Ha be-

legondolunk, hogy itt kell hagynunk
a szeretett intézményt, könny szökik
a szemünkbe.

Bátran jelenthetjük ki, hogy az el-
telt nyolc év igazán eseménydús volt.
Miután a középfokú angol nyelv-
vizsgával sikeresen megbirkóztunk,
csak egy cél lebegett a szemünk
elõtt: minél hamarabb felsõfokú nyelv-
vizsgát szerezni, bármi áron. A tett-
vágy tovább hajtott bennünket, így új
fába vágtuk a fejszénket. Az igazat
megvallva, nem sok ember bízott ab-
ban, hogy ilyen fiatalon képesek le-
szünk átugrani ezt a hatalmas aka-
dályt. Írásban és szóban is számot kel-
lett adnunk tudásunkról. A szövegér-
tési feladatok nehéznek bizonyultak,
de a levélírás sem volt egyszerû, hi-
szen a tizennégy éves kamasz mit sem
tud az ökoturizmus fogalmáról. Szó-
ban viszont megmutathattuk, milye-
nek az igazán beszédes lányok! Az
eredmény magáért beszél: Evelin
96%-os, Dorka 100%-os teljesítményt
nyújtott. Erre nagyon büszkék va-
gyunk. Az értékelésig több mint egy
hónapot kellett várnunk, végül május
18-án az internetre felkerültek a mi-
 nõ  sítések, amelyek leírhatatlan örö-
möt hoztak nekünk. Visongva-sírva fo-
gadtuk a hírt, hogy mindketten meg-
szereztük a felsõfokú, C típusú angol
nyelvvizsgát. Fiatal korunk ellenére
minden részeredményünk kiemelke-
dõen magas volt. Evelin összteljesít-
ménye 68 százalékos, míg Dorkáé 80
százalékos lett. Ettõl nagyobb dicsõ -

 ség re egy nyolcadikos nem vágyhat.
Az örömben osztoztak velünk mind-
azok, akik mellettünk álltak. Persze
mindez nincs, ha nem tanít minket Ta-
más Mária tanárnõ, hiszen a tudást
csak neki köszönhetjük. Kimondha-
tatlanul hálásak vagyunk fáradhatat-
lan munkájáért. Hosszú út vezetett ah-
hoz, hogy most már hivatalosan is ki-
jelenthetjük: mi vagyunk Szerencs vá-
ros legfiatalabb, felsõfokú nyelvvizs-
gával rendelkezõ diákjai!

Bárány Dorottya, Ördög Evelin
8. c osztály

A Szerencsi Általános Iskola diák-
jai közül az alábbi tanulók szereztek
középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt.

Középfokú „C” típus: Czetõ Violett,
Búza Blanka, Hegedûs Nikoletta, Ko-
vács Péter, Kusinszki Dávid, Örkényi
Kisanna, Petro Dávid, Pocsai Melin-
da, Tamás Áron, Száraz Ilka. 

Középfokú „A” típus: Pógyor
Ádám, Szigeti Dóra, Tokár Beáta.

BRONZÉREM 
AZ ORSZÁGOS DÖNTÕN

Miután megnyertük a megyei élet-
vitel-versenyt, gõzerõvel készültünk
az országos döntõre, melynek témája
hazánk kulturális öröksége, gasztro-
nómiája, népi mûvészete, borkultú-
rája, nevezetességei és az étkezés il-
lemtana volt. 

Hetente több alkalommal gyûlt össze
kis csapatunk. Bújtuk a könyveket,  váz -
latokat készítet-
tünk, tesztlapokat
oldottunk meg,
hímeztünk, terítet-
tünk és az illemtan
szabályairól sem
feledkeztünk meg.

Gyakran hall-
juk a vetélke dõ -
kön: mindenki
gyõztes, aki idá-
ig eljut. A há-
romnapos siófoki
verseny sokáig
megmarad emlé-
kezetünkben. A
feladatok megol-
dása több órás
aktív koncentrá-

lást igényelt. A tizenöt olda-
las egyéni elméleti tesztlap
kitöltése után a csoportos
gyakorlati munka már sok-
kal könnyebbnek bizo-
nyult. Összeszokott csa-
patunk – Búza Blanka,
Örkényi Kisanna, Tokár
Beáta – remek munka-
megosztással, ügyesen dolgozott. 

A vetélkedés mellett a szervezõk
színes programokról is gondoskod-
tak. A Galérius fürdõ üdítõ élménye
után a Marci pékség munkafolya-
mataival ismerkedtünk, ahol a frissen
sült finomságokat meg is kóstolhat-
tuk. A szálloda kényelmét, a pizzé-
ria ízeit nem feledjük egykönnyen.
Az eredményhirdetés izgalmai elõtt
balatoni sétahajózás és városnézés is
szerepelt a programban. 

Csapatunk végül bronzérmet vett
át. Az egyéni értékelés alapján Búza
Blanka országos 2. helyezett lett és
felkészítõ tanárunk, Ráczné Váradi
Éva kitartó munkáját is jutalmazták.

Ezen a versenyen azonban többet
kaptunk a helyezésnél, a jutalomnál,
hiszen a társakkal való összehason-
lítással felbecsülhettük saját értéke-
inket, kibontakoztathattuk rejtett tu-
lajdonságainkat, képességeinket, ba-
rátokat, ismerõsöket szereztünk.

Köszönjük, hogy részt vehettünk
ezen a versenyen, sajnos, végzõsként
erre többet már nem lesz lehetõségünk.

Búza Blanka
8. c osztályos tanuló

DIÁKÚJSÁGÍRÓINK TOLLÁBÓL

Dorottya és Evelin felsõfokú
nyelvvizsgát tett angol nyelvbõl. 

Az országos versenyen harmadik helyezett csapat
balról: Tokár Beáta, Örkényi Kisanna, Ráczné
Váradi Éva felkészítõ tanár, Búza Blanka.

A tanítványok mûsora a tanévzárón.A szerencsi zenei kép-
zést támogató Scholtz
Jenõ Alapítvány szerve-
zett hangversenyt május
22-én a Rákóczi-várban.
Az immár hagyományos
tanévzáró elõtti koncer-
ten a helyi mûvészeti is-
kola pedagógusai és nö-
vendékei mutatkoztak be
a közönség elõtt. Az ese-
mény résztvevõit Kovács
Péterné köszöntötte. A ci-
vil szervezet kuratóriu-
mának elnöke bejelen-
tette, hogy a megyei ön-
kormányzat Mecénás
Alapjának a támogatá-
sával az idén is megren-
dezik a nyári zenei tábort
Kékeden. Kovács Péterné sajnálatát fe-
jezte ki amiatt, hogy az önkormány-
zat megszüntette a képviselõi alapot,
amibõl jelentõs támogatásban része-
sültek a helyi civilek. 

A hangverseny programjában tíz
mûsorszám szerepelt. A zenepedagó-
gusok és tanítványok egyéni és közös
produkciókban szólaltatták meg a gor-
donkát, a gitárt, a zongorát, a furulyát
és klarinétot. A sort egy különleges
hangszer, a marimba zárta. 

A hangverseny végén Rónavölgyi
Endréné gratulált a diákoknak és pe-
dagógusaiknak. A város polgármes-
tere hangsúlyozta, hogy a város ön-
kormányzata fontosnak tartja a zenei
képzést, amihez a település bevéte-
leibõl évente húszmillió forinttal já-
rul hozzá. Az eseményen a polgár-
mester és Sipos Attila önkormányza-
ti képviselõ virággal köszöntötték
Harkályné Kovács Katalint, a szeren-
csi mûvészeti iskola vezetõjét.

A MUZSIKA VILÁGA 

Tanárok és növendékek együtt muzsikáltak. 

A gyerekek örömmel lapozták a Balogh
Sándorné által átadott könyveket. 

KOMPETENCIAMÉRÉSEN A DIÁKOK

AJÁNDÉK AZ ÓVODÁSOKNAK 
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KÁRENYHÍTÉS A BEZÁRT 
CUKORGYÁRAK TÉRSÉGÉBEN

A finiséhez érkezett a hazai cu-
korgyárak bezárásának kárenyhítésé-
re szolgáló szerkezetátalakítási prog-
ram elõkészítése. A szükséges jog-
szabályok megszületése után várha-
tóan még júniusban megtörténik a ki-
írások meghirdetése, amelyek kere-
tében a Szerencsen és térségében mû-
ködõ vállalkozásoktól és önkor-
mányzatokról is várják a beruházá-
sokhoz támogatást igénylõ pályáza-
tokat – nyilatkozta lapunknak Gõgös
Zoltán (fotónkon), a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkára. 

– Amikor az Európai Unió meghozta
a cukoripari ágazat reformjáról szóló
döntést, megfogalmazódott, hogy rész-
ben az érintett termelõket, valamint
azokat a térségeket kívánják az úgy-
nevezett diverzifikációs program ke-
retében többlet-vidékfejlesztési forrá-
sokhoz juttatni, ahol a termelõ üze-
mek megszûnése hátrányt okoz. Ma-
gyarországon elõször a kabai gyár be-
zárásáról született döntés, majd az ez
után kapott cukorkvóta visszaadási le-
hetõséggel sajnos további három
üzemnek is megpecsételõdött a sor-
sa, alapvetõen a termelõk döntése mi-
att. A szaktárca ezt az állam által ad-
ható maximális támogatás biztosítá-
sával igyekezett elkerülni, de a kuko-
rica- és a cukorrépatermelés közötti ha-
szon olyan nagy különbséget mutatott,
hogy a gazdák maguk döntöttek az
utóbbi tevékenységnek a beszünteté-
sérõl. Most a négy gyár körzetében
együttesen tízmilliárd forint pénzügyi
forrás áll rendelkezésre, amibõl a gaz-
dasági élet szereplõi és az önkor-
mányzatok részesedhetnek. Ez a meg-
lévõ támogatási rendszereket is ki-
egészítõ lehetõség, ami komoly segít-
séget jelenthet a nehéz helyzetben még
akkor is, ha nem tudja teljes körûen
pótolni a cukorgyárak megszûnésébõl
adódó károkat. 

– Milyen tevékenységeket támogat-
nak és mennyi idõ áll rendelkezésre
a pályázatokban megjelölt fejlesztések
megvalósítására?

– Hat rendeletben soroljuk fel a pá-
lyázati jogcímeket, amelyek között a
mikrovállalkozások és a falusi turiz-
mus fejlesztése, az épített örökség vé-
delme és a falumegújítás szerepel. Az
Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (UMVP) harmadik tengelyé-
hez képest eltérést jelent, hogy ebbõl
a központi alapból az ötezer fõnél na-
gyobb lélekszámú települések is ré-
szesülhetnek. A konstrukció a mezõ -
gazdasági vállalkozók esetében vala-
mivel kedvezõbb, mint az UMVP

elsõ tengelyében, többek között a
technológia modernizációjára, illetve
a kertészettõl az élelmiszeripari fel-
dolgozásig meghirdetett pályázatok.
Gépbeszerzésre például az általános
25% helyett 40%-os a támogatási in-
tenzitás. Ez alól kivételt a négy vi-
dékfejlesztési program jelent, ahol ez
az arány 60-65 százalékot is elérhe-
ti. A kiírások megjelenésétõl egy hó-
nap áll majd a pályázók rendelkezé-
sére, hogy benyújtsák a dokumentu-
mokat. A szûk határidõt az indokol-
ja, hogy 2011 szeptemberéig el kell
számolnunk az Európai Uniónak a
pénzzel, ami más célra nem csopor-
tosítható át. A bezárt cukorgyárak tér-
ségei között történhet némi pénz-
mozgás, például Szerencs és Kaba ese-
tében, ha a közel hárommilliárd fo-
rintot az elsõ körben nem sikerül fel-
használni. Fontos kitétel azonban,
hogy egy beruházásra két forrásból
nem lehet az EU-tól támogatást igé-
nyelni. El kell dönteni, hogy a fej-
lesztések milyen pályázatok segítsé-
gével finanszírozhatók.  

– Szerencsen visszatérõen felvetõdõ
kérdés, hogy ha a magyar állam nem
adta volna vissza a hazai cukorkvótát
az Európai Uniónak, akkor meg-
menthetõk lettek volna a gyárak.

– Azért adtuk vissza a kvótát, mert
nem volt elegendõ termelõ, aki a cu-
korrépát választotta volna. Persze,
most már sokan más szemüvegen ke-
resztül nézik a múltat, amikor egy ton-
na kukoricáért a korábbi hatvan ezer
forint helyett harmincezer forintot fi-
zetnek. Erre a veszélyre a szaktárca az
egyeztetõ tárgyalások során többször
is felhívta a gazdák érdekképviselete-
inek a figyelmét. A kvóta ötven szá-
zalékát az Európai Bizottság döntése
alapján mindenképpen vissza kellett
adni. Én a kiesett további huszonöt szá-
zalék kapacitást sajnálom nagyon,
aminek a megõrzése esetén a szeren-

csi gyár is megmenthetõ lett volna, ha
a nemzeti támogatással is kiegészített
árkondíciók mellett az alapanyag-be-
szállítók vállalkoztak volna a cukor-
répa termesztésére. Ennek az élet-
szerûségét példázza a kaposvári gyár
esete, ahol most bõvíteni akarják a ka-
pacitásokat és külföldrõl is próbálnak
cukorrépát behozni. Az igazsághoz tar-
tozik, hogy az Európai Unió csábító
mézesmadzagot húzott el a gazdák
orra elõtt, amikor a nagyon komoly
összegû, vissza nem térítendõ támo-
gatást nyújtott a cukorrépa-termesztés
abbahagyásáért. Nem a magyar állam,
és nem is a földmûvelésügyi minisz-
térium határozta el, hogy hol és
mennyi gyárat zárjanak be Magyar-
országon, hanem a feldolgozandó
alapanyag hiánya döntötte el a kérdést.
Most azonban már a kesergés helyett
inkább olyan programokat kell bizto-
sítani, amelyek révén akár még az sem
kizárt, hogy a térségben legyen cu-
korrépa-termesztés. Ehhez azonban a
megfelelõ logisztikát ki kell építeni,
hogy a termés a dunántúli üzembe ke-
rülhessen. Nem véletlen, hogy a Cu-
kor ipari Szövetség kérésére bekerült a
programba a cukorrépa-depóniák fej-
lesztése. 

– Az idén súlyos aszály sújtja az ag-
rárágazatot. Egyes vélemények szerint
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 60-
70%-os a terméskiesés a növényi kul-
túrákban. Másrészt a világgazdasági
válság hatására nehezebben jutnak hi-
telhez a mezõgazdasági vállalkozások.

– Egyrészt hitelezési oldalon tudunk
segíteni. Több intézkedés is történt an-
nak érdekében, hogy a  me  zõ gazdasági
termelõk közvetlenül a fejlesztési ban-
koktól államilag garantált hitelt kap-
janak forgóeszközre. Ennek napjaink-
ban, a pénzintézetek tõkehiányos id-
õszakában nagy a jelentõsége. A na-
gyobb élelmiszer-feldolgozóknak pél-
dául ilyen célra 30 milliárd forint áll
a rendelkezésükre, ami jelentõs tá-
mogatást jelent. A kis- és középvál-
lalkozások esetében már korábban
megszületett a hitelkonstrukció. Az
aszálykár mértékérõl május végén
még nehéz nyilatkozni. El tudom kép-
zelni, hogy a tavaszi-õszi árpánál, il-
letve a repcénél akár 60-70 százalé-
kos is lehet a kár. Azt azonban, hogy
mennyi kukorica és napraforgó terem
majd, most még nem lehet megbe-
csülni. A szaktárca korábban kialakí-
tott egy önkéntes alapú kárenyhítési
rendszert, ami az elsõ két évben aka-
dozva mûködött. Bebizonyosodott,
hogy a termelõk között nincs igazi szo-
lidaritás, ezért az õstermelõk kivéte-
lével kötelezõvé tettük a belépést.
Ebbõl a forrásból számításaink szerint
ötmilliárd forint áll rendelkezésre  kár -
enyhítésre, amit az állam – mint arra
korábban éppen az északkelet-ma-
gyarországi fagykár esetén –, kor-
mányzati, illetve parlamenti döntés
alapján kiegészíthet.   

S. L.
***

Az interjút követõen, június 5-én
Magyarország teljes területét vis ma-
iornak nyilvánította a 2009. évi aszályt
a földmûvelésügyi miniszter, így a gaz-
dák a területileg illetékes Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatalnál igé-
nyelhetik az aszálykár enyhítését. Az
igényeket 2009. október 20-ig lehet be-
adni a hivatalokhoz – olvasható a szak-
tárca által kiadott közleményben,
amelyben felhívják a figyelmet arra,
hogy a közzététel önmagában nem je-
lenthet jogalapot a magánjogi  s zer zõ -
dések vis maiorra hivatkozással történõ
egyoldalú megszüntetésére, vagy fel-
bontására. (A szerk. megj.) 

A szerencsi kistérség településeinek
közrendjérõl, közbiztonságáról, va-
lamint a foglalkoztatás aktuális hely-
zetérõl szakmai konferenciát rende-
zett május 29-én a Szerencsi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ). 

A Rákóczi-várban megtartott fóru-
mon – amire a szerencsi kistérségben
mûködõ CKÖ-szervezetek képviselõi
kaptak meghívást – Bogyay Ferenc, a
Szerencsi Rendõrkapitányság vezetõje
többek között kiemelte, hogy amikor
2008. május 1-jén átvette át a kapi-
tányság irányítását, azt a célt tûzte ki,
hogy határozott, erõs rendõrséget kí-
ván kialakítani Szerencsen. Bogyay Fe-
renc szerint ennek érdekében már
megtették az elsõ lépéseket. Az alez-
redes megemlítette, hogy a szerencsi
térség bûnügyi szempontból nem tar-
tozik az ország veszélyeztetett terü-
letei közé.

Gadóczi Bertalan a szociális fog-
lalkoztatás változásairól tartott elõ -
adást. Szerencs aljegyzõje szerint az
egyik legnagyobb kihívást jelenti a
jövõben, hogy az aktív korú munka-
nélküliek között sokan vannak, akik
már nem is akarnak változtatni je-
lenlegi helyzetükön, nem vesznek
részt átképzési programokban, me-

lyek új utat mutatnának a munka vi-
lágába. Gadóczi Bertalan hangsú-
lyozta, hogy Szerencsen évek óta pél-
daértékûen mûködik a közhasznú
foglalkoztatás. A legtöbb dolgozót a
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
alkalmazza.

VISSZATÉRÉSRE KÉSZÜL 
AZ ANYANYELVI TANÁR 

Az egyesült álla-
mokbeli Ontario-
tó mellett lévõ Ro-
chesterbõl érkezett
Szerencsre Guy Ci-
micata (fotónkon),
aki a 2008/2009-es
tanévet a közép-
európai képzési programokat koordi-
náló szervezet (CETP) jóvoltából a
Bocskai István Gimnázium és Szak-
középiskola anyanyelvi tanáraként töl-
tötte városunkban. Az elmúlt két év-
ben Magyarországon tartózkodó pe-
dagógust hazaindulása elõtt tapaszta-
latairól kérdeztük.

– Jól éreztem magam Szerencsen, ki-
váló volt a gimnáziumban tanítani, sok-
kal jobb, mint abban a városban, ahol
az elõzõ tanévet töltöttem az Önök ha-
zájában. Nagyon sokat segített az is-
kolavezetés. A környezet csodálatos,
szerettem a várkertet, a várost és a kör-
nyékbeli tájat.

– Milyen emberi kapcsolatokat si-
került kialakítania szerencsi tartózko-
dása során?

– Úgy érzem, hogy befogadtak. Si-
került a diákokkal sok mindent meg-
tanítani, remélem, hogy érezhetõen  fej -
lõdött az olvasási és az íráskészségük.
A diákok mellett a legtöbb idõt a mun-
katársaimmal töltöttem, akikkel na-
gyon jó baráti kapcsolatot alakítottam
ki. Az üzletekben is sokan megismer-
tek és köszöntek, de nagyon kedves volt
a szomszéd néni és a két kutyája is.

– Hogyan vélekedik a tanítványairól?
– Sokan vannak, akik magas szintû

nyelvtudással rendelkeznek, de vala-
mennyiüket „jó embernek” ismertem
meg. Becsületesek, tisztelettudóak és in-
telligensek. Nem olyanok, mint amilyen
tapasztalatokat az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban szereztem. A tengerentúli
gyerekek lelkivilága, kultúrája, ottho-
ni környezete teljesen más. Ameriká-
ban rengeteg elkényeztetett fiatallal
lehet találkozni, akiket már az otthoni
nevelés „elront”, mire iskolába kerül-
nek. Ezáltal késõbb magatartási prob-
lémák merülnek fel és idõnként ellen-
ségeskedést, viszályt szítanak környe-
zetükben. Itt ilyen esettel nem talál-
koztam. 

– Mit tart legfontosabb eredményé-
nek szerencsi munkájában?

– Az egyik, hogy sikerült megis-
mertetni a fiatalokkal alapvetõ, mon-
danivalóban gazdag angol és ameri-
kai irodalmi mûveket, novellákat. Eh-
hez szerteágazó feladatok kapcso-
lódtak: szótárazás, mélyanalízis, jel-
lemábrázolás. Különbözõ tanítási, ta-
nulási módszerek léteznek. Az én fi-
lozófiám nem a tesztekre, dolgozatokra
való felkészítésre épít. Szerintem min-
denki egyedi, individuum, vannak fel-
színen lévõ és rejtett tehetségek, ké-
pességek, melyeket ki kell bontakoz-
tatni. Az egyik fiatalnak a vizuális me-
móriája erõ sebb, mások tudományos,
matematikai, vagy éppen mûvészeti
beállítottságúak. Mindig érdekelt az,
hogy a különbözõ érdeklõdésû diákok
az adott témáról mit gondolnak.

Másik fontos eredménynek tartom
a beszédkészség fejlesztése területén
elvégzett feladatokat. Példaként föld-
rajzi, történelmi, vagy éppen állatok-
ról, növényekrõl szóló, tudományos ki-
fejezéseket is tartalmazó szövegré-
szeket dolgoztunk fel, késztetve a di-
ákokat arra, hogy különbözõ termi-
nológiákat alkalmazzanak a nyelv-
használat során. 

Az írásbeliség úgy jelent meg ezek-
ben a feladatokban, hogy kézírással
összeállították a szövegrészeket, amit
szükség esetén kijavítottunk. Ez ké-
pezte a szóbeli szövegalkotás alapját. 

– Milyen tervekkel tér haza az Ame-
rikai Egyesült Államokba? 

– Elkezdtem dolgozni egy angol–
magyar kiejtési, hangképzési útmuta-
tón. Sokkal többféle kiejtése létezik a
magánhangzóknak angolul, mint a ma-
gyar nyelvben. Az anyag egyebek
mellett ismétlõdõ hangzókat tartal-
mazó mondatokat is felsorol, amelyek
segítik a magánhangzók különbözõ ki-
ejtésének gyakorlását. Az Amerikai
Egyesült Államokban folytatni szeret-
ném a magyar nyelv tanulását. Mind-
emellett több idõt szentelek majd a ze-
neszerzésnek, dalszövegírásnak és ter-
veim között szerepel egy CD-lemez el-
készítése is. Késõbb, ha lesz rá lehe-
tõségem, szívesen visszatérnék Sze-
rencsre tanítani. 

T. L. 

– Magyarország súlyos válságban
van, amibõl csak egy új, radikális erõ
képes kiutat mutatni – ezt Gyüre Csa-
ba, a Jobbik alelnöke jelentette ki má-
jus 22-én Szerencsen. A párt „Tava-
szi hadjárat” elnevezésû, az európai
parlamenti választások elõtti ren-
dezvénysorozat keretében a Rákó -
czi-várban megtartott fórumán a po-
litikus komoly problémának nevez-
te, hogy az Európai Unió népei kö-
zül a legnagyobb mértékben a ma-
gyarságnak fogy a lélekszáma. A
Jobbik ennek a folyamatnak a meg-
változtatása mellett fontosnak tartja
a bûnözés visszaszorítását. Ezt a
büntetések szigorítása és vidéken a
csendõrség visszaállítása mellett az
általuk csak wellness-börtönöknek
nevezett, az elítélteknek extra szol-
gáltatást nyújtó büntetés-végrehajtá-

si intézetek átalakí-
tásával szeretnék el-
érni. A párt kiemel-
ten kezeli a szociá-
lis és családtámo-
gatási rendszerek
átalakítását annak
érdekében, hogy
újra becsülete le-
gyen a munkának.
Emellett szavazati
jogot adnának a ha-
táron túli magyar-
ságnak, akiknek a
voksát egyik hazai
párt sem tudja majd
aprópénzért meg-
vásárolni – jelen-
tette ki a szerencsi
fórumon a Jobbik
alelnöke. 

TANÁCSKOZTAK A CKÖ-KÉPVISELÕK

JOBBIK-MEGOLDÁSOK A VÁLSÁGRA

Gyüre Csaba szerint a súlyos helyzetbõl csak
radikális lépésekkel lehet kilábalni. 
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A rendszerváltás után a mezõ -
gazdaság is hátrányos helyzetû szek-
torrá vált. A régióban csak egy je-
lentõs agráripari társaság, a Sze-
rencsi Mezõ gazdasági Rt. maradt
fenn, melynek meghatározó szere-
pe volt a helyi növénytermesztés-
ben és állattenyésztésben. 1996-ban
közel hatszáz fõt foglalkoztatott, ti-
zennégy község határára terjedt ki
a tevékenysége. A mezõgazdasági
miniszter által a gazdaságnak ado-
mányozott Termelési Nagydíj szá-
mított a legmagasabb szakmai ki-
tüntetésnek a termelõk között. A cég
az Európai Unióhoz való csatlako-
zás után is meg tudott felelni a szi-
gorú követelményrendszernek.

A Tokaj-hegyaljai Egye-
sület, az IKR és a Szeren-
csi Termelõszövetkezet
rendezte meg 1991-ben
az elsõ Hegyaljai Gazda-
napokat, a szövetkezet
ondi mûszaki telepén. Ma-
gyar kereskedõ- és köz-
vetítõpartnerek jóvoltából
a világ sok jelentõs cége
állított ki. Elsõsorban a
farmergazdálkodást segítõ
mûszaki berendezéseket,
a szállítójármûvektõl
kezdve, az erõ- és mun-
kagépeken át a speciális
szõlészeti, borászati be-
rendezésekig mutatták be
a szakmai és nagyközön-
ségnek azzal a céllal, hogy
megmutassák a látoga-
tóknak, technikában, tech-
nológiában merre kell tar-
tanunk. A kiállítás és vá-
sárt Németh Miklós, az
Európai Újjáépítési és Fej-
lesztési Bank alelnöke, a
Tokaj-hegyaljai Egyesület
elnöke nyitotta meg, és ezzel évrõl
évre visszatérõ hagyományt alapo-
zott meg.

KERESKEDELEM,
SZOLGÁLTATÁS

Szerencs kereskedelme a nyolc-
vanas évek közepén kívánnivalót ha-
gyott maga után. Egyetlen és leg-
forgalmasabb ABC-je, a Rákóczi
úton lévõ „kettes”, többszöri átala-
kítás és tulajdonosváltás után ma-
napság is mûködik. Ez az egység pró-
bálta a város és környéke élelmiszer-
igényeit kielégíteni. Az iparcikk- és
ruházati választék a Rákóczi utca tel-
jes hosszában, és a mellékutcákban
elszórtan található boltokban egy-
napos bevásárlóprogramnak számí-
tott. Amennyiben valamilyen ko-
molyabb, igényesebb bevásárlásra
volt szükségük, ahhoz Miskolcra
kellett beutazniuk a szerencsiek-
nek.

A városban lévõ boltok kéthar-
mada elavult, még a századfordulón
épült, ezért a Szerencs és Vidéke
Áfész bevásárlóközpontot épített a
37-es út mellett. A népi építészet for-
mavilágát felidézõ, 1991-ben ava-
tott Fortuna épületét Taba Benõ ter-
vezte Salamin Ferencnek, a város
fõépítészének irányítása mellett. A
komplexum kétezer négyzetméter
alapterületen, ezerféle diszkontáru
kínálatára épülõ ABC volt. Az öt-
venmillió forintos építési költséghez
az ÁFÉSZ mellett az önkormányzat
is hozzájárult. Tovább bõvítette a ke-
reskedelmi szolgáltatás színvonalát
az 1990 õszén átadott Szerencse
Áruház. Földszintjén ezer négyzet-
méter alapterületû, gazdag áruvá-
lasztékú ABC, az emeleten az ipar-
cikk- és ruha-, divatárubolt mellett
a Tarcal és Vidéke Takarékszövet-
kezet fiókja kapott helyet. Oláh Zol-

tán tervezõ munkája másfél év alatt,
százmillió forintból épült fel a he-
lyi Szivárvány Építõipari Szövetke-
zet kivitelezésében.

A nagy gépkocsiforgalomra való
tekintettel, 1989-ben újjáalakítot-
ták az ÁFOR benzinkutat. A kibõ -
vített töltõállomáson három sorban
állhattak be az autósok tankolni, és
ötféle benzint árultak. Mindössze öt
évig volt újdonság az újnak mondott
kút, hiszen a MOL országos kúthá-
lózatának kialakítása révén ismétel-
ten korszerûsítették. Az épületeket
és a földben lévõ tartályokat elbon-
tották, helyükön többféle üzem-
anyagtöltõ fejen kívül gépi- és kézi
mosó, légkompresszor és kereske-

delmi egység is kialakításra került.
Egyszerû házi ünnepség keretei kö-

zött az új postahivatal is megnyitotta
kapuit. Ez volt az elsõ építmény,
amely szerepet játszott a fõutca vá-
rosi arculatának kialakításában. A
régi, több mint százéves épület túl-
zsúfoltsága után, a kényelmesen be-
rendezett, minden igénynek megfe-
lelõ százmillió forint értékû posta-
palotát a több mint félszáz szeren-
csi postás és a tizenegyezer lakos
1990. május 21-én vette birtokba.

Fontos szerepet tölt be a város inf-
rastruktúrájában a korszerû posta
mellett a telefonszolgáltatás. A  Hegy -
alja kapuját már 1988-ban bekap-
csolták a belföldi távhívó forgalom-
ba negyvenhetes körzetszámmal,
de a digitális telefonközpontot csak
hét évvel késõbb avatták fel. A há-
romezer vonalkapacitású távbe-
szélõközpont Szerencsen és a kör-
zetéhez tartozó nyolcvanhárom te-
lepülésen lakók számára tette le-
hetõvé, hogy közvetlenül kapcso-
lódjanak a nemzetközi telefonháló-
zathoz. Ezzel egy idõben átadták a
távközlés új, korszerû székházát is.
Száz település összefogásaként,
négymilliárd forintos beruházás ered-
ményeként Szerencsen jelképes gáz-
lánggyújtásra került sor 1996-ban,
mely megnyitotta a lehetõséget,
hogy a lakásokban áttérjenek a ve-
zetékes földgáz felhasználására.

IPAR
A kilencvenes évek gazdasági át-

alakulási folyamatai nagyarányú ipa-
ri létszámleépítésekkel jártak. A leg-
jelentõsebb ipari cégek a térségben
továbbra is Szerencsen mûködtek

A Szerencsi Cukorgyár 1991-ben
frigyre lépett a világnagyságnak szá-
mító, francia érdekeltségû Béghin
Say Rt.-vel. A gazdálkodás feltéte-

lei szigorodtak, de megnõtt az alap-
tõke és a fejlesztés lehetõsége,
ugyanakkor csökkent a munkaerõ-
szükséglet. Kezelésében több mint
kétmilliárd forint értékû mûszaki
fejlesztést, korszerûsítést valósított
meg a gyárban. A Nordzucker AG,
mely Európa vezetõ élelmiszeripari
vállalata és az Európai Unió máso-
dik legnagyobb cukortermelõje volt,
2003-ban szerezte meg a Szerencsi
Cukorgyárat, majd öt év múlva be-
zárta kapuját.

A privatizáció során ugyanabban
az évben történt a csokoládégyár pri-
vatizációja, mint a cukorgyár eseté-
ben. Eltemették a SZÉV-et, és ke-
csegtetõ reményekkel megalakították

az Intercsokoládé Kft.-t. A
Boci csoki beházasodott
a svájci Nestlébe, közel
száz százalékos tulajdo-
ni arányban, kétmilliárd
forint vagyoni értéken. A
multinacionális rész-
vénytársaság akkor négy-
száz vállalatot tömörített,
több mint hatvan ország-
ban voltak érdekeltségei,
és mintegy kétszázezer
embert foglalkoztatott. A
vállalkozása célja az volt,
hogy kelet-európai élel-
miszeripari kombináttá
fejlesszék a szerencsi egy-
ségüket, ennek ellenére
2003-ban megszûnt a tra-
dicionális csokoládé-
gyártás Szerencsen, ami-
nek a helyébe kakaó- és
kávépor kiszerelése lé-
pett. A szerencsi csoko-
ládé-elõállítást helyi vál-
lalkozásban, magyar tu-
lajdonosokkal a Bon-bon
Kft. õrzi.

A Diósgyõri Gépgyár
„D” gyáregységében különbözõ célú
szivattyúkat készítettek a legkülön-
bözõbb feladatok ellátására. A víz-
gazdálkodás, bányászat, szenny-
víztisztító telepek, vegyipari létesít-
mények kiszolgálására szakosodott
üzem a privatizáció során önálló-
sodott. 2002 januárjától az NSV In-
gatlanlízing Projekt Kft.-ként mûkö-
dött, majd a Hidrostyl Szivattyú- és
Általános Gépgyár Kft. néven sze-
repelt. 2004-ben a város ipari par-
kot avatott. A huszonhét hektáros te-
rületen a következõ évben már ti-
zennégy vállalat közel kétszáz dol-
gozót foglalkoztatott.

(Folytatjuk.)
O. Z. M.
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Szerencsen 1996. szeptember 7-én ünnepélyes láng-
gyújtás jelezte, hogy a településen kiépült a vezetékes
földgázhálózat.

A RÉGMÚLT ÖRÖKSÉGE
Társintézményi találkozót rende-

zett május 21-én a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat
Szerencsi Idõsek Otthona. A prog-
ramra öt településrõl érkeztek cso-
portok.

Eger, Bélapátfalva, Miskolc, Deb-
recen és Mikepércs szociális intéz-
ményeinek lakóit és munkatársait Ko-
vács Istvánné a Szerencsi Fürdõ és
Wellnessház elõtt köszöntötte. Az in-
tézményvezetõ többek között az
egymás iránti tisztelet és szeretet fon-
tosságát hangsúlyozta, ami – mint
mondta –, nélkülözhetetlen mai vi-
lágunkban. 

A vendégek látogatást tettek a he-
lyi római katolikus Kisboldogasszony
templomban, ahol Tóth László plé-
bános üdvözölte a csoportokat. 

A délutáni program az intézmény
kultúrtermében folytatódott, ahol
Koncz Ferenc méltatta a szerencsi in-
tézmény munkatársainak áldozatos
tevékenységét. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyûlés alelnö-

ke szerint a régmúltból számos kul-
turális, emberi értéket örököltünk,
melyek megõrzéséért sokat tesznek
az idõsotthon lakói és dolgozói. 

A Seance Renaissance kórus mûso-
ra után Bencsik János nyugalmazott

muzeológus mutatta be a vendé-
geknek a zempléni tájegység törté-
nelmi jelentõségét, majd a nap vé-
gén az intézmény bibliatörténeti ki-
állítását tekintették meg a részt-
vevõk.

A Seance Renaissance kórus fellépése szórakoztatta a közönséget.

A leghátrányosabb helyzetû kis-
térségeknek meghirdetett pályázat
elbírálása lett a központi témája a Sze-
rencsi Kistérségi Társulás május 29-
ei rendkívüli tanácsülésének. Róna-
völgyi Endréné elnök felháborodá-
sának adott hangot azért, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a hó-
napok alatt a települések közmeg -
egyezésével létrejött projektlistát fi-
gyelmen kívül hagyva hozott döntést.
Az érintett 18 önkormányzatból 10-
nek vannak nyertes pályázatai. Sze-
rencs nincs ezek között. Rónavölgyi
Endréné ismertette, hogy negatív vé-
leményének több fórumon is hangot
adott és ígéretet kapott arra, hogy jú-
nius közepén egyeztetés történik a ki
nem osztott pénzügyi források fel-
használásáról, amibõl újra lehet majd
támogatást igényelni. Varga László
arra kérte a jelenlévõ településve-
zetõket, hogy a pályázati ered-
ményhirdetésre valamennyien men-
jenek el Taktaharkányba. Galambo-
si Imre nehezményezte, hogy a há-
rom mádi pályázatból egy sem lett
nyertes. Béki József szerint hónapok

munkája ment veszendõbe. Bekecs
egyik projektje a nyertesek és az el-
utasítottak között sem szerepelt. Bo-
ros-Leskó Géza szerint a döntésho-
zók semmibe vették a kistérséget. Vé-
leménye szerint erre akkor adnának
méltó választ, ha a nyertesek is le-
mondanának a megítélt támogatás-
ról. Vajtó János taktaszadai polgár-
mester úgy fogalmazott: amennyiben
ez jelenti a segítséget, akkor abból
nem kérnek. Csáki Barnabás me-
gyaszói polgármester szerint a prob-
léma gyökere a szerencsi kistérség-
be kirendelt szakértõk hozzá nem ér-
tésébõl adódik. Történtek a pályá-
zatokról egyeztetések, de ezeket a
döntéshozók nem vették figyelembe.
Rónavölgyi Endréné kiemelte: nem
kapott elfogadható magyarázatot arra,
hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ségnél miért borították fel a kialakult
projektlistát. A kistérség települései
általában sikeresen pályáznak, de ez
alkalommal a döntéshozók nem vet-
ték figyelembe az itt élõk érdekeit. Az
elnök azt javasolta, hogy várják meg
az egyeztetést és utána határozzanak.

HÁBORGÓ
KISTÉRSÉGI TANÁCS

ÁPOLÓK KÖSZÖNTÉSE

Elismerést érdemelnek, akik maguk gondoskodnak beteg sze -
retteikrõl. 

Az ápolók nemzetközi napja al-
kalmából köszöntötte a tartósan
beteg hozzátartozóikat, szüleiket
vagy gyermekeiket otthon gondozó
szerencsi családokat május 29-én a
város polgármestere.  Rónavölgyi
Endréné nevében tizennégy meghí-
vót kézbesítettek az eseményre, aki
csak tehette, elfogadta az invitálást.
Az immár hagyományos programon
a polgármester köszönetet mondott

a jelenlévõknek az áldozatvállalásért,
hogy a nap huszonnégy órájában
gondoskodnak szeretteikrõl. Maguk
viselik a terhet ahelyett, hogy ezt má-
sokra hárítanák. Rónavölgyi Endréné
példamutatónak nevezte ezt az ön-
zetlen magatartást, amelyért jelképes
ajándékkal mondott köszönetet.
Sipos Attila önkormányzati képviselõ
egy-egy szál virágot nyújtott át a je-
lenlévõknek. 



A szerencsi önkormányzat május
21-ei ülésén a képviselõk egyhangú-
lag elfogadták a helyi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátá-
sának értékelését.

Korondi Klára köszönetét fejezte ki
a szakembereknek az elvégzett mun-
káért. Ugyancsak ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül vette tudomásul a tes-
tület az okmányiroda mûködésérõl ké-
szített tájékoztatót. Gál András kie-
melte, hogy a gimnázium elsõsorban
a diákok személyi igazolványainak a
kiadásakor kerül kapcsolatba az ok-
mányirodával, és rendkívül kedvezõek
a tapasztalataik. Az ügyintézésben pre-
cizitás és szakértelem érvényesül. Da-
nyi László ugyancsak elismerésének
adott hangot és megjegyezte: a pol-
gármesteri hivatalon belül az itt dol-
gozók a többi osztállyal szemben
hátrányt szenvednek. Bíró László
jegyzõ hangsúlyozta, hogy az ok-
mányirodák a magyar közigazgatás új
egységei, amelyeknél kiemelt jelen -
tõ sége van a szolgáltató jellegnek. Eh-
hez biztosított a megfelelõ jogi és szá-
mítástechnikai háttér. A munkatársak
korszerû feltételek között dolgozhat-
nak, miközben az okmányiroda egy-
re több feladatot lát el. Rónavölgyi End-
réné emlékeztetett, hogy az okmány-
iroda egykori megalakulásakor a sok
feldolgozásra váró ügyirat miatt hosszú
volt a várakozási idõ, ami miatt sokat
panaszkodtak az ügyfelek. Napjaink-
ban már elismeréssel szólnak az em-
berek a szolgáltatásokról. Szerencsen
lehetett az országban elsõként elekt-
ronikus úton bejelentkezni és ma már
mozgáskorlátozottaknak is biztosított
a megközelíthetõség.

Döntött az önkormányzat arról,
hogy a város – a korábbi évekhez ha-
sonlóan –, az idén is anyagilag hoz-
zájárul a Zempléni Fesztivál megren-
dezéséhez. Kiegészítette a testület az
elsõ lakáshoz jutók támogatásáról ko-
rábban hozott rendeletet. Az új sza-
bályozás szerint, ha az adott évben
rendelkezésre álló 8 millió forintot nem
használják fel teljesen erre a célra, ak-
kor a megmaradt pénzbõl a már meg-
ítélt 400 ezer forintos keretösszegen
belül a vissza nem térintendõ támo-
gatás mértéke egyetemlegesen legfel-
jebb 200 000 forintra megemelhetõ. 

Megtárgyalta a testület a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás társulá-
si megállapodásának módosítására
tett javaslatot, amelyet az ügyrendi és
oktatási biztosság elfogadásra javasolt.
Hidegkúti Ákos az iránt érdeklõdött,
hogy ki a kistérségi társulás munka-
szervezetének a vezetõje. Bíró Lász-
ló címzetes fõjegyzõ ismertette: je-
lenleg õ tölti be a tisztséget, amelyre
pályázatot írtak ki. Az új személyrõl
a társulási tanács hoz majd döntést.
Rónavölgyi Endréné kiemelte: július
1-jétõl a kistérségi munkaszervezet tel-
jesen elkülönül majd a szerencsi pol-
gármesteri hivataltól. Koncz Ferenc
hangsúlyozta: számára szövevényes és
áttekinthetetlen az egész kistérségi
szervezet, amelyrõl a szerencsi ön-
kormányzat tagjai nincsenek kellõ -
képpen tájékoztatva. Nem került a tes-
tület elé a kistérség több mint há-
romszázmillió forintos költségvetése,
holott ez a várost is érinti. Bíró Lász-
ló emlékeztetett: a kistérségi társulás
létrehozásáról a szerencsi képviselõ-
testület is szavazott és elfogadták a
szervezet mûködési szabályzatát. A

társulás munkájáról minden évben be-
számolnak az önkormányzatnak. A
társulás törvényesen mûködik, a dön-
téshozó testület a tanács, amelynek az
érintett 18 település polgármestere a
tagja. Rónavölgyi Endréné arra hívta
fel a figyelmet, hogy a megyei ön-
kormányzat alelnökének tisztában
kellene lennie a kistérségi társulások
mûködésével, az erre vonatkozó ha-
tályos jogszabályokkal. Ennek hiá-
nyából fakad a sugalmazás, mintha
ezen a területen valami aggodalom-
ra okot adó dolog történne. Errõl
azonban valójában nincs szó, a tár-
sulás az elõírásoknak megfelelõen
mûködik a polgármesterekbõl álló
tanács irányításával, a jegyzõi kollé-
gium közremûködésével. A megyei
önkormányzathoz hasonlóan a kis-
térségi társulásnak sem kell a dönté-
seinek a többségéhez kikérni a tagte-
lepülések helyhatóságainak a véle-
ményét. Ennek a szervezetnek való-
jában nincs hatalmi szerepe, intéz-
ményfenntartó feladatokat lát el az
együttmûködésben részt vevõ tele-
pülések javára. Az elõterjesztést a tes-
tület Hidegkúti Ákos, Koncz Ferenc,
Takács István és Visi Ferenc tartóz-
kodása mellett elfogadta.    

HOZZÁSZÓLÁSOK,
VÉLEMÉNYEK 

A tanácskozás végén a különfélék
napirend alatt Rónavölgyi Endréné is-
mertette, hogy az önkormányzat si-
keresen szerepelt a Norvég Alap pá-
lyázatán. Közel ezerötszáz jelentkezõ
közül sikerült bekerülniük abba a 47-
be, akik az elnyert pénzügyi forrás-
sal valósíthatnak meg fejlesztése-

ket. A nyertes szerencsi projekt a bel-
városban a református és katolikus
templomok rekonstrukcióját, vala-
mint a Rákóczi-vár részleges felújí-
tását tartalmazza közel egymilliárd
forint értékben. A polgármester be-
jelentette, hogy újabb sikeres pá-
lyázatnak köszönhetõen a város 105
millió forint támogatást fordíthat a Rá-
kóczi út 51. szám alatti egészségház
védõnõi és orvosi ügyeleti  részlegei -
nek a felújítására, további 80 millió
forint pedig Szerencs és öt további
település könyvtárainak a fejleszté-
sét szolgálja.    

Koncz Ferenc megjegyezte: a város
jól szerepel a pályázatokon, ugyan-
akkor a fiatalok itt tartására, tartós mun-
kahelyek teremtésére nem lát kon-
cepciót. Az egyetlen reményt a rosszul
felvezetett erõmû-beruházás jelenti,
ami reményei szerint pozitívan fog zá-
rulni. A településnek 2000 óta folya-
matosan csökken a lélekszáma, amin
változtatni kellene. A költségtérítést szí-
vesen felajánlaná közcélokra. Egy be-
fektetõi társaság sportcentrumot sze-
retne létesíteni a városban, ami mun-
kahelyeket teremtene. Hidegkúti Ákos
szerint többségében látványberuhá-
zásokkal fejlõdik Szerencs, nem pe-
dig olyanokkal, amelyek hosszú távon
javítanák a foglalkoztatást. Készült-e
felmérés, hogy az újonnan nyílt nagy-
áruházak miatt a kiskereskedésekben
hány dolgozót bocsátottak el? A kép-
viselõ szorgalmazta, hogy a Munkás
Szent József templom melletti foci-
pályánál építsenek kerítést. Egeli Zsolt
arra hívta fel a figyelmet, hogy a té-
bécés betegek magas száma miatt a
szerencsi kistérségben az ÁNTSZ el-
rendelte a kötelezõ tüdõszûrést.
Ugyanakkor nincs törvény, ami alap-
ján a távolmaradókat az ingyenes vizs-
gálatra lehetne kényszeríteni. Visi Fe-

renc az erõmû ügye iránt érdeklõdött.
Örömmel nyugtázta, hogy a Széche-
nyi utcában folytatódik az új útbur-
kolat kialakítása. A Kossuth tér lakói
a közterület tervezett átalakításáról sze-
retnének külön tájékoztatást kapni. Da-
nyi László az Ondi fõutca újraaszfal-
tozásából adódó problémákra hívta fel
a figyelmet. A város megtette a szük-
séges intézkedést a beruházónál. A
hegy felõli oldalon el is kezdték a hi-
ányzó aszfaltcsík pótlását, de nem ta-
lálja megfelelõnek a munkavégzést. A
patak felõli oldalon nagy esõzéskor 12
telket fenyeget az elöntés, amit  sürgõ -
sen meg kell szüntetni. A képviselõ
köszönetet mondott az ondi temetõ
rendbetételéért. Megjegyezte, hogy az
utóbbi idõszakban sok a daganatos
megbetegedés a városban, ami felve-
ti a szûrõvizsgálatok fontosságát. Ér-
deklõdött, hogy az ondi település-
központ kialakítására van-e pályáza-
ti kiírás. Vaszily Miklós a közmunka-
program kiterjesztését szorgalmazta
annak érdekében, hogy a helyi ker-
tészetben korábban becsületesen dol-
gozókat újra alkalmazni tudják. Bíró
István fontosnak tartotta, hogy  Mezõ -
zombor és Szerencs között kerékpá-
rút épüljön, ami csökkentené a bal-
esetveszélyt a két települést összekötõ
útszakaszon. Véleménye szerint a té-
bécé a nem megfelelõ életkörülmé-
nyek között lakó emberek körében ter-
jed. Sajnálatos, hogy a kötelezõen el-
rendelt tüdõszûrésrõl az önkormány-
zat tagjai nem az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattól, ha-
nem a sajtóból értesültek. A patak-
medret pedig végre már ki kellene ta-
karítani, míg egy nagyobb áradásnál
nem történik katasztrófa. Korondi Klá-
ra a régen épült és rossz állagú járdák
kijavítását szorgalmazta.

(Folytatás a 9. oldalon.) 
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

A jövõ nemzedékek országgyûlé-
si biztosával találkozott hivatalában
május 28-án a Szerencs és Környé-
ke Fejlõdéséért Egyesület (Takács
Zoltán), a Szerencsi Vállalkozói
Klub Egyesület (Szatmári Ilona) és
a Szerencsi Cukorgyár volt szak-
szervezeti bizottságának elnöke
(Runda István). Az egyeztetõ meg-
beszélést Fülöp Sándor a civil szer-
vezetek vezetõi által korábban kia-
dott közös nyilatkozat hatására kez-
deményezte.

A tanácskozáson az ombudsman-
nal csak egy dologban jutottunk kö-
zös nevezõre: abban, hogy semmi-
ben nem értünk egyet. 

Kifogásoltuk, hogy az országgyûlési
biztos a térségünk jövõjét meghatá-
rozó fejlesztés ügyében a helyszínen
nem tájékozódott, nem folytatott
megbeszélést, nem volt kíváncsi a te-
lepülésen és annak szûkebb kör-
nyezetében élõk véleményére. Bár
Fülöp Sándor állítása szerint járt
Szerencsen és látta a helyszínt, de
õt nem látták és nem is beszélt itt sen-
kivel. Feltehetõen ez akkor történ-
hetett, amikor autóval áthaladt a te-
lepülésen a városunkat notóriusan
feljelentgetõkhöz, megbeszélni Sze-
rencs sorsát. Utoljára Mátyás király
járt így inkognitóban, de õ legalább
szóba állt a köznéppel. Szóvá tettük,
hogy bár az ombudsmani vizsgálat
módszertanilag megkövetelné mind-
két oldal véleményének pártatlan fi-
gyelembe vételét, azonban a nyil-
vánosságra hozott állásfoglalásból ki-
zárólag az ellenérdekeltek elfogult
véleménye csendül ki, ami városunk
közvéleményének semmibe vételét
jelenti.

Sajnálattal állapítottuk meg, hogy
az ombudsman jelentése nem fo-

gadja el az ÖKO Zrt. akadémikusok
által lektorált világörökségi hatásta-
nulmányának azon megállapítását,
mely szerint meghatározott feltéte-
lek biztosítása esetén az erõmû nem
jelent veszélyt a világörökségi cím-
re. Az országgyûlési biztos által el-
végzett vizsgálat egyik legnagyobb
hibájaként fogalmaztuk meg, hogy
évekkel ezelõtti statikus állapotot
vesz alapul. Azóta pedig megtörtént
a cukorgyár bezárása, tragikus kö-
vetkezményeit a szerencsi polgárok
és a térség gazdasága viseli. Ezzel je-
lentõsen változott a környezeti ter-
helés, amit az ombudsmani vizsgá-
lat nem vett figyelembe és ezt a meg-
beszélés során Fülöp Sándor sze-
mélyesen is elismerte. Tény, hogy az
évi ötvenezres kamionforgalommal
szemben az erõmûnek jóval keve-
sebb, 20 ezer teherautónyi a szállí-
tási igénye. Ez természetesen az 50
megawattos erõmûre vonatkozik,
aminek az elsõ ütemében értelem-
szerûen ez az adat is felezõdik. Tel-
jesen megszûnt a cukorgyár légköri
emissziója és zajhatása. Mindent
összevetve, a korábbi állapotokhoz
képest nemhogy nem emelkedik,
hanem kifejezetten csökken a kör-
nyezeti terhelés még az erõmû üzem-
be állítása után is. Így kifejeztük ál-
láspontunkat, hogy az ombudsman
ez irányú megállapításának pont az
ellentéte az igaz. Hangot adtunk azon
véleményünknek, hogy az ombuds-
man jelentése helytelen kiinduló
adatokból levont hamis megállapí-
tásokkal zárult, amelyekre alapozva
kéri az ügyészséget, illetve a kör-
nyezetvédelmi fõfelügyelõséget a ki-
adott engedélyek felülvizsgálatára, és
visszavonására. 

Ezért kértük Fülöp Sándort az ál-
lásfoglalásának visszavonására és a

valós helyzetnek megfelelõ új elem-
zés elkészítésére.

A legfontosabb eltérés abban mu-
tatkozott közöttünk és az ország-
gyûlési biztos között, hogy míg mi
fontosnak tartjuk a térség iparfej-
lesztését az itt élõ emberek érdeké-
ben elfogadható szintû környezeti ter-
helés megvalósulásával, addig az
ombudsman kizárólag a környezet
védelmében lép fel és teljesen hi-
degen hagyják a gazdasági szem-
pontok, valamint a tervezett beru-
házás elmaradásából származó ked-
vezõtlen társadalmi hatások, az el-
szegényedés és a növekvõ munka-
nélküliség.

Véleményünk szerint Fülöp Sán-
dornak nem az erõmû ellenzõinek
a szája íze szerint, hanem a szeren-
csi jövõ nemzedékének érdekében
(is) el kellene járnia úgy, hogy a tör-
vényeinkkel összhangban lévõ fej-
lesztéseket ne gátolja, hanem támo-
gassa, megkövetelve a környezeti ha-
tások minimalizálását.

Takács Zoltán
Szerencs és Környéke

Fejlõdéséért Egyesület elnöke
***

Miután a tárgyaláson részt vett sze-
rencsi civil szervezetek képviselõi je-
lezték szerkesztõségünknek, hogy a
budapesti megbeszélésrõl lapunkon
keresztül szeretnék tájékoztatni a
helyi közvéleményt, megkerestük
Fülöp Sándort, arra kérve, hogy ér-
tékelje a találkozót, így a vélemé-
nyeket együtt tudjuk megjelentetni la-
punkban. Az országgyûlési biztos úr
sajtószóvivõjén keresztül megkö-
szönte a felkínált lehetõséget és kö-
zölte, hogy a civilek véleményére kí-
ván reagálni a Szerencsi Hírek kö-
vetkezõ számában. 

(A szerk. megj.)

EGYETÉRTÉS NÉLKÜLI EGYEZTETÉS

Meg szeretném köszönni a Sze-
rencsi Hírek szerkesztõségének, hogy
objektív híradásokban ismerteti ál-
láspontomat a tervezett szalmaégetõ
erõmûvel kapcsolatban. Sajnos azon-
ban az erõmû pártolói olyan közle-
ményeket is kiadnak, amelyek engem
a gazdasági fejlõdés és a munka-
helyteremtés ellenségeként tüntet-
nek fel, pusztán azért, mert állásfog-
lalásomban az erõmû környezeti ha-
tásait elemeztem és rámutattam az en-
gedélyezési eljárás jogszabálysérté-
seire. Ezen túlmenõen szakmai, el-
járási hibákat is felrónak nekem – vé-
leményem szerint alaptalanul.

Lapjuk május 22-i számában a Sze-
rencs és Környéke Fejlõdéséért Egye-
sület úgy fogalmaz: „Fülöp Sándor
a térségben tett látogatása során
nem volt kíváncsi az erõmûépítés
helyszínére, holott ennek során hasz-
nos tapasztalatokra tehetett volna

szert.” Az egyesület úgy tartja: „a jövõ
nemzedékek országgyûlési biztosa
megsértette a hallgattassék meg
mindkét fél alapelvet, amelynek be-
tartása ilyen tisztségben elvárható
volna.”

Ezzel kapcsolatban le szeretném
szögezni, hogy állásfoglalásom ki-
alakítása során minden, hozzám be-
jelentkezett érintettet fogadtam, az
erõmûvet támogató és ellenzõ pol-
gármestereket egyaránt felkerestem
és természetesen a beruházóval is ta-
lálkoztam. Munkatársaimmal figye-
lembe vettük az üggyel összefüggõ
több ezer oldal hatósági és egyéb ira-
tot, mint ahogy a beruházás terve-
zett helyszínét és az érintett világ -
örökségi helyszíneket is többször
megtekintettük – írta lapunknak kül-
dött elektronikus levelében Fülöp
Sándor, a jövõ nemzedékek ország-
gyûlési biztosa.

Felügyeleti eljárásban vizsgálja a szerencsi szalmatüzelésû erõmû egy-
séges környezethasználati engedélyének a kiadását az Országos Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség. A július
27-én elindított vizsgálatra jogszabály kötelezi a hatóságot, miután a
jövõ nemzedékek országgyûlési biztosa korábban az engedély meg-
semmisítésére szólította fel a fõfelügyelõséget. Az érintett felek között
május 14-én, Budapesten a fõfelügyelõség által kezdeményezett egyez-
tetés nem vezetett eredményre. Idõközben az ombudsmani megkere-
sésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség is vizsgálja a kör-
nyezethasználati engedély kiadásának a jogszerûségét. Errõl határozat
még az ügyészségen sem született.

A VIZSGÁLAT FOLYTATÓDIK

AZ OMBUDSMAN
ÉSZREVÉTELEI
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RENDÔRSÉGI HÍREK
BETÖRÉS ONLINE

Csendesnek ígérkezett a május 30-
ára virradó éjszaka a Szerencsi Rend-
õrkapitányság illetékességi területén.
Hajnali egy óra után már nem volt sok
mozgás Szerencs fõutcáján sem, így a
városban mûködõ térfigyelõ rendszer
diszpécsere azt a párost kezdte el fi-
gyelni, akik a Rákóczi úton található
falatozót járták immár másodszor kör-
be. A két férfi alaposan megvizslatta a
nyílászárókat, majd egyikõjük meg-
emelte a lezárt redõnyt és betörte az
ablak üvegét. Itt láthatóan nem tudott
bemenni, így a büfé oldalsó bejáratá-
nak ajtaját rúgták be és hatoltak be az
épületbe. A diszpécser közben értesí-
tette a kapitányság ügyeletesét a tör-
téntekrõl, és tovább közvetítette az „élõ
adást”. A perceken belül a helyszínre
érkezõ járõrök két oldalról megköze-
lítették az üzlethelyiséget, majd miután
elvágtak minden menekülési útvona-
lat, felszólították a bent lévõket, hogy
jöjjenek ki az üzletbõl. A rajtakapott
sóstófalvai és megyaszói illetõségû fér-
fiak – mint kihallgatásuk során el-
mondták –, megéheztek az éjszakában
és közös elhatározásból törtek be a fa-
latozóba. Itt nekiláttak a behûtött gyros
húsnak és a sajtnak, amikor megérke-
zett a rendõrség és kénytelenek voltak
abbahagyni a falatozást. Bónusz zsák-
mányként a kasszából is elvették az ap-
rót, amit a rendõrségi felszólításkor ijed-
tükben szétpergettek az üzlethelyiség-
ben. A két férfi ellen a Szerencsi Rend-
õrkapitányság Bûnügyi Osztálya gyor-
sított eljárásban, bíróság elé állítással
tervezi befejezni a büntetõeljárást.

HASALÁS FÛBEN,
ZOKNI A KÉZEN

Még ugyanezen az éjszakán történt
a következõ eset is, de ez Tokaj vá-
rosban. A szolgálatos járõrpáros álta-
lános ellenõrzést végzett a MÁV-állo-
más környékén, amikor felfigyeltek a
lakóépület felõl a garázssor irányába
futó alakra. Azonnal utána indultak, a
páros egyik tagja a családi ház keríté-
sét átugorva üldözte a menekülõt, aki
pillanatok alatt eltûnt a sötétben. Meg-
lepetésére a fûben hasalva egy másik
személyt talált a járõr, akinek különös
ismertetõjele volt: fekete-piros csíkos
zokni volt mindkét kezére húzva. A ti-
szalöki illetõségû férfi zavartan vála-
szolt mindennemû kérdésre, így a
rendõrautóban várta sorsát. A szom-
szédos apartman épület ellenõrzése so-
rán kiderült, hogy oda a szúnyoghálót
leszakítva betörtek, és az elkövetõk még
bent lehetnek, mivel a zárt ajtón át zaj
szûrõdött ki. Az idõközben a helyszínre
érkezõ tulajdonosnál éppen nem volt
kulcs, így az ajtót betörve sikerült be-
jutniuk az apartmanba, ahol a két bu-
dapesti illetõségû szállóvendég ré-
mülten mutatott a fürdõszoba felé,
amerre a betörõ futott és sajnos az ab-

lakon keresztül elmenekült. A segítsé-
gül hívott másik járõrpáros elindult el-
lenõrizni a lehetséges menekülési út-
vonalat, a rakamazi kemping területét.
Odaérkezéskor éppen vége volt a disz-
kónak és több száz vendég özönlött a
város felé, de rendõrök a tömegben fel-
figyeltek egy fejét lehorgasztó, arcát pu-
lóverével eltakaró személyre. Nem
okozott túlzott meglepetést, hogy az
igazoltatott férfi szintén tiszalöki ille-
tõségû, akinek ruházatából ékszerek ke-
rültek elõ, melyek származására nem
tudott magyarázatot adni. 

A két férfit a Tokaji Rendõrõrsre ál-
lították elõ a rendõrök, ahol megkez-
dõdött kihallgatásuk. Ekkor jelentkezett
egy másik sértett, akinek lakásából ék-
szereket tulajdonítottak el. Így már ke-
rek volt a történet. A két férfi tagadta
a bûncselekmények elkövetését, de
nem is vártak mást a kihallgatást vég-
zõ nyomozók, hiszen rutinos bûnö-
zõkrõl volt szó. Egyikõjük hétszer, míg
a másik harminckétszer volt büntetve
nagyrészt vagyon elleni bûncselek-
mények elkövetése miatt. A nyomozás
továbbfolytatását mindketten rács mö-
gött várják, ugyanis a Miskolci Városi
Bíróság május 31-én elõzetes letar-
tóztatásba helyezte õket.

CSERBENHAGYÁS
A RÁKÓCZI ÚTON

A Kossuth utca és a Rákóczi út ke-
resztezõdésében június 2-án 13.30 óra
körül történt balesetet rögzítette a kö-
zelben lévõ kandeláberre szerelt tér-
figyelõ kamera. A meglévõ képek
alapján a rendõrség bizonyítani tud-
ja a történteket annak ellenére, hogy
az ütközés okozója megállás nélkül
elhajtott a helyszínrõl. B. L. abaúj-
szántói lakos a Kossuth utcáról az El-
sõbbségadás kötelezõ! táblát figyel-
men kívül hagyva kanyarodott a fõut-
cára, összekoccanva egy, ott szabá-
lyosan haladó személygépkocsival. A
vétkes sofõr folytatta útját a vasútál-
lomás irányába anélkül, hogy  meggyõ -
zõdött volna róla: lett-e a balesetnek
sérültje. Az elkövetõvel szemben így
cserbenhagyás bûntette miatt is eljá-
rás indult.

LEBUKTATTA A TÉRFIGYELÕ 
A Szerencsen mûködõ térfigyelõ

rendszer kezelõje a napokban azt vet-
te észre, hogy a taktaszadai D. J. be-
tér egy helyi falatozóba. Ez még nem
törvénybe ütközõ cselekedet, és név
szerint sem ismer mindenkit a rendõr-
ség. A férfivel szemben azonban több
bûncselekmény elkövetésének gyanú-
ja miatt a bíróság lakhelyelhagyási ti-
lalmat rendelt el, azaz Taktaszadát nem
hagyhatta volna el. A kezelõ jelzésé-
re az ügyeletes járõröket küldött a hely-
színre, akik igazoltatták, majd elõállí-
tották a bírósági döntést figyelmen kí-
vül hagyó férfit. 

Közúti közlekedési baleset történt
május 22-én délután Bekecs fõutcá-
ján. A helyszínen szerzett informá-
cióink szerint péntek 15 óra körüli
idõpontban a mezõzombori vasúti át-
járó felé haladó rendõrautóban ülõ
járõrök felfigyeltek egy Skoda Fabia
személygépkocsi vezetõjére, aki ve-
lük szemben közlekedett. A rendõrök
ismerték a Fecskésen lakó fiatalem-
bert, akirõl tudták, hogy nem ren-
delkezik érvényes vezetõi enge-
déllyel. 

A járõrök ezért megfordultak szol-
gálati jármûvükkel és elindultak a
Skoda után. Vélhetõen ezt észlelte
a Fabia sofõrje, aki a gázra lépett és
úgy gondolta, hogy Bekecs felé meg-
lép a járõrök elõl. A Szerenccsel
szomszédos település helységnév-
jelzõ táblája után, az úthiba javítá-
sa miatt kihelyezett terelõbóját akar-
ta kikerülni a Skoda vezetõje, akinek
a manõver miatt át kellett térnie az
úttest menetirány szerinti bal olda-
lára. A valószínûleg nagy sebesség-
gel közlekedõ jármû azonban irá-
nyíthatatlanná vált, vezetõje nem tu-

dott visszatérni a jobboldali sávba.
A száguldó autó az úttest melletti
árokba hajtott, kitörte az annak part-
ján lévõ közkutat, majd a híd be-
tonpillérének csapódott és szinte re-
pülve döntötte ki a járda szélén álló
villanypózna belsõ ágát. A sze-
mélygépkocsit végül az árokparton
lévõ bokor állította meg. A Skoda al-

katrészei a balesetben szerteszét re-
pültek. A sofõrt a mentõk – a cso-
dával határos módon –, könnyû sé-
rüléssel szállították kórházba. A bal-
esetet a Szerencsi Rendõrkapitány-
ság vizsgálja.

Öt és fél millió forintos jö-
vedéki bírságra számíthat az
a nyíregyházi férfi, akit ép-
pen 30. születésnapján 8500
doboz, zárjegy nélküli ci-
garettával kaptak el Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben.

Az ukrán származású do-
hányárut a Nyírségbõl kel-
lett volna leszállítania a fu-
tárnak május 26-án az egyik
tiszaújvárosi benzinkútra.
30 ezer forintot kapott vol-
na a fuvarért. 

A férfit a töltõállomás elõtt
kapták el néhány száz mé-
terrel az út mellett igazoltatást végzõ
tiszaújvárosi rendõrök, akik kiszúr-
ták a csempészautót. A sofõr, miután
meglátta a járõröket, gázt adott és
megpróbált eltûnni szem elõl. A
rendõrök azonban üldözõbe vették
és néhány száz méter után leállítot-
ták. A férfi ekkor kiszállt a kocsiból,
majd azonnal földhöz vágta mobil-

telefonját. Így próbálta megsemmi-
síteni a készülékben lévõ számokat.
Az autó csempészcigarettával volt
tele. Az ügy vizsgálatát a rendõrök
átadták a Vám- és Pénzügyõrségnek.
A vámosoknak már ismerõs volt a fér-
fi, akit 2005-ben csaknem 7 ezer do-
boz ukrán cigarettával kaptak el. Ak-
kor jogerõsen 10 hónap börtönbün-

tetésre ítélték, aminek a vég-
rehajtását 3 év próbaidõre
felfüggesztették. Jövõ febru-
árban járt volna le a felfüg-
gesztés ideje, így most biz-
tos, hogy nem ússza meg a
börtönt a csempész, aki ép-
pen lebukása napján töltöt-
te be 30. életévét. Az autó-
ban egyébként összesen
8500 doboz, különbözõ
márkájú ukrán cigarettát ta-
láltak a vámosok. A csem-
pészáru értéke meghaladta
a 4 és fél millió forintot. Ez-
úttal is jövedéki orgazdaság
bûntette miatt indítottak el-
járást a férfi ellen, aki a bün-

tetés mellett 5 és fél millió forintos
jövedéki bírságra is számíthat. Ráa-
dásul a 30 ezer forintos fuvar miatt
most az autójától is elköszönt a
csempész. Azt ugyanis elkobozták
tõle a pénzügyõrök.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság csapata nyer-
te meg a Bevetési Egységek IV. Nem-
zetközi Szituációs Lõbajnokságát.  

Közép-kelet- és Nyugat-Európa
 elit jéhez tartozó bevetési egységek
képviseltették magukat a Komárom-
Esztergom Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság által szervezett megméret-
tetésen. A közelmúltban megtartott
versenyen 26 csapat indult, a  hazai -
ak mellett német, cseh, szlovák, ro-
mán, szlovén és lengyel komman-
dósok mérték össze felkészültségü-
ket. A csapatok felszerelése  lövedék -
álló mellénybõl, gázálarcból, pisz-
tolyból, géppisztolyból, sörétes pus-
kából, illetve a hangtompítóval fel-
szerelt gépkarabélyból állt. A szitu-
ációs pályák eredményes megoldá-
sához fontos volt a megfelelõ takti-
ka kialakítása. Az összetett lõfela-
datok egy, illetve több helyiségben,
valamint nyílt területen bekövetkez-
hetõ harci eseményeket imitáltak.  A
B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság Bükk Bevetési Alosztálya telje-
sítményével a nevéhez híven kima-
gaslott a mezõnybõl.

Több mint ötmillió forint értékû
csempészett cigarettára bukkantak
egy Miskolc környékén dolgozó
mentõs lakásán a vámosok. A gyanú
szerint a férfi hónapok óta zárjegy nél-
küli cigaretták értékesítésébõl egé-
szítette ki a keresetét. A mentõsofõr
éppen egy szállítmányt vett át, ami-
kor lecsaptak rá a vámosok. A kis-
várdai férfi speciálisan kialakított kis-
teherautóval hozta a megrendelt árut
a mentõsnek. A sofõr a kocsi putto-
nyába, a szerelõfal mögé rejtette el
a zárjegy nélküli, ukrán cigarettát. Mi-
után a kartonokat bepakolták a ház
mellett lévõ garázsba, megjelentek a
vámosok. A szerelõaknából, egy lam-

bériával burkolt titkos tárolóból és a
pincelépcsõ alól további, csaknem
négyezer doboz füstölnivaló került
elõ. A házkutatáskor 60 kilogramm
õrölt dohányt, cigaretta elõállításához
használt eszközöket és közel 100 li-
ter, ismeretlen eredetû szeszt is le-
foglaltak a pénzügyõrök. A rejtek-
helyekrõl  elõ került áru értéke eléri az
ötmillió forintot. A férfi és kisvárdai
szállítója ellen jövedéki orgazdaság
miatt indult eljárás, amiért akár öt év
börtönbüntetést is kaphatnak. Emel-
lett az elkövetõk hétmillió forint jö-
vedéki bírságra is számíthatnak és a
csempészéshez használt autót is le-
foglalták a vámosok.

Valószínûleg a Nestlé Hungária Kft.
ügyvezetõ igazgatója az áldozata an-
nak a balesetnek, ami június 2-án 12
óra 25 perckor történt Horvátor-
szágban, Karlovac közelében. Infor-
mációink szerint az autópályán déli
irányba nagy sebességgel haladó és
a Nestlé Hungária Kft. tulajdonában
lévõ Lexus eddig ismeretlen okból le-
tért az úttestrõl, betonkorlátnak és
fémoszlopnak ütközött, a Sveti Mar-
ko alagút beton támaszfalának csa-

pódott, majd kigyulladt. A Nestlé
Hungária Kft. megerõsítette, hogy az
autó a cég tulajdonában volt, azt
Aldo Siegrist használta, de hogy va-
lóban õ lenne az áldozat, arról nem
tudtak nyilatkozni. A hatóságok lap-
zártánkig nem azonosították a sú-
lyosan megégett áldozatot.

Aldo Siegrist 2004 óta dolgozott
Magyarországon, kezdetben a Nest-
lé Purina üzletágának közép-európai
vezetõjeként 12 ország piacáért fe-

lelt. A mûszaki végzett-
ségû svájci–olasz ál-
lampolgárságú mened-
zsert 2007 októberében
nevezték ki a Nestlé
Hungária Kft. ügyvezetõ
igazgatójának. Munká-
jában kiemelt figyelmet
fordított a cég társadal-
mi szerepvállalására,
ami a hazai gyárak te-
lephelyein lévõ önkor-
mányzatokkal való sze-
mélyes kapcsolatát is je-
lentette. Irányításával to-
vább erõsödött a Nest-
lé Szerencsi Gyárának
pozíciója a világcégen
belül és Európában.

ÁRKON-BOKRON REPÜLT A SKODA

Az autó a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. 

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

UKRÁN DOHÁNY A CSOMAGTARTÓBAN

A személyautóból 8500 doboz ukrán cigaretta
került elõ.

CSÚCSON
A BÜKKVÉGZETES SZÁGULDÁS

A Lexus az alagút falának csapódott, majd
kiégett. Fotó: www.vijesti.net

SZABADIDÕS CSEMPÉSZ 
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Kéktúra XXV.

BÖRZSÖNY

Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt te-
szünk közzé lapunkban. Vállalko-
zó kedvû olvasóinktól most arra ké-
rünk választ, hogy melyik iskola ud-
vara látható a fotón? A megfejté-
seket június 19-ig várjuk postai le-
velezõlapon (3901 Szerencs, pf.:
85.) vagy SMS-ben a 20/940-2066-
os számra. A helyes választ be-
küldõk között 2000 forintos vásár-
lási utalványt sorsolunk ki.

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: Várkert. A szerencse ez al-

kalommal Balázs Judit, Szerencs,
Csalogány út 12. szám alatti olva-
sónknak és a 70/626-3449-es te-
lefonszámról SMS-t küldõ játékos-
nak kedvezett. Nyereményüket jú-
nius 16–19. között, munkaidõben
vehetik át a szerkesztõségben.

A játék folytatásához továbbra is
várjuk olvasóinktól a több évtized-
del ezelõtt Szerencsen készült fény-
képeket, amelyeket sértetlenül visz-
szajuttatunk a tulajdonosának. Ele-
venítsünk fel együtt településünkbõl
egy-egy régi pillanatot!

Nagymarost elhagyva egy kicsit
szuszogva értünk fel a Hegyes-tetõi
kilátóhoz. A magassága nem éri el tel-
jesen az 500 métert, de a szintkü-
lönbséget a Duna partjától elég rövid
távon kell elérni, ezért kicsit meredek.
Fent viszont hamar elfelejti a túrázó
a fáradalmakat.

A Duna–Ipoly Nemzeti Park részét
képezõ földrész, mint egy félsziget nyú-
lik be a Duna patkókanyarjába. Tes-
sék elõvenni a térképet és elképzelni
a látványt. A kéktúra ezen szakasza
eléggé ismert helyeket érint. Az elsõ
ilyen Törökmezõ és ezt követi Kós-
pallag. Amikor egyik alkalommal erre
jártunk, a falu közelében sok gyü-
mölccsel megrakott szilvafát láttam. A
termés érésközeli állapotban volt.
Gondoltam, hogy a csendben po-
roszkáló társaimat egy kicsit felvidítom.
Nézzétek! – mondtam. – Itt valami
nagy verekedés lehetett mostanában.
Mibõl tetszik gondolni? – hangzott a
kérdés. – Még a zöld szilvát is kékre
verték. – Sült a poén és hamar a falu-
ban voltunk. Kóspallag viszonylag  fia -
tal helység. A XVIII. században gróf
Grassalkovich Antal telepített ide szlo-
vákiai és német katolikusokat. Nem el-
lenõrzõ pont, de a fagyizó megállás-
ra késztetett. A bejárat elõtti gyepre le-
telepedtünk, de az egyik útitárs rövi-
desen riadtan szólt. – Tessék nézni! –
A nadrág szárán élénk mozgással egy
kullancs igyekezett megtalálni a be-
járatot. Mindenki felpattant, leporol-
tuk magunkat és a fagyi maradványa-
it már menet közben fogyasztottuk el.
Közel van a kisinóci turistaház és ha-
mar megtaláltuk a bélyegzõt. Irány a
Nagy-Hideghegy! A túrafüzet 610

méteres szintet jelez, ami szintén nem
egy pihentetõ szakasz. A túraatlaszra
pillantva szinte szemet kápráztató a tú-
raútvonalak hálózata. Tucatnyi túraút
fut itt össze, ami a közeli és szintén is-
mert Királyrétnek is köszönhetõ.

Akit egy kicsit is érdekel a földrajz,
az tudja: a Börzsöny legmagasabb csú-
csa a Csóványos. Ez következett. A két
csúcs közötti különbség alig 70 mé-
ter, így nem volt megerõltetõ az út foly-
tatása és volt kedvünk nézelõdni is. Ha-
mar a Szabó-kövekhez értünk. Egyik
irányban erdõ, a másikban félelmetes
szakadék. Megálltunk a Haramia-lyuk
kútszerû kürtõjénél. Csendben szem-
lélõdtünk, mert a további utunk irá-
nyából vaddisznókonda csörtetése,
röfögése hallatszott. Még nagyobb lett
a csend, mert vannak, akik félnek a
vaddisznótól. Fokozottan figyelve to-
vább indultunk. Rövidesen magasra
emeltem a kezem, ami megállást je-
lentett. Suttogva szóltam. – Én úgy ér-
zem, hogy valaki figyel minket! A sze-
mek tágra nyíltak és szinte többen egy-
szerre vettük észre, hogy a kondától
egy lemaradt süldõ áll mozdulatlanul
a gyomok levelei között. Egy hangos
röffentés hallatszott a távolból, mint-
ha az anya jelezte volna a kicsi hiá-
nyát. Gyorsan nekilendült és eltûnt az
erdõben.

Mi folytattuk utunkat és meg sem áll-
tunk a Csóványoson lévõ kilátó tete-
jéig. A kilátás innen is pazar a 938 mé-
teres magasságnak köszönhetõen. Ez
után Nógrádra érve vonatra szálltunk.
A kocsik monoton zakatolása álom-
ba szenderített és azt álmodtam, hogy
a kis csíkos vadmalacot simogatom.

(Folytatjuk)
Szádváry Gyula

Gyönyörû kilátás a Dunakanyarra.

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
(Folytatás a 7. oldalról.) 

Ezzel Takács István is egyetértett, hozzátéve, hogy ke-
vés a parkolóhely a városban. A pályázatokon most sok
pénzt nyer a város, de az elkövetkezõ években a hitel-
törlesztés miatt nem lesz majd fejlesztésekre fedezete az
önkormányzatnak. A beruházások 3,2 milliárdos összér-
téke szép összeg, de ennél sokkal többet veszített Szerencs
a cukorgyár bezárásával. Heves János szerint, ha valaki
kizárólag a testületi ülésekrõl tájékozódna a város dolgairól,
akkor több képviselõi hozzászólásból is kizárólag nega-
tív képet kapna a településrõl. Ugyanakkor Szerencs va-
lójában szépen fejlõdik akkor is, ha ezt egyesek nem akar-
ják elismerni. Az alpolgármester szóvá tette: támadják a
vállalkozását, hogy a beruházásaihoz pályázatokon nyert
támogatást, miközben azt szorgalmazzák, hogy az állam
avatkozzon be a térségben a meglévõ munkahelyek meg-
õrzése és újak teremtése érdekében. A cége a jövõ érde-
kében fejleszt, kihasználva az európai uniós pénzügyi for-
rásokat és a tiszalúci üzemükben több mint húsz szeren-
csi embernek biztosítanak megélhetést. Rónavölgyi End-
réné arra hívta fel a figyelmet, hogy a cukorgyár fájdal-
mas bezárása az 1990-es évek elejére, az akkori elhibá-
zott privatizációra vezethetõ vissza. Ha ugyanis a termelõk
a magánosításnál részesedést szereztek volna az üzem-
ben, akkor az Európai Unió kecsegtetõ, egyszeri nagy ösz-
szegû ajánlata helyett a hosszabb távú, biztos jövedel-
mezõséget választották volna. A polgármester hangsúlyozta,
hogy a pályázatok elbírása nem politikai, hanem szakmai
alapon történik. A lakosság lélekszáma nemcsak Szeren-
csen, hanem az egész kontinensen, Magyarországon és a
környezõ városokban – többek között Sárospatakon és Sá-
toraljaújhelyen – is csökken. A lakosság lélekszámának
arányában meghatározott foglalkoztatási mutató alapján
Szerencs a cukorgyár bezárása ellenére is az élmezõny-
ben szerepel a térségben. Új munkahelyekre szükség vol-
na, de ebben a testület tagjainak együtt kell mûködniük.
Az nem járható út, ha szóban valami mellett vannak, az-
után ennek ellenében cselekszenek, mint történt a szal-
matüzelésû erõmû esetében. A nagyáruházak új álláshe-
lyeket teremtettek, miközben a kis üzletek többsége to-
vább mûködik, így az egyenleg mindenképpen pozitív.
Semmiképpen nem nevezné látványberuházásoknak az
óvodák korszerûsítését, a város egészségügyi intézmé-
nyeinek a fejlesztését, vagy éppen a belvárosi templomok
felújítását. Nem Szerencsen, hanem néhány környezõ te-
lepülésen magas a tébécések száma. A városban hetven
százalék felett van a megelõzõ vizsgálatokon való rész-

vétel. Ugyanakkor szeretnék elérni, hogy a helyi tüdõ -
gondozó szûrõállomásként mûködjön a jövõben. A pa-
takpartot, ha kell, lekaszálják, és a számlát benyújtják a
vízügyi igazgatóságnak. A kerékpárútnál pedig azt tartják
elsõdlegesnek, hogy a dolgozóknak biztosítsák a kijutást
a Keleti ipartelepre. Két ilyen pályázat elnyerésére kevés
az esély. Járdaépítésre megjelent a kiírás, meg fogják vizs-
gálni, hogy mely területeken van a legnagyobb szükség
beavatkozásra. A közmunkaprogram kiszélesítését fon-
tosnak tartja, ez azonban csak enyhíthet a város ez irá-
nyú gondjain. Az igazi megoldást a munkahelyteremtõ be-
ruházások jelentenék. A sportcentrum megvalósításához
5 hektár területet igényel a befektetõ, ha a tárgyalásokon
bebizonyosodik, hogy komoly a befektetõi szándék, ak-
kor támogatják a projektet.

JÁRDAFELÚJÍTÁS
ÉS LOCSOLÓKOCSI 

Több hazai forrású pályázat benyújtásáról hozott dön-
tést a május 29-én megtartott rendkívüli ülésén a szerencsi
képviselõ-testület. A regionális fejlesztési tanács által a
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési fel-
adatok támogatására megjelent kiírás keretében járdafel-
újításra a maximálisan igényelhetõ húszmillió forintra pá-
lyázik a város. Elõzetesen felmérték a településen a gya-
logutak állapotát és a pénzügyi korlátokat, valamint az
arányos területi elosztást is szem elõtt tartva választották
ki azokat, amelyek felújítására pénzt igényel a település.
Az elõterjesztés alapján az alábbi utcák járdáinak felújí-
tására készült költségvetés: Laktanya, Árpád, Landler Jenõ,
Kazinczy Ferenc, Bocskai István, Kassa, Lipták, Alkotmány
utcák, valamint az Ondi úton a Szabadság utcai keresz-
tezõdéstõl az 52. számig, illetve Ondon a Kossuth utca. 

Ugyancsak pályázatot nyújt be az önkormányzat a leg-
hátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatását szol-
gáló keretre. Az igényelhetõ húszmillió forintból a város-
üzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátását segítõ te-
herautót, illetve öntözõberendezéssel és tartállyal felsze-
relt jármûvet vásárolna az önkormányzat.  A saját erõ mér-
téke mindkét pályázat esetén 15 százalék. 

Döntött a képviselõ-testület arról is, hogy a város tá-
mogatási igényt nyújt be a Bajcsy-Zsilinszky út fejlesz-
téséhez szükséges pályázati önrész 50 százalékára. En-
nek sikere esetén a beruházáshoz szükséges saját erõ
mértéke 28 millió forintról 14 millió forintra mér-
séklõdhet.

Letöltendõ, illetve próbaidõre fel-
függesztett börtönbüntetést szabott ki
június 5-én a Szerencsi Városi Bíró-
ság abban a büntetõperben, amelyben
az állam által biztosított otthonte-
remtési támogatás jogosulatlan igény-
bevétele miatt 29 személlyel szemben
emelt vádat a Szerencsi Városi
Ügyészség. 

A jelentõs kárt okozó csalás bûntet-
te és más bûncselekmények ügyében
az egyik érintett feljelentése alapján in-
dult rendõrségi vizsgálat, aki önmagára
is terhelõ vallomásában egy klasszikus,
úgynevezett szocpolos csalásra derí-
tett fényt. A nyomozás során felmerült
a gyanú, hogy egy megyaszói házas-
pár az ismerõsi körébõl 2004–2005-
ben több arra jogosult családot vett rá
arra, hogy használt lakás vásárlására
vegyék igénybe az otthonteremtési tá-
mogatást és az így kapott pénzen osz-
tozzanak. Az ügyletek során tényleges
adásvételi szándék nem érvényesült,
az egyedüli cél az állam által biztosí-
tott szociálpolitikai juttatás megszer-
zése volt. A vizsgálat során olyan „szoc-
polos” ügy is a nyomozóhatóság lá-
tókörébe került, amelyben nem a há-
zaspár volt a közvetítõ. Az ügyvédi köz-
remûködéssel létrejött, összesen kilenc
fiktív adás-vételre a Magyar Állam-
kincstár több mint 19 millió forint ott-
honteremtési támogatást folyósított. A
pontosan meg nem határozható ösz-
szegen a vádlottak osztoztak, illetve
ebbõl fizették az ügyvédi díjat és más
költségeket, miután a pénzt felvették
az ügyletben közre mûködõ pénzinté-
zetben.           

A vádlottak nagy száma miatt is szö-
vevényes ügyben az elmúlt év ápri-

lisában elsõ fokon elkezdõdött ügy
záró tárgyalásán Karasz Zoltán ügyész
perbeszédében eredményesnek érté-
kelte a bizonyítási eljárást. Állás-
pontja szerint a vádlottak komfort nél-
küli lakások adásvételére vették igény-
be a gyermekek után járó pénzt,
amelyek nem feleltek meg a hatályos
kormányrendeletben meghatározott
feltételeknek. A viszonylag kisméretû,
2-3 szobás ingatlanok mérete sem volt
elégséges a vevõk és családtagjaik –
több esetben 6–9 gyermek – számá-
hoz viszonyítva, amivel szintén meg-
sértették a már említett jogszabályt.
A szerzõdésekben szereplõ vásár-
lóknak az adásvételi szerzõdésekben
írtak ellenére ténylegesen nem volt
pénzük, így a szükséges önerõ nem
állt rendelkezésre és a felmerülõ költ-
ségeket is az állami juttatásból fe-
dezték, amire az elõírások szerint nem
lett volna lehetõségük. Az ügyész a
csalás bûntettében felbujtóként köz-
remûködõ elsõ- és másodrendû vád-
lott házaspárra, valamint a különös
visszaesõkre és a bûncselekményt fel-
függesztett szabadságvesztés próba-
ideje alatt elkövetõkre letöltendõ sza-
badságvesztést, az ügy további hu-
szonnégy vádlottjára felfüggesztett
börtönbüntetés kiszabását indítvá-
nyozta. A többségükben kirendelt
védõk a vádlottak felmentését, pró-
bára bocsátását, illetve az enyhítõ kö-
rülmények figyelembe vételét kérte a
bíróságtól. 

Droftiné Szabó Julianna büntetõ -
tanácsa az elsõ- és másodrendû vád-
lottakat a vádiratban szereplõ ügyek
többségében bûnösnek találta több-
rendbeli, felbujtóként, illetve társtet-
tesként, folytatólagosan jelentõs kárt

okozó csalás, valamint közokiratha-
misítás bûntettében. Esetükben egy
év, míg a különös visszaesõknél, il-
letve a felfüggesztett szabadságvesz-
tés próbaideje alatt állóknál 8 hó-
naptól 14 hónapig tartó letöltendõ
szabadságvesztést tartalmaz az ítélet.
A többi vádlottat ugyancsak bûnös-
nek mondta ki a bíróság társtettesként,
jelentõs kárt okozó csalás, illetve csa-
lás, valamint közokirat-hamisítás
bûntettében, amiért 8-tól 10 hónapig
terjedõ, végrehajtásában két év pró-
baidõre felfüggesztett börtönbüntetést
kaptak. A bíró az ítélet indoklásában
kiemelte: a lakáscélú állami támo-
gatásokról szóló kormányrendelet
jogosultsági feltételei nek a megsze-
gése esetén a bíróságnak nem volt
más lehetõsége, mint a csalás bûntet-
tének megállapítása, amit az ügyira-
tok és a vádlottak figyelembe vett –
sokszor önmagukra és vádlott társa-
ikra is terhelõ –, vallomásai is alátá-
masztanak. Az adásvételi-szerzõdé-
sek a komfortosságra vonatkozóan va-
lótlan adatot tartalmaznak, így ennek
a földhivatali bejegyzése miatt min-
den esetben megállapítható a köz-
okirat-hamisítás bûntettének elköve-
tése is. A fiktív ügyleteket támasztja
alá, hogy a vevõk egy kivételével nem
költöztek be az általuk „megvásárolt”
ingatlanokba. 

Az ügyész, valamint a vádlottak
többsége az ítéletet tudomásul vet-
ték, így az utóbbiak esetében az jog-
erõre emelkedett. A letöltendõ sza-
badságvesztést kapott vádlottak és
ügyvédjeik elsõdlegesen felmenté-
sért, másodlagosan enyhítésért fel-
lebbeztek.

Á. A.

SZOCPOLCSALÓK A TÁRGYALÓTEREMBEN
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EGY LOKÁLPATRIÓTA
AGGODALMAI 

Elolvastam a Szerencsi Hírekben a
cikket a Kossuth tér átépítésérõl, átta-
nulmányoztam a hozzá tartozó rajzot,
majd a helyszínen szememet lehuny-
va elképzeltem az „eredményt”: a par-
kot, a sétányokat és az új nyomvonalú
úttestet. Aztán azt mondtam magamban:
ez szörnyû! 

Nem bírálni akarom a tervezõket,
hogy miért így, miért nem úgy, hanem
azért jött ki belõlem a tömör értéke-
lés, hogy miért kell egyáltalán ezt csi-
nálni?! A szépet, a meglévõt, a
mûködõt miért kell tetemes összegért
megváltoztatni? Szebbé ugyan lehet
még a parkot tenni, de az úttest nyom-
vonalához hozzányúlni kidobott pénz,
értelmetlen dolog. Még akkor is, ha
uniós pályázaton nyert összegrõl van
szó. Azt is tudom, hogy ezzel az „át-
építéssel” kapcsolatban sok hasznos,
kommunális és mûszaki javítás, javu-
lás is vele járna (földalatti vezeték-
rendszerek, stb.), de ilyen áron nem
tudok egyetérteni vele.  A városrész
gépjármû-közlekedésének nehézsé-
gein, a parkolási gondokon semmit
sem javítana a rajz szerinti megvaló-
sítás! Sõt! A jelenlegi állapothoz ké-
pest 8-10 parkolóhellyel kevesebb
lenne. Két emberöltõ is kell hozzá,
hogy a fák, amelyekbõl jó néhányat
ki kellene vágni, ekkorára nõjenek! Ez
is szörnyû gondolat!

Nem a fejlõdés, a javulás, a szépítés,
a modernizálás ellen protestálok, csak
a pazarlás ellen. Sok más fontos helye
lenne annak a pénznek Szerencsen,
aminek az emberek örülnének, s él-
veznék a munkálkodás, fejlesztés hasz-
nát, eredményeit, mint ahogy örültünk

az uszodának, a Fürdõ- és Wellness-
háznak, a várkertnek, a temetõkerítés-
nek, stb.

Tudom, hogy szigorú ügyvitellel bír-
nak az ilyen uniós pénzügyek, de ta-
lán még lehetne egy kis program -
módosítást kérni, tenni valami kiskapun
át. Talán egy kis furfanggal még bele
lehetne szólni, módosítani.

Aktív dolgozó koromban, amikor
nagy horderejû dolgokról tárgyaltunk és
nem akart „összejönni”, mert „úgy nem
lehet”, mondták, én mindig azt mond-
tam: azt tudjuk, hogy nem lehet, de azért
vagyunk itt, hogy megtaláljuk, hogy le-
het!

No, hátha itt is megtalálni. Egy vá-
rosát szeretõ öregember felhívta a fi-
gyelmet rá.

Ilauszky Endre, Szerencs

VASÚTI EMLÉKEK 
„Nosztalgiavonat érkezik Debre-

cenbõl Szerencsen át május 23-án…”
– hangzik a fõutcán egy autó hang-
szórójából.

Szép idõ van, szombat délután. Le-
sétálok az állomásra. Néhány utas vá-
rakozik a vonatra, mellyel tovább uta-
znak, de hirtelen az 1900-as évek ele-
jének hangulatát idézõ szép ruhákba öl-
tözött fiúk-lányok tûnnek fel sétálva a pe-
ronon, s már gyülekeznek a családok is
kisebb-nagyobb gyermekeikkel, akik kí-
váncsian nyújtogatják kis nyakukat a To-
kaj irányából érkezõ 54 éves 424-es moz-
dony irányába. A sok kedves, várakozó
arcot zeneiskolánk növendékeinek fú-
vósegyüttese pattogó indulók, régi-régi
dallamok megszólaltatásával sugárzik,
mikor befut a nagy fekete gõzmozdony.

Boldog izgalommal szállunk fel a ko-
rabeli egyenruhás vasúti tiszt szíves in-

vitálására a mintegy 70 évvel ezelõtt ké-
szült kupékba.

Édesapák adogatják fel kisfiaikat a ha-
talmas mozdonyra, s van egy érzésem:
talán az õ régi álmuk is teljesedik, mi-
kor kezet szorítanak egy igazi moz-
donyvezetõvel. Majd a vendégma-
rasztalást örömtõl dobogó szívvel elfo-
gadva kedves útitársaimmal tovább
utazunk Miskolcig. A rendkívül ké-
nyelmes, tiszta vonat ablakán kitekint-
ve gyönyörködünk az üde, napfényes,
szépen megmûvelt mezõk, a megszo-
kottnál sokkal lassabban elénk bukka-
nó falvak látványában. Szívünk az
örömtõl gyorsabban ver, amikor állo-
máshoz, vagy vasúti átjáróhoz köze-
ledve az 1955-ben gyártott 424-es
gõzmozdony mai masinisztája erõtel-
jes vonatfüttyel és bodor füstfelhõvel üd-
vözli a fiatalokat, öregeket, akik itt-ott
kissé csodálkozva nézik a feléjük kö-
zeledõ sok száz tonnás fekete gõzmoz-
donyt, s mosolygó arccal viszonozzák
integetésünket.

A Tiszaira érkezve kezét nyújtva se-
gít le bennünket a kedves kalauz. A vá-
ros elöljárói, a MÁV képviselõi fogad-
ják a nosztalgiavonatot, ünnepelve,
hogy 100 évvel ezelõtt, 1859. május 24-
én adták át a Debrecen – Nyíregyháza
– Tokaj – Szerencs – Miskolc vasútvo-
nalat.

Bizony, azóta sokat változott a világ.
Rohanóbbakká váltak napjaink, de
nagyszerû érzés volt újra a régi moz-
dony, a „csühös” hangjait hallani, mely
valamikor a Tokaji Gimnázium padja-
iba vitt bennünket, akkori diákokat, s
most, évtizedek múlva látni a felderülõ,
vidám arcokat magunk körül. Jó volna
gyakrabban indítani egy-egy „nosztal-
giavonatot”!

Vantuchné Csikós Zita

A TISZTA VIZÜNK PROJEKT
ÉS A CIVILEK 

GYEREKNAP A 4-ES KÖRZETBEN

Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartása mellett je-
lentetjük meg. Névtelen, címhiányos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóruma, a
közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postací-
münk: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefonszámunk: 47/561-180.

A POS TÁ JÁ BÓL

Uray Attiláné önkormányza-
ti képviselõ negyedik alkalom-
mal szervezte meg június 1-jén
a 4-es számú választókörzetben
a családi gyermeknapot, melyen
70 fiatal és szülõ vett részt.

Az önkormányzati képviselõ
köszöntõjében ismertette, hogy
a Nemzetközi Demokrata
Nõszövetség 1949. novemberi
határozatának köszönhetõ, hogy
1950 óta, május utolsó vasár-
napja a gyermekek ünnepe.
Uray Attiláné szerint a 3. évez-
redben a megnövekedett ve-
szélyforrások miatt még nagyobb
figyelmet kell szentelni a cse-
metékre, az iskolák elõtt drog-
dílerek, cukros bácsik ólálkod-
nak. Rámutatott arra, hogy a
mindennapos krimisorozatok,
akciófilmek, a növekvõ bûncse-
lekmények ártó hatással vannak
a felnövekvõ nemzedékre, az isko-
lákban is megszaporodtak az erõ -
szakos cselekedetek. Sajnálatos
tényként szögezte le, hogy a legú-
jabb felmérések szerint minden har-
madik gyermek szegény családba
születik. Az állam, a társadalom fe-

lelõssége mellett a szülõk feladata
az, hogy gondtalan gyermekkort
biztosítsanak és egészséges, kie-
gyensúlyozott felnõtteket neveljenek
fel, a tudás, az ismeretek átadása,
a tehetségek kibontakoztatásának
feladata pedig a pedagógusoké.

A képviselõ a fiatalok kötelessé-
gére hívta fel a figyelmet, a jó és
eredményes tanulásra, valamint szü-
leik, nagyszüleik, tanáraik, diáktár-
saik tiszteletére és szeretetére. Az
ünnepi torta elfogyasztása, vala-
mint a játszóházi foglalkozás és a
csokievõ bajnokságot követõen Uray
Attila testnevelõ tanár vezetésével
sor- és ügyességi versenyek színe-
sítették a programot. A jó hangula-
tú családi gyermeknap végén Uray
Attiláné képviselõ a résztvevõk kö-
zött ajándékokat osztott szét.

Az év legrangosabb megyei tûzol-
tó-sporteseményét rendezték május
27-én Tiszaújvárosban. A kilenc hi-
vatásos parancsnokság részvételével
megtartott egyéni és csapatverse-
nyek helyezései tisztességes és sport-
szerû küzdelemben alakultak ki.

A négy versenyszámból álló csa-
pat összetett versenyben a szerencsi
egység a vártnál könnyebben sze-
rezte meg a gyõzelmet (horoglétra-
mászás I. helyezés, 100 m-es aka-
dálypálya I. helyezés, 4 x100 méte-
res akadályváltó I. helyezés és gép-
jármûfecskendõ-szerelés IV. helye-
zés). A nagy rivális, mellesleg cím-
védõ sátoraljaújhelyi egység gyenge
napot fogott ki, de a többiek sem tud-
ták megszorítani a nyerteseket.

Csapat összetett végeredmény:
(azonos pontszámnál a jobb gép-
jármûfecskendõ-szerelés döntött): 1.
Szerencs.  2. Ózd. 3. Mezõkövesd.
4. Sátoraljaújhely.  5. Miskolc. A jövõ
évi országos tûzoltóversenyen így
Szerencs csapata képviseli Borsod-
Abaúj-Zemplén megyét.

Az egyéni összetett verseny (ho-
roglétra-mászás és 100 méteres aka-
dály) ugyancsak nagy szerencsi fö-
lénnyel ért véget:1. Béres Tibor – Sze-
rencs. 2. Csabai Tamás – Sátoralja-

újhely. 3. Ladinszki Levente – Sze-
rencs. 

Béres Tibor 2005., 2006., 2007. és
2008. után ötödször hódította el az
egyéni összetett verseny elsõ helye-
zettjének járó serleget, s ezzel a fan-
tasztikus teljesítményével elnyerte a
B.-A.-Z. Megyei Tûzoltó Szövetség
által alapított „Örökös Bajnoki Cí-
met”. Ezzel méltóképpen képviseli a
Béres családot, hiszen Tibi édesap-
ja, a legendás Béres Lajos is megyei
és országos tûzoltó versenyeken el-
ért számtalan elsõ helyezéssel vált
örökös bajnokká. 

Igazságtalan volna, ha nem emlí-
tenénk meg, hogy a külön nem dí-
jazott 100 méteres akadálypálya ver-
senyszámot is szerencsi tûzoltó, Len-
gyel László nyerte meg Béres Tibor,
Csabai Tamás és Ladinszki Levente
elõtt.  

Emlékezetes, szép verseny volt,
gratulálunk a gyõzteseknek, de elis-
merést érdemel mindenki, aki részese
volt eme nagyszerû diadalnak!

A feladat adott a 2010-es esz-
tendõre: jól kell szerepelnünk az or-
szágos döntõn és meg kell véde-
nünk az elsõ helyet a megyei ver-
senyen!

Dócs Róbert 
tûzoltóparancsnok

NEM A SZERENCSÉN MÚLOTT 

A szerencsi tûzoltók csapatban és egyéniben egyaránt kiválóan tel-
jesítettek.

A gyermekek örömmel fogadták a képviselõ invitálását. 

A Szerencsi Kistérségi Civil
Fórum információs nap kere-
tében hangzott el tájékozta-
tó az Észak-magyarországi ré-
gióban megvalósuló ivóvíz-
beruházásról május 28-án
Szerencsen. 

A rendezvényre az érintett
településeken mûködõ kör-
nyezet- és egészségvédelem-
mel foglalkozó egyesületek és
alapítványok is meghívást kap-
tak. Gadóczi Bertalan pro-
jektvezetõ tájékoztatójából ki-
derült, hogy a nyolc kistérség
több mint százezer lakóját
érintõ nagyszabású beruházás
az ivóvíz minõségének javí-
tásán túl a szolgáltatás biz-
tonságának növelését szol-
gálja. A jelenleg Környezet és
Energia Operatív Program ke-
retében a projekt elõkészítése
történik, majd az európai uni-
ós társfinanszírozású, sikeres
második fordulós pályázat
után kezdõdhet meg az összességé-
ben 4,2 milliárd forintos beruházás
megvalósítása Borsod-Abaúj-Zemp -
lén megye 81 településén. 

A fórumon Kaszineczné Vass Zsu-
zsanna, a szervezõ Art Misszió Nem-
zetközi Mûvészeti és Hagyo-
mányõrzõ Kiemelkedõen Közhasz-
nú Alapítvány kuratóriumának el-
nöke arra hívta fel a figyelmet, hogy

július 1-jével lejár a kistérségi civil
fórum elnökének a megbízatása. A
tisztséget a jelenlévõk szavazatai
alapján két hónapra Kalina Ferenc-
né, a Tállyai Kõvirág Népdalkör
Egyesület elnöke tölti be. Ez idõ alatt
számba veszik a városban és kör-
nyékén mûködõ civil szervezeteket
és egy újabb találkozón határoznak
majd a tisztújításról.

Az ivóvízprojekt részleteit Ga dóczi
Bertalan ismertette meg a civil szer -
vezetek képviselõivel. 
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A város és környéke la-
kói, valamint a Felvi-
dékrõl és Erdélybõl ér-
kezett vendégek népesí-
tették be május 29–30-án
a Bortó környékét. A két-
napos program kereté-
ben hat település kötött
együttmûködési megál-
lapodást, a szerencsi kis-
térségi társulás pedig
megalakulásának ötödik
évfordulóját ünnepelte.

A mezõzombori ön-
kormányzat által meg-
rendezett Európai Polgá-
rok Találkozójára tizen-
két település képviselõi
kaptak meghívást. A  házi -
gazdák széles nemzetközi kapcsolat-
rendszert alakítottak ki az elmúlt idõ -
szakban, aminek a segítségével több
környékbeli községnek is szlovákiai
partnert találtak. Így kötött testvértele-
pülési szerzõdést Prügy Zemlínnel,
Golop Ladmóccal, Taktakenéz pedig
Bodrogszöggel.

Szombat délelõtt íncsiklandozó fi-
nomságok illata fogadta a Bortóra lá-
togatókat. A fõzõverseny keretében ti-
zenkét település képviselõi készítették
a lakóhelyükre jellemzõ specialitáso-
kat. Nem volt könnyû dolga a bíráló
bizottságnak az értékeléskor. A har-
madik helyezést az erdélyi Hosszú-
mezõ alkalmi szakácsai szerezték meg,
másodikok a szlovákiai Szomotorról ér-
kezett vendégek lettek. A zsûri a leg -

ízletesebb falatnak a Bodrogközben, a
határ túloldalán élõ kiskövesdi vadá-
szok juhtúróval töltött õztekercsét ta-
lálta. A díjakat Biró Ferenc, Mezõ -
zombor polgármestere adta át a he-
lyezetteknek.  

A Szerencsi Kistérségi Fesztivál ke-
retében az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program sátrában a különbözõ
pályázati lehetõségekrõl és a helyi Le-
ader akciócsoport mûködésérõl tájé-
kozódhattak az érdeklõdõk. A program
ünnepélyes megnyitóján Oláh Lajos,
a Közlekedési, Hírközlési és Energia-
ügyi Minisztérium államtitkára a vi-
lágválság idõszakában az összefogás
fontosságát hangsúlyozta. Rónavölgyi
Endréné, a Szerencsi Többcélú Kistér-
ségi Társulás elnöke eredményesnek

ítélte a város és a környezõ te-
lepülések együtt mûködését,
amely többek között az oktatás,
közmûvelôdés, a szociális gon-
doskodás, a belsõ ellenõrzés te-
rületén nyilvánul meg. Számos
sikeres közmunkaprogram va-
lósult meg, mozgókönyvtári há-
lózatot mûködtetnek, szinte va-
lamennyi községbe jutott az  idõ -
sek biztonságát szolgáló jel zõké-
szülékekbõl és az életmentõ be-
rendezésekbõl. Az elnök leszö-
gezte: a társulási tanácsban
ugyan vannak viták, de ezek a
közös munka eredményességét
szolgálják.   

A fesztiválon a kistérség tele-
püléseinek színes kavalkádjában
amatõr mûvészeti csoportok lép-

tek színpadra. Felnõttek és gyerme kek,
népdalkörök, néptáncosok,  ütõ sök,
musical-számok és formációs táncbe-
mutató egyaránt szerepelt programban.

Kettesfogathajtó versenyt rendeztek
május 22–24-e között a megyaszói
Haladás tanyán. A helyi Megy-Mag
Kft. által immár hetedik alkalommal
életre hívott eseményre összesen 16
résztvevõ érkezett Észak-kelet-
Magyarországról. A lovassport szá-
mára kialakított környezetben három
napig vetélkedtek a fogatok és haj-
tóik a különbözõ versenyszámokban.
A közönségnek a legnagyobb látvá-

nyosság a maratonhajtás akadályok-
kal tarkított szakasza volt, ahol hét,
speciálisan kialakított pályát is telje-
síteniük kellett a versenyzõknek. Az
elmozdíthatatlan tereptárgyak között
kijelölt kapukon a legrövidebb idõ
alatt minél kevesebb hibapont begyûj-
tésével igyekeztek áthaladni a foga-
tok. A háromnapos viadalt a fehér-
gyarmati színekben versenyzõ Balla
Zsolt nyerte meg.

A Magyar Hagyományápolók Or-
szágos Egyesülete ebben az évben
Kazinczy Ferenc születésének 250.
évfordulója tiszteletére szervezett
emléktúrát, amelynek résztvevõi má-
jus 19-én Mádra érkeztek. A helyi-
ek emléktábla és egy új tér avatásá-
val tisztelegtek a nagy nyelvújító
elõtt. A Kazinczy Emlékpark ünne-
pélyes átadásán Galambosi Imre
polgármester idézte fel, hogy az
egyik, 1928-as folyóiratban megje-
lent írás szerint szõlõbirtoka, prés-
háza volt Mádon a nyelvújítónak.
Birck Edit, a Magyar Hagyományá-
polók Országos Egyesületének elnö -
ke örömét fejezte ki, hogy a zemp-

léni település fontosnak ítélte
meg a kapcsolatát Kazinczy Fe-
renccel, ezért emlékparkot épí-
tettek tiszteletére. A helyi óvo-
dások mûsora után Galambosi
Imre és Gáthy Sándor alpolgár-
mester leplezték le a tér közepén
lévõ, sziklatömbre helyezett már-
ványtáblát, amelynél az ünnep-
ség résztvevõi elhelyezték ko-
szorúikat, majd a történelmi egy-
házak képviselõi megáldottak és
megszentelték az emlékhelyet.

TESTVÉRTELEPÜLÉSEKKEL ÜNNEPELT
AZ ÖTÉVES KISTÉRSÉG 

A produkciók a szerencsi kistérség gazdag kul-
turális életérõl tanúskodtak.

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

FOGATOK A HALADÁS TANYÁN

A vizesárkos akadály különösen próbára tette a versenyzõket. 

Mád

MÁRVÁNYTÁBLA KAZINCZY EMLÉKÉRE

Az egykori mezõvárosban
tisztelettel adóznak a nagy
nyelvújító emlékének.

A hegyközi polgármesterek kezdeményezésére rendkívüli közgyûlésen fog-
lalt állást a térségbe tervezett önálló nemzeti parkról a Zempléni Telepü-
lésszövetség. A május 21-én a bodrogkeresztúri Faluházban megtartott fó-
rumon a hozzászóló polgármesterek hangsúlyozták elkötelezettségüket a
természeti értékek megõrzése mellett, ugyanakkor úgy vélték, hogy ezt a
célt nem a Zempléni Nemzeti Park létrehozásával lehet elérni, ami korlá-
tozná a térség fejlõdését. A Natura 2000 területek így is komoly kötele-
zettségeket rónak a településekre, aminek nehéz megfelelni. A természet
túlzott védelme esetenként az emberek megélhetését is veszélyeztetheti. A
jelenlévõ tagok végül egy tartózkodás mellett úgy döntöttek, hogy a ZTSZ
kilép a tokaji székhelyû Zempléni Nemzeti Parkért Szövetségbõl és a  sátor -
aljaújhelyi kistérségi tanács állásfoglalásához csatlakozva nem értenek egyet
a térségben önálló nemzeti park létrehozásával.

ZTSZ: NEM A NEMZETI PARKRA

Bekecs

GYERMEKHÉT A LURKÓ-HÁZBAN
Hétfõtõl péntekig gyermeknap. Akár

így is fogalmazhatnánk, ha a bekecsi
Lurkó-ház óvoda elmúlt napjairól ej-
tünk szót, hiszen május 25–29. között
egész hetes eseménysorozatot szer-
veztek az óvónõk.

A Lurkó hét programjai szerencsi
fagylaltozással kezdõdtek, majd a már
jól ismert Bobo és Karcsi bácsi vidám
produkciója nevettette meg az apró-
népet. A hagyományos játszóházi fog-
lalkozás sem maradhatott ki az ese-
ménysorból. A kicsik ajándékot készí-
tettek ballagó társaiknak, majd Her czeg
Mária bábelõadása tette emlékezetes-
sé ezt a napot. 

A Bányai Lovasiskola tanyáján foly-
tatódott a bekecsi óvodások prog-

ramja. A lurkók nagy örömmel is-
merkedtek a tûzoltók felszereléseivel,
a nagy piros jármû rejtelmeivel. Eköz-
ben a tanya sok-sok meglepetéssel és
játékkal várta a kicsiket. Az eszközök

kipróbálása után tûz ütött ki a szom-
szédos telken, de szerencsére idõben
érkezett a segítség. A látványos tûzol-
tást hatalmas tapssal jutalmazták az
ovisok.

A gyerekek jól érezték magukat a helyi lovasiskola tanyáján. 

Hatodik alkalommal ren-
deztek térségi néptánc-ta-
lálkozót Golopon, ahol ösz-
szesen tíz kulturális közös-
ség tagjai mutatkoztak be
mûsorszámaikkal.

A május 23-ai esemény ün-
nepélyes megnyitóján Kiss
Lajos üdvözölte a fellépõ
csoportokat és érdeklõdõket.
A polgármester többek között
megjegyezte, hogy az elmúlt
években sajnos be kellett
zárni a helyi általános isko-
lát, de a golopi néptáncok-
tatás túlélte a változásokat.
Minderrõl az itt fellépõ gye-
rekek adnak tanúbizonysá-
got.

Rónavölgyi Endréné arra hívta fel
a figyelmet, hogy igazi európai nép
a magyar, de továbbra is õriznünk kell
hagyományainkat, ápolni kultúránkat.
A Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás elnöke szerint példaértékû a
munka, amit a község önkormányzata
és az itt élõ lakosság végez a népi kul-

túra fennmaradása érdekében. Az
ünnepi köszöntõk után léptek szín-
padra a golopi néptánctalálkozóra ér-
kezett csoportok. A délutáni prog-
ramhoz az Újhajtás együttes biztosí-
totta a muzsikát, miközben összesen
tíz település hagyományõrzõ közös-
sége mutatkozott be a közönségnek.

Golop

HAGYOMÁNYÕRZÕK
A SZÍNPADON

Néptáncosok mutatták be tudásukat a
közönségnek. 

A közösségi foglalkoztatás szervezé-
sében részt vevõ szakembereket invi-
tálta tapasztalatcserére Szerencsre a
Kistérségi Fejlesztõ Szervezetek Orszá-
gos Szövetsége. A Rákóczi-várban má-
jus 20-án és 21-én megtartott országos
találkozón az elmúlt években megva-
lósított projektek eredményei mellett a
válságból adódó új kihívásokról is szót
váltottak a konferencia résztvevõi. 

Nem véletlenül választották a ta-
nácskozás helyszínéül Szerencset, hi-
szen az itt mûködõ kistérségi társulás
az elmúlt évben fontos javaslatokat fo-

galmazott meg a hazai szociális és a csa-
ládtámogatási rendszer átalakítására. Az
ünnepélyes megnyitón Gúr Nándor, a
Magyar Országgyûlés Foglalkoztatási Bi-
zottságának elnöke hangsúlyozta, hogy
a kistérségi kezdeményezésnek is sze-
repe volt abban, hogy meghirdetésre ke-
rült az Út a munkához program, ami-
nek a célja a korábban rendszeresen se-
gélyezettek foglalkoztatása. Rónavölgyi
Endréné polgármester köszöntõjében
arra hívta fel a figyelmet, hogy a kon-
ferencia szellemi mûhely, ami a szak-
emberek közös gondolkodásán alapul.   

A kétnapos tanácskozáson a ple-
náris és szekcióüléseken többek kö-
zött a közcélú munkák szervezé-
sérõl, a különbözõ nonprofit törek-
vésekrõl és a szociális földmunka-
programokról tanácskoztak a részt-
vevõk. A szakemberek szerint a kö-
zösségi foglalkoztatás kistérségi szin-
ten szervezhetõ a leghatékonyab-
ban, amihez az önkormányzatok,
munkaügyi központok, a képzõ in-
tézmények, szociális partnerek és ci-
vil szervezetek hatékony együttmû -
ködése szükséges.

A KISTÉRSÉGEK FEJLESZTÉSÉÉRT
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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 július 1-jén 8–12 óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legköze-
lebb június 24-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb jú-
nius 17-én.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

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

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

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

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

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

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Június 8–14.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–16 óráig, Alba (ügyeletes): hétfõ–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasár-
nap 8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19
óráig.

Június 15–21.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–19 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17
óráig, szombaton 8–12 óráig. Sze-

rencs (ügyeletes): hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Június 22–28.: Centrum (ügyele-
tes): hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Orosz-
lán: hétfõ–péntek 8–16 óráig, Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombat 8–
12 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

kóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433. Sze-
rencs gyógyszertár: Tesco áruház.
Tel.: 47/560-302, 560-303.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
Telefonszám: 47/364-300. 

KÖRZETI FÖLDHIVATAL
Szerencs, Kossuth tér 8., pf.: 55.

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

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

ÁNTSZ KISTÉRSÉGI INTÉZETE 
Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,

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

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(Miskolc, Kazinczy út 19.)  Hétfõ

8–18 óra, kedd, szerda és csütörtök
8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Rákóczi út 94. Tel.: Fe-
kete Diána 20/802-0391. Király Ju-
dit 20/484-1013. Nyitva tartás hét-
fõtõl péntekig 12–18 óráig, szom-
baton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kezdi
meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti napok ese-
tén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt városi felnõtt kör-
zet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között rendelõjükben,
18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készenléti ügyeletet az aláb-
biak szerint:

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

Június 12.: I . körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Június 19.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Június 26.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.

VÉRADÁS
JÚLIUS 

2. (csütörtök): Taktaszada.
4. (szombat): Bodrogkeresztúr –

motoros találkozó.
7. (kedd) 7 óra: Szerencs –

tûzoltóság, 13 óra: Szerencs –
MÁV-állomás.

9. (csütörtök): Tarcal.

A közelmúltban az APEH Észak-ma-
gyarországi Igazgatóságának látóköré-
be került egy, az interneten (e-keres-
kedelem), illetve bolti kiskereskede-
lemben étrend-kiegészítõ termékeket
értékesítõ társaság.

A cég honlapján található infor-
mációk szerint a vállalkozás korrekt
tevékenységet folytat és közremûkö-
dést ajánl mindazon embereknek,
akik legális, jól jövedelmezõ munká-

val szeretnének magukon és másokon
is segíteni. 

A gazdasági társaság az általa for-
galmazott termékeket úgy reklámoz-
ta, hogy azokat egy jó nevû amerikai
társaság gyártotta, amely a világon
egyedülállóan az õsi gyógynövény-
kultúrát ötvözte a legmodernebb na-
notechnológiával. Legújabb termékü-
ket, a búzafû-levet pedig azzal nép-
szerûsítették, hogy azt õk állították elõ
a világon  elõ ször. 

Az adóellenõrök a vizsgálat során a
számlákból megállapították, hogy a
cég a termékeket nem amerikai, hanem
Magyarországon bejegyzett társaságtól
szerezte be. A két vállalkozás neve azon-
ban kísértetiesen hasonlított egymáshoz.
Kiderült, hogy az amerikai cég egyik tu-
lajdonosa egyben egy hasonló étrend-
kiegészítõket forgalmazó magyar tár-
saság vezetõje is. Az adóhivatal ellen-
õrei ekkor a „gyártó” beszállító társa-
ságnál is ellenõrzést kezdeményeztek
és rögzítették, hogy a reklámozott na-
notechnológiai eljárásnak nyoma sincs,
a vizsgált cég nem rendelkezik a gyár-
táshoz szükséges eszközökkel, alkal-
mazottaik nincsenek és a termékek
alapanyagainak a beszerzését sem tud-
ják igazolni. A forgalmazónál az el-
lenõrzés megállapította azt is, hogy fik-
tív (nem valós gazdasági eseményeket
tartalmazó) számlák befogadásával igye-
keztek csökkenteni a fizetendõ általá-
nos forgalmi adójukat is. 

A revízió összesen kilencmillió forint
adóhiányt és bírságot állapított meg. A
vállalkozás képviselõi a vizsgálat kö-
vetkezményei elõl úgy próbáltak me-
nekülni, hogy a tulajdoni részüket el-
adták és a céget egy székhelyszolgál-
tató társasághoz jegyeztették be. 

Az ellenõrzés rávilágított arra, hogy
a világhálón következmények nélkül,
majdnem mindent lehet reklámozni,
akár a termékeknek gyógyító hatást tu-
lajdonítva a fogyasztókat megtéveszte-
ni. A feltártak miatt az adóhatóság jel-
zéssel élt a Gazdasági Versenyhivatal-
hoz és a Mezõgazdasági Szakigazga-
tá si Hivatalhoz. Az információk alap-
ján a szakmai szervezetek az ellenõr-
zé seket jelenleg is végzik. Ezek után jo-
gos nak látszik a kérdés, hogy a remény -
kedõ, a beteg vagy éppen az egészsé-
ges életmódra vágyó embe rekkel mit
etethet a net?

MIT ETETNEK VELÜNK A NETEN?

ÁLLATKERTI SÉTA 2009

– Azonnal engedjen be! APEH-vizsgálat...

SVÉDASZTALOS EBÉD
minden vasárnap a Gróf Degenfeld Kastélyszálló**** teraszán!

Ára: 2490 Ft/fõ � Idõpont: 12–15 óra
Várjuk bejelentkezését az alábbi elérhetõségeken:

Gróf Degenfeld Kastélyszálló****
Tel.: 47/580-400 � Fax: 47/580-401 � E-mail: hotel@degenfeld.hu

www.hotelgrofdegenfeld.hu

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

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

Egészségünkért rovatunk la-
punkból anyagtorlódás miatt ki-
maradt. Ezért olvasóink és a szer-
zô elnézését kérjük.       A szerk.
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� Bicskakulcsos központi zár
� Méretpontos üléshuzatok
� Üléstakarók
� Dísztárcsák (darabra is) 
� Csomagtértálcák (méretpontos is) 
� Trikó jellegû huzatok elsô és hátsó ülésre is 
� Szemöldökök új Swiftre és Opel Astra F-re
� LED-sorok, helyzetjelzô LED-ek

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL VAGY MEGRENDELÉSRE.

CSERÉLJEN OLAJAT úgy, hogy az 
OLAJSZÛRÔ ÁRÁNAK

CSAK A FELÉT FIZETI!!!
(részletek a boltban)

AUTÓÁPOLÁSI és TISZTÍTÓSZEREK!!!
(Rovaroldó, waxos sampon, polírok, gumiápoló)

GYÁRI ALKATRÉSZEK:
VW, Seat, Skoda, Opel, Peugeot, 

Citroën, Ford, Nissan

Bereczk Autósbolt

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

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

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
PÉLDÁNYKERT KÖZ 3.: A város kertvárosi részén, csendes, nyugodt
környezetben, az Árpád-hegyre nézõ panorámával rendelkezõ, 315
m2 teljesen bekerített telken, 2005. évben teljesen felújított (mûanyag
ablakok, ajtók, kõgyapot szigetelés a mennyezeten), igényes belsõ
kialakítású, 2 szoba, nappali, étkezõs konyha, elõszoba, fürdõszoba,
WC, gardrobe, lépcsõház helyiségekbõl álló, egyedi gáz-központi
fûtési rendszerû, önálló vízórás, redõnyös, karbantartott 64 m2 hasz-
nos alapterületû, összkomfortos társasházi lakás kizárólagos hasz-
nálatú tároló helyiséggel és garázzsal. Az ingatlan a felújítást
követõen két évig használaton kívül állt. Az ingatlan a beépített bú-
torokkal kerül értékesítésre: fürdõszoba (tükrös fürdõszobaszekrény,
sarokkád), nappali (komplett szekrénysor), komplett konyha (sü -
tõvel, páraelszívóval). Az ingatlanhoz udvarrész is tartozik. Pihenõ -
kert, díszkert, udvari, kerti világítás, ásott kút. Parabolaantenna.
Ipari áram. Frissítõ festés után beköltözhetõ. Megfelelõség esetén be-
számítható miskolci, legalább 3 szobás, (minimum 100 m2 hasznos
alapterületû) összkomfortos, elsõsorban kertes, vagy sorházi ingat-
lan is. Irányár: 11 900 000 Ft. Tel.: 30/565-82-20. 
KOSSUTH U. 19/B. 2. emelet 3. ajtó: 71 m2 hasznos alapterületû,
komfortos társasházi öröklakás. A loggia igény szerint üvegredõnnyel
lezárható. Alacsony rezsi-és társasházi közös költség. Megfelelõség
esetén beszámítható szerencsi, legalább 1,5 szobás, kizárólag föld-
szinti társasházi ingatlan. Nagyobb lakásba költözõk figyelmébe
ajánljuk! Irányár: 9 900 000 Ft. Tel.: 30/466-44-30. 
PINCE KÖZ 1. Vas Dávid: Kertvárosi, városra nézõ panorámával, 328
m2 térmértékû telken, mintegy 60 m2 haszonos alapterületû, kom-
fortos családi ház a hozzá tartozó 2 helyiséges melléképülettel, mely
hozzáépítéssel garázzsá alakítható. A padlástér beépítésével a hasz-
nos alapterület tovább bõvíthetõ. Irányár: 8 900 000 Ft. Telefon:
30/348-39-03.
BOCSKAI U. 36. Glonczi: 875 m2 területû, 2,5 szobás, komfortos csa-
ládi ház. A vételár kifizetésekor azonnal birtokba vehetõ. Irányár: 
8 500 000 Ft. Telefon: 70/260-17-11. 
GYÁR U. 5. II. lh. 2.em. 1. ajtó: 57 m2 alapterületû társasházi lakás
a hozzá tartozó pincei 3 m2 tárolóval. Garázs az udvarban bérelhetõ.
I.ár: 7 500 000 Ft. Telefon: 20/546-24-80, 20/546-24-30. 
BODROGKERESZTÚR, ADY E. U. 14.: 1607 m2 telken, attraktív módon
kialakított, 2007. évben teljesen felújított, mintegy 123,5 m2 hasz-
nos alapterületû, összkomfortos családi ház. Az ingatlan igényes,
egyedi, exkluzív módon kialakított, rendkívül jó benapozottságú he-
lyiségekkel. A jól tájolt és megnyugtató díszkertben 60 m2 kerti tó,
pázsit, világítás, automata kerti öntözõ. Irányár: 25 000 000 Ft. Tel.:
70/286-44-19.    
RÁTKA, PETÕFI U. 16.: 1224 m2 telken családi ház teljes berende-
zéssel együtt is eladó, esetleg hosszabb távra BÉRBE ADÓ. Üzleti célra
is kiválóan alkalmas. Irányár: 9 900 000 Ft. Telefon: 30/29-81-070.  
MÁD, KOSSUTH U. 19.: 2337 m2 telken családi ház két önálló épü-
lettel. Egyik épület jelenleg kocsmaként mûködik. Másik épület üz-
lethelyiség. 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,garázsból és
gazdasági épületekbõl álló ingatlan, 21 m borospinceággal. Azonnal
beköltözhetõ. Irányár: 9 900 000 Ft. Telefon: 47/363-196, 70/592-
74-39. 

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

KÍNÁLATUNK: 

� E95 benzin – akció szombatonként -5 Ft/l
� Gázolaj (E95 benzin, gázolaj, LPG)

� Autógáz � Kenôolajok
Cím: 3903 Bekecs, Honvéd út 228. (Bekecs és a 37-es közötti út mentén)

Nyitva tartás: naponta 5–21 óráig

üzemanyagtöltô 
állomás

A tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium 

szeretettel várja a nyelvvizsgázni
szándékozókat ECL nyelvvizsgahelyén. 

A vizsgázók alap-, közép- és felsõfokon, angol és német nyelvbõl
tehetnek államilag és nemzetközileg elismert, akkreditált nyelvvizsgát. 

TOVÁBBI VIZSGAIDÕPONTOK 2009-BEN: 

okt. 2. (alap-/felsõfok) � okt. 3. (középfok)
(jelentkezési határidõ: szept. 3.)

dec. 4. (alap-/felsõfok) � dec. 5. (középfok)
(jelentkezési határidõ: nov. 5.)

További információkért hívja a 47/352-026 vagy a 30/239-7000 
telefonszámot, illetve látogasson el iskolánk honlapjára: www.tfg.hu. 

A GW-Borsodvíz Kft. a lakossági víz-
bekötések ösztönzésére 2009. au-
gusztus 31-ig akciót hirdet. A szol-
gáltató által nyújtott 19 350 Ft + áfa
kedvezmény ingyenes helyszíni fel-
mérést és a vízóra térítésmentes biz-
tosítását, valamint a szerelési díjból 50
százalék engedményt tartalmaz. A
kedvezmény összege állandó, a meg-
rendelõ által fizetendõ tényleges költ-
ség azonban a bekötõ vezeték hosz-
szától, a gerincvezeték minõségétõl és
átmérõjétõl függõen eltérõ lehet. Az

egyéb felmerülõ kiadások (földmun-
ka, vízóraakna elkészítése, úthelyre-
állítási költség, stb.) a megrendelõt ter-
helik. Az akcióról további információ
és jelentkezés: GW-Borsodvíz Kft.
Tokaji Üzemvezetõség 3910 Tokaj,
Csokonai u. 2., tel.: 47/352-322. 

KEDVEZMÉNYES IVÓVÍZBEKÖTÉS
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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. 

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

BOWLING CLUB
2009. június 13-án ismét RETRO BULI 
a Bowling Club-ban DJ Szlobodával!

Akció: Finlandia-tonik, Kalinka-Fanta citrom
(Az akció a készlet erejéig tart)

Mindenkit szeretettel várunk!

Nyitva tartás: vasárnaptól csütörtökig 13–23 óráig, péntek, szombat 13–02 óráig.
Pályafoglalás nyitvatartási idõben az 47/561-141-es telefonszámon.

AK CIÓ!

Újabb hétvégi rendkívüli akció a szerencsi 
és tarcali COOP üzleteinkben június 11–14-ig!
Minna túró 500 g 379 Ft

Egységára: 758 Ft/kg
Minna tejföl 450 g 159 Ft

Egységára: 353,33Ft/kg
Tipp sonkás csemege 1 kg – Debreceni Hús 1199 Ft
Premier házi paprikás szalámi szel. 80 g – Debreceni Hús 299 Ft

Egységára: 3737,50 Ft/kg
Konkoly kedvenc kolbász 1 kg Plastinker 999 Ft
Pillangó üdítõ 5 l, alma, narancs, õszibarack 199 Ft

Egységára: 39,80 Ft/kg
COOP ásványvíz 1,5 l, enyhe, mentes, dús 49 Ft

Egységára: 32,66 Ft/l

Tõkehúst árusító üzleteinkben:
Sertés apróhús 70%-os, 1 kg 699 Ft

Zöldség-gyümölcsöt árusító üzleteinkben:
Kígyóuborka 1 kg 179 Ft
Újburgonya 1 kg 179 Ft

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

már most is több mint 80% MAGYAR TERMÉK!

Eng.sz.: R-1787/1998

TENGERPARTI NYARALÁSOK AUTÓBUSSZAL,
REPÜLÕGÉPPEL, EGYÉNILEG! 

Ehhez keresse irodánkban a megfelelõ katalógust 
és válasszon kedvére!

2009. június 16-tól szeptember 2-ig 
Debrecenbõl is elérhetõ lesz a TÖRÖK RIVIÉRA.

Kemer 4* AI – 92 900 Ft-tól.
Antaya 4* AI – 96 900 Ft-tól

Alanya 5* UAI – 129 900 Ft-tól
Belek 5* UAI – 132 900 Ft-tól
Side 5* UAI – 141 900 Ft-tól

Bõvebb információk a Zemplén Tourist Utazási Irodában.

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

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

Egy-, két- és háromágyas, 
zuhanyzós szobákkal, 

lakosztállyal, reggelivel 
és zárt parkolóval biztosít 

minden kényelmet.

A tíz szoba mindegyikében 
színes tv, légkondicionált 

társalgó, reggelire 
bôséges ételválaszték áll 

vendégeink rendelkezésére!

WWEEEEKKEENNDD
PPAANNZZIIÓÓ

Szerencs, 
Rákóczi út 19.

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

Vasudvar
� Álmennyezetek,

stukkók, rozetták
AKCIÓS ÁRON!!!

� Zártszelvények, szög-, 
kör-, lapos-, négyzet-, 
betonacélok

� Hegesztett hálók, kerítés-
fonatok, kötözõdrótok

� Alu és horganyzott 
csatornák, lemezek

� Kisgépek, szerszámok, 
csavarok

� Tapéták, tapétaszegõk, 
ragasztók

� Kertészeti és takarófóliák

� Csúszdák, hinták

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

Bogácson 
2 x 4 ágyas
apartman

egész évben
kiadó.

Érd.: 
30/252-5657.

Külföldi munkavállalásra is alkalmas

OKLEVELET ADÓ MASSZÕRTANFOLYAM
indul július 9-tõl

Szerencs, Sárospatak, Sátoraljaújhely
Ár: 45 000 Ft RÉSZLETFIZETÉSSEL!

További kedvezményekkel! 

Érd.: a 30/365-7510  vagy a 70/944-6427 számon
Nyilvántartási szám: 14-003206

FÉRFIAK NAPJÁN
JÓ EGÉSZSÉGET, BÉKÉS ÉLETET KÍVÁNOK ÖNNEK,

ÉS  A CSALÁDJUKAT, GYERMEKÜKET, 
UNOKÁJUKAT  SZERETŐ

FÉRFIAKNAK, APÁKNAK, NAGYAPÁKNAK 
ÉS DÉDNAGYAPÁKNAK! 

ÔSZINTE  TISZTELETTEL:
URAY ATTILÁNÉ

önkormányzati képviselô

INGYENES
SZEMÉSZ SZAKORVOSI

LÁTÁSVIZSGÁLAT
MINDEN KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN

Figyelem! 
A Rutin Kft. minden hónapban személy-

gépkocsi-vezetô tanfolyamot indít!

GYORSÍTOTT TANFOLYAMOK
Diákoknak, tanároknak engedmény
8x részletfizetés – csak nálunk! 

1. részlet – diák, felnôtt: 10 000 Ft
Tanfolyam indítás ideje: 2009. június 16., 15 óra. 

Jelentkezés helye: Szerencs, Posta mellett
Tel.: 47/362-859 vagy 20/7717-582 – Rácz Péter. 



Folyamatosan bõvülõ szolgáltatá-
sokkal várja ügyfeleit a Szempont op-
tikai szaküzlet Szerencsen. Az elmúlt
év októberében történt nyitás óta a
bolt alapterülete megháromszoro-
zódott annak köszönhetõen, hogy he-
lyi mûhelyt és vizsgáló helyiséget is
kialakítottak az orvosi ügyelettel
szemben lévõ épületben. Így igény
esetén már akár másnapra is tudnak
szemüveget biztosítani.  

Az üzletet fenntartó Szabó János
látszerész 15 év szakmai tapaszta-
lattal áll a lakosság szolgálatában.
Üzletpolitikájának középpontjában
a minõség és a vevõk minél széle-
sebb körû kiszolgálása áll. Ennek
jegyében azt is vállalják, hogy a más-
hol vásárolt napszemüvegek UV-

szûrését megvizsgálják is szükség
esetén szaktanácsadással is segítik a
vevõket. Legújabb szolgáltatásként

heti két alkalommal ingyenes látás-
vizsgálatot biztosítanak a térségben
élõknek, így elkerülhetõ az egész-
ségügyben elõforduló, esetenként
akár több hetes elõjegyzési idõ. Az
optikai szaküzletben elõzetes beje-
lentkezés alapján keddenként 9.30–
11.30 óra között dr. Korondi Klára
szemész fõorvos, csütörtökönként
pedig dr. Szemán Annamária sze-
mész szakorvos várja a vizsgálatra ér-
kezõket. Mindkét doktor komoly
gyermekszemészeti tapasztalattal
rendelkezik, így látási probléma gya-
núja esetén a szülõk is bátran for-
dulhatnak a szakemberekhez.
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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!

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.

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

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett) 

Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767 www.zemplenmag.hu

Honda fûkaszák és fûnyíró gépek 
engedményes áron!

LEMOSÓ PERMETSZEREK, TALAJFERTÔTLENÍTÔK ÉS TAVASZI MÛTRÁGYÁK

KERTI GÉPEK

Kerekek, láncok, kômûvesszerszámok

AL-KO FRS-4125 fûkasza 
49 990 Ft helyett: 36 990 Ft 
AL-KO FRS-4535 fûkasza 
59 990 Ft helyett: 44 990 Ft

Emelõkosaras 
gépkocsi 
bérelhetõ. 
Munkavégzés 

11 m magasságig. 

Érd.: 20/9856-000. 

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT 
AZ OPTIKA SZAKÜZLETBEN

100 órás, alapfokú C típusú, 
angol nyelvvizsgára 

felkészítõ tanfolyam indul 
júliusban Szerencsen. 

A felkészítés díja 70 000 Ft, 
amely részletekben fizethetõ.

Érdeklõdni lehet 
Képes Zsuzsánál 

a 30/824-5172-es számon.

Válaszoljon a következõ kérdésre
SMS-ben és nyerjen vasárnapi  svéd -
asztalos ebédet a tarcali Gróf De-
genfeld Kastélyszállóban! Kérdé-
sünk: mennyibe kerül va sár na pon-
ként a svédasztalos ebéd a Gróf De-
genfeld Kastélyszállóban? (A választ
lapunkban megtalálja.) A helyes vá-
laszt kizárólag SMS-ben, a 06-
20/940-2066-os számra küldjék el
szerkesztõségünknek. A megfejtõk
között egy darab, két személyre szó-
ló vasárnapi ebéd meghívót sorso-
lunk ki a Gróf Degenfeld Kastély-
szállóba. Az SMS alapdíjas, a
megfejtéseket 2009. június 18-án 12
óráig fogadjuk.

HELYES
MEGFEJTÉSÉRT

VASÁRNAPI EBÉD



– Szerencs, Landler J. út 38. szám alatt háromszobás, hallos, összkom-
fortos család ház eladó, a lakás alatt szuterén és garázs van. Érd.:
30/447-4954. (11)

– Szerencsen a Szabadság úton elsõ emeleti, 56 m2-es, kétszobás, össz-
komfortos lakás eladó. Gázkonvektor fûtésû, járólapos, a konyhában új,
beépített bútor. Ár: 8,2 M Ft. Érd.: 20/9722-626. (11)

– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10 x10 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. (11)

– Szerencsen, a Mikszáth utcában kétszintes, felújított családi ház. Mûa-
nyag nyílászárók, gáz + közp. fûtéses, nagy fedett terasszal, bolthelyi-
séggel eladó. Kisebb (kb. 120-130 m2-es), jó állapotú családi házat
beszámítok Ondi út és környékén. Ár: 18,7 M Ft. Érd.: 70/32-17-838.
(11)

– Szerencsen a Szabadság utca 6/A alatt családi ház 18 M forintért eladó
(alku nélkül). Érd.: 30/355-9262. (10-11)
– Bekecsen a Gábor Áron u. 18. szám alatti, régi kis családi ház, sarok-
telken, szép kilátással, telekáron eladó. Irányár: 1,8 M Ft. Érd.: 70/368-
5078. (11)
– Miskolc, Középszer úton 9. emeleti, 51 m-es teljesen felújított lakás
eladó. Irányár: 6,8 M Ft. Érd.: 30/648-5835. (11)
– Balaton felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csendes faluban három-
szobás, részben felújított, százéves ház közel 2000 négyzetméteres tel-
ken 2,9 millió forintért sürgõsen eladó. Érd. a 20/563-3852
telefonszámon Szerencsen. (11)
– Szerencsen frekventált helyen 200 m2-es, háromszobás, nappalis, ét-
kezõs vegyes- és gáztüzelésû, azonnal beköltözhetõ családi ház, rende-
zett, parkosított udvarral sürgõsen eladó. Érd.: 20/935-0795. (11)

MEZÕGAZDASÁG
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-2255. (11-13)
– Kordonos szõlõ kis házzal és végében ugyanolyan alapterületû akácos
erdõvel a monoki Lete dûlõben eladó. Érd.: 30/374-6067. (11)

GÉP, SZERSZÁM
– Rotációs kapa után kapcsolható utánfutó, 1 m x 60 cm-es, 2 db tö-
mött gumi kerékkel együtt, 10 ezer forintért eladó. Érd.: 47/361-425, az
esti órákban (11-12)
– Trabant-motoros kis traktor és háromfázisú teherfelvonó eladó. Érd.:
47/363-223. (11)
– JVC videokamera 35 ezer forintért eladó. Érd.: 70/368-5078. (11)

JÁRMÛ
– Lada Samara 1.3, 1989. évi, háromajtós, krémfehér autó téli gumik-
kal 65 E Ft-ért eladó. Tel.: 20/563-3852. (11)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié, íróasztal. Érd.: 47/361-
167, 47/363-041. (11)

VEGYES
– Tetõcserép 500 db, heverõk, ülõgarnitúra, szekrénysor eladó. Érd.:
20/5577-215. (11-12)

KIADÓ
– Szerencsen kétszobás társasházi lakás, berendezve, hosszú távra kiadó.
Ár: 30 ezer Ft/hó + kéthavi kaució. Érd.: 30/701-2970 (11-12)
– Miskolc központjában garzonlakás hosszabb távra kiadó. Érd.: 30/490-
1756 (11-12)
– Budapesten a XIV. kerületben 1,5 szobás, 46 m2-es, felújított, mérhetõ
fûtéses, jól megközelíthetõ panellakás kiadó azonnali beköltözéssel. Érd.:
20/965-9134. (11)

VÁLLAL
Gyermekszobák dekorációját, mesefigurák, egyéb motívumok fali fes-
tését vállalom. Érd.: 20/475-8569 (11-12)
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– Szoba, konyha, fürdõszobás lakás Szerencs központjában kiadó vagy
eladó. Érd.: 06-20/240-0360. (11-12)
– Közmûvesített építési telek eladó Bekecsen a Gábor Áron u. 3/1. szám
alatt. Érd.: 70/387-2842. (11-12)
– Szerencs, Kossuth úton 73 m2-es, három szoba + étkezõs, II. emeleti
társasházi lakás, jó lakókörnyezetben eladó. Irányár: 8,7 millió Ft. Ugyan-
itt garázs eladó. Érd.: 20/999-8836. (11-12)
– Szerencsen kétszobás, konyhás, kertes családi ház sürgõsen eladó.
 Irány ár: 8,5 M Ft. Érd.: 30/751-6765. (11)
– Szerencsen a Szabadság utcában háromszobás, gázfûtéses, társasházi
lakás eladó. Érd.: 30/460-9838. (11)
– Szerencsen a Gyár út 15/A/6-ban mûanyag ablakos, felújított, há-
romszobás (123 m2) sorházi lakás eladó. Érd.: 47/361-384, 17 óra után,
vagy 20/434-7408. (11)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Bekecsen, a Szent István út 2. szám alatt vízzel, villannyal ellátott, kör-
bekerített építési telek eladó. Érd.: 20/974-1707. (11-12)

– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3 szobás,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal,
melléképületekkel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is ki-
váló. Érd.: este 30/921-2255. (11-12-13)

– Szerencsi kertes, két és félszobás, cserépkályhás tömbház, komfort
nélküli (víz az udvaron) akár berendezéssel eladó. Ár: 6,5 M Ft. Tel.:
30/473-6735. (11-12)

– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejáratú 2 + 4 szobás csa-
ládi ház eladó. Vállalkozásra megfelelõ. Kisebb házat, lakást beszámítunk.
Érd.: 20/575-3803. (11-12)

– Szerencsen az Ondi út 1/B 1 lépcsõház, 3. emeletén 52 m2-es, 2 szo-
bás, felújított, villanykályha fûtéses lakás azonnali beköltözéssel eladó.
Érd.: 30/395-2529, vagy 30/283-9059. (11-12)

– Bekecsen 3 szoba + nappalis családi ház, költözés miatt a Jókai u. 4.
szám alatt sürgõsen eladó. Ugyanitt kerítéshez terméskõ eladó. Érd.:
30/834-7733. (11-12)

– Szerencsen, lakó-pihenõ övezetben, 3 szoba, nappali, konyha + nagy
étkezõs, 130 m2-es kertes családi ház eladó. Érd.: 20/537-0558. (11-12)

– Szerencsen a Bekecsi úton 110 m2-es, kertes, összkomfortos, teher-
mentes családi ház eladó, három szoba, pince, kocsibeálló, kút, fészer,
nyári konyha. Irányár: 11,9 M Ft. Érd.: 70/949-1506. (11-12)

– Szoba, konyha, fürdõszobás lakás Szerencs központjában kiadó vagy
eladó. Érd.: 20/240-0360 (11-12)

– Szerencsen kétszobás, társasházi lakás, beépített bútorokkal, mûanyag
nyílászáróval sürgõsen eladó. Érd.: 30/701-2970 (11-12)

– Szerencsen, a Kossuth utca 19/B épületében 71m2-es, téglaépítésû,
elsõ emeleti, villanyfûtéses, társasházi lakás (két és fél szoba, étkezõ, er-
kély, a lakáshoz pince tartozik) eladó. Irányár: 9 M Ft. Érd.: 46/318-
745, vagy 30/558-8002 (11-12)

– Szerencs, Széchenyi út 40. szám alatt, 2 szobás, felújított, összkom-
fortos családi ház (76 m2) eladó. Érd.: 47/363-523, vagy 20/543-1666
(11-12)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

ID. CSORDÁS JÓZSEF 
temetésén megjelentek, sírjára virágot 

hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

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.

MEGEMLÉKEZÉS 
Szomorú szívvel emlékezünk arra a napra,

amikor a legdrágább gyermek, testvér, 

KIRÁLY ISTVÁN, 
volt taktaharkányi lakos, 35 éves korában, 

2008. június 11-én örökre itt hagyott bennünket.

Csak az idõ múlik, feledni nem lehet,
Hogy fiatalon kettétört életed.

A temetõ csendje ad neked nyugalmat,
Szívünk bánata örökre megmarad.

Ha majd egyszer kiszárad érted síró szemem,
Hozzád megyek megpihenni, 

drága jó gyermekem…

Emlékét szívünkben örökké õrizzük

Örökké bánatos édesanyja és élettársa: Lajos,
bátyja Ottó és családja.

EMLÉKEZÉS 

„Kinézek az ablakon, s látom a Holdat ragyogni,
Érzem a könnycseppet az arcomon lefolyni. 
Ha itt lennél és megkérdeznéd mi a bajom, 

Annyit mondanék, hiányzol nagyon.”

Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor

KULCSÁR SÁNDOR 
testnevelõ tanár 2 évvel ezelõtt itt hagyott 

bennünket. 
Örökké bánatos felesége és fia

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, 2004. június 18-ára, amikor

a szeretõ feleség, legdrágább édesanya, 

TÖRÖK LÁSZLÓNÉ 
(PÁLL ILDIKÓ) 

örökre itt hagyott bennünket.
Férje, gyermekei, szerettei

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték

FARKAS ZOLTÁNT, 
hogy 59 éves korában, tragikus hirtelenséggel 

2009. május 29-én elhunyt. 
Hamvasztás után Trencinben helyezzük 

végsõ nyugalomra. 
Fájó szívvel: testvére, Marika és sógora, Laci.

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2009. június 19-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

június 26., augusztus 7.

500 forint

�

�

Szerencs központi részén, kulturált környezetben
2,5 szobás, karbantartott kis családi ház gázcirkó
fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár: 11,5 M Ft.
Érd.: 70/618-1054. (10-11)

Végkiárusítás a ruhaosztályon! 

Minden áru –50%
június 15-tõl 

Szerencsen a Rákóczi út 74–80. szám alatti 
kínai áruházban, a Szerencse Áruház emeletén.



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

ve: polinéz sziget. 13. Ütem. 14. Két
végén LÁT! 15. Idegen mûvészet! 16.
Vegyjele: Cr. 17. Olasz sorozat (SERIE).
19. Oromrész! 20. Kígyó. 21. Gyako-
ri kötõszó. 23. Big ..., õsrobbanás. 24.
Soproni ..., hazai sör. 26. Kofa. 28. Bór,
deutérium, kén. 29. Grafit. 31. Hûvös
hónappal kapcsolatos. 32. Dó, .., mi.
33. Férfinév. 35. Fordított tiltószó. 36.
Szintén ne! 37. A felsõfok egyik jele.
38. Lengyel város. 40. Szerencsi cso-

ki volt. 42. Kiejtett D! 43. Dupla ma-
gánhangzók. 44. Angol hatos (SIX). 45.
Hegycsúcs. 47. Teherautó-márka. 48.
NDK párja volt. 50. Az udvarra (népi-
es). 51. Azonos magánhangzók. 52.
Ókori írófelület. 54. Tata hangzói! 55.
Orosz autómárka. 56. Kanada fõváro-
sa. 58. Folklór. 61. Lágy hangzói! 62.
Et cetera. 64. Vegyjele: Sn.

Függõleges:
1. Az idézet második része. 2. ...

György, magyar származású pénz-

ügyi szakember. 3. Rosz-
szat tesz. 4. Rag, a -re pár-
ja. 5. Abba az irányba. 6.
Hazai csatorna. 7. Dia-
méter. 8. General Mo-
tors, röviden. 9. Auszt-
rália sportjele. 10. Nad-
rágon, kabáton is lehet.
11. Vaktában. 16. Hazai
ökölvívó beceneve. 18.
Börtöntöltelék. 20. Pá-
linka alapanyaga lehet.
22. Angol város. 25. Nõi
név. 27. Kenyeret vág.
30. Elõtag: új. 34. Vicc.
37. Idegen nõi név. 39.
Toronto lakója. 40. Ilyen
biológia is van. 41. Szörp
készül belõle. 44. Ciga-
rettázik. 46. Tanító. 49.
Éléskamra. 50. Áldozati
étek. 52. Folyó két szé-
lén van. 53. Azt köve-
tõen. 55. Páratlanul la-
poz! 57. A watt és az út
jele a fizikában. 59. Köt-
õszó. 60. Kazán közepe!
63. Bór, nitrogén.

Sz. A. 

A május 22-ei keresztrejtvény helyes
megfejtése: „… ennek hiányában ká-
rosítjuk a sebészet mûvészetét és tu-
dományát.” (Theodor Billroth)

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül a szerencsések jutalma: 2000 Ft-
os vásárlási utalvány: Csapó Fe-
rencné, Szerencs, Kossuth u. 19/D,
2/1., 1500 Ft-os vásárlási utalvány:
Határik István, Szerencs, Kazinczy u.
8., 1000 Ft-os vásárlási utalvány: Mi-

zsó Jánosné, Szerencs, Lipták út 31.
A helyes megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 20/459-6125-ös te-
lefonszám tulajdonosa 1500 Ft-os vá-
sárlási utalványt nyert. A nyertesek
a nyereményeket a Szerencsi Hírek
szerkesztõségében (Szerencs, Nép-
ház) június 16–19. között vehetik át.
A június 12-ei keresztrejtvény meg-
fejtésének beküldési határideje: jú-
nius 19. Megfejtésüket SMS-ben is
elküldhetik a 20/940-2066 számra. 
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

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

KE RESZT REJT VÉNY
2009. június 12.

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

ICTERUS

Június 27-ig.: könyvvásár a városi könyvtár állományából kivont könyvekbõl.
A kiárusítást a gyermekkönyvtár foglalkoztatójában tartják nyitvatartási idõben. 
Június 14., 16 óra: hangverseny Hidegkúti Lászlóné növendékeivel a Rákó -
czi-vár lovagtermében.

A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATA

A HULIGÁNOK
NAGYKONCERTJE

A Hooligans zenekar idén nem ün-
nepel nagy évfordulót, nem mutat be
új lemezt, egyszerûen „csak” megnyitja
a nyarat, a vakációt.

Erre a nem mindennapi nyárindító
bulira hívja a banda a rajongókat, akik
június 13-án, az utolsó iskolai tanítá-
si napon adnak hatalmas koncertet a
Petõfi Csarnok szabadtéri színpadán.

A tervek szerint 18.30-kor az elõ-
 zenekar, azaz a Tom Stormy Trio csap
a húrok közé. Õk lesznek azok, akik
rockabilly muzsikájukkal bemelegítik
a nagyérdemût a pontosan 20 órakor
színpadra lépõ Hooligans elõtt.

A népszerû zenekar tagjaitól meg-
szokhatta a közönség, hogy a koncert
mellett különleges látvány, igazi show-
mûsor tárul a rajongók elé. Ígéretük sze-
rint ezúttal sem lesz másképp. 

BRAVO HITS 22
A legnagyobb sztárok legfrissebb slá-

gerei. Talán ez a mondat is elegendõ
lenne ahhoz, hogy jellemezzük a so-
rozat legújabb darabját. Ezúttal is a leg-
nagyobb sztárok legfrissebb slágereit
vonultatja fel a korong. A sort rögtön
három megasláger nyitja, olyan éne-
kesnõktõl, mint Britney Spears, Katy
Perry, Lady Gaga. A folytatásban sem
csalódhat a tisztelt hallgató, hiszen ér-
kezik az új amerikai tini-szenzáció, a
Metro Station, hogy együtt rázhassunk
velük debütáló slágerükre. Aztán ott
van még a Billboard Hot100 listát két
hétig is vezetõ Kelly Clarkson-dal.
Hosszan sorolhatnánk a további szu-
persztárokat, de inkább hallgassuk
meg a Bravo Hits 22 kiadványát. 

KISHA 

Különleges, intim hangulatú, igazi
közép-európai muzsika hallható a
szlovéniai együttes most megjelenõ
elsõ albumán. 

A ljubljanai Kisha énekesnõ-szö-
vegírója, Andja Marich, magyar–hor-
váth származású. Horvátországban
született, majd férjéhez költözött
Szlovéniába. Alapító tagok még a szlo-
véniai Janez Dovc és a horváth–
olasz származású Marco Grabber,
majd a végleges felállás további pro-
fi zenészekkel egészült ki a régió min-
den zegzugából: Magyarországról,
Szlovéniából, Horvátországból és
Olaszországból. 

Kisha, annyit jelent: esõ… Az éne-
kesnõ látványköltészet jellegû magyar
szövegeivel visszanyúl a gyökereihez.
A saját szerzemények mellett kedvenc
költõje, Ady Endre és a magyar nép-
dalok egyszerû, mégis elementáris ere-
jû világából is merít. 

EROS RAMAZOTTI
Az új album május 25-étõl szimp-

la CD-n, bakelit LP-n, limitált spanyol
nyelvû változatban is megjelenik.

Eros Ramazotti vadonatúj CD-jének
exkluzív, 64 oldalas képeskönyvvel
ellátott de luxe változatához pedig
csak az október 22-i budapesti Eros-
koncert jegyvásárlói juthatnak hozzá,
csak a Ticket Express hálózatban és
a www.tex.hu oldalon május 28-tól!

Az „ALI E RADICI” albumon két,
jól megkülönböztethetõ stílusú zenét
ötvöztek az inkább élõ hangzású, va-
lódi hangszeres zenével, melyeket
Eros Ramazotti Claudio Guidettivel írt,
az elektronikus hangzású, Michele
Canova által készített számokkal. 

Az „ALI E RADICI” egy valóban
nemzetközi hangzásvilágú album,
melyen mindenki megtalálhatja a
hozzá közelálló stílust. A vonós szeg-
mensek a Ramazotti és Guidetti által
készített daloknál a rangos Abbey
Road Studióban készültek London-
ban. A hangszerelésért Paul Buck-
master felelt. A Canova által készített
számokban azt a Davide Rossit hall-
hatjuk játszani, aki többek között már
a Coldplay albumán is közremûkö-
dött. 

LADY SOVEREIGN

Õ egy független, kreatív, nem ép-
pen hétköznapi fiatal rapper lány, aki
már 13 évesen mesterien forgatta a
szavakat. 

Lady Sovereign szerepelt már Da-
vid Letterman show-jában, turnézott
Gwen Stefanival, dolgozott Phar-
rellel és a Beastie Boyszal  Love
Me Or Hate Me címû kislemezes da-
lából pedig több mint egymilliót
adott el. – Én nem vagyok átlagos
rapper. Mindig éreztem, hogy kü-
lönbözök mindenki mástól és vala-
hogy másként közelítek a dolgok-
hoz, mint mások a környezetemben.
Nem tudok erre magyarázatot, egy-
szerûen ilyen vagyok – vallja ön-
magáról az ifjú tehetség. A Jigsaw
címû album elsõ kislemezes nótá-
ja a So Human, melyhez mókás vi-
deoklip is készült.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Kovács Nóri, Juhász Attila és
Szathmári Király Tamás. A helyes vá-
laszt beküldõk közül Halász And-
rásné, Szerencs, Kölcsey u. 6. szám
alatti olvasónk 1500 forintos vásár-
lási utalványt nyert. A helyes meg-
fejtést SMS-ben beküldõ 30/637-
6382-es telefonszám tulajdonosa
1500 forintos vásárlási utalványt
nyert. A nyeremények a szerkesztõ -
ségben, munkaidõben átvehetõk. Já-
tékunk új kérdése: Mi a címe Eros
Ramazotti legújabb albumának? A
válaszokat postai borítékban, vagy le-
velezõlapon juttassák el szerkesztõ -
ségünk címére és arra írják rá: ZE-
NEALATTJÁRÓ.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

III. ROCKPÁRBAJ 
A szerencsi Városi Kulturális Központ és Könyvtár július 4-én (szomba-

ton) 13 órától megrendezi Szerencsen, a Rákóczi-vár belsõ udvarában a
fiatal amatõr rockegyüttesek III. szerencsi párbaját. 

Jelentkezni lehet személyesen a mûvelõdési intézményben (Szerencs, Rá-
kóczi-vár), vagy a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével, nevezési díj
befizetésével. Jelentkezési határidõ: június 22. (hétfõ), a nevezési díj: 5000
Ft, amelyet a kulturális központ gazdasági irodájában lehet befizetni mun-
kanapokon 9–16 óráig. 

A zenekarok fellépésének sorrendje a koncert napján sorsolással dõl el.  
Együttesek mûsorideje: 15 perc! A zsûri értékeli a zenekarok  produkció -

ját. Az elsõ három helyezett jutalomban részesül. Ebédet és vacsorát biz-
tosítunk a zenekarok tagjai részére. 

Bõvebb felvilágosítás: Rácz Miklós mûvelõdésszervezõnél, telefon/fax:
47/362-121, 20/563-3418, e-mail: raczmiklos@freemail.hu.



Kos: III. 21. – IV. 20.
Ez az idõszak a gondolkodás és

a tükörbe nézés ideje lehet, külö-
nösen, ami a párkapcsolatot illeti.
Jól teszi, ha alaposan átgondolja az
emberekhez – párjához – fûzõdõ

viszonyt, így nemcsak õket, hanem önmagát is job-
ban megismerheti. Ez kiváló idõszak arra is, hogy
együtt legyen szerelmével, vagy rátaláljon valakire,
akivel hosszú idõre tervezhet. Itt az ideje, hogy ne
csak a mának éljen, hanem a holnapra is gondol-
jon. Nézzen szét a világban, s hamarosan kipat-
tannak a jobbnál jobb ötletek a fejébõl – csak
gyõzze õket észben tartani! Ha szükséges, nyu-
godtan vonja be az ismerõseit a tervek megvalósí-
tásába, nem fog bennük csalódni. Ne kísértse
viszont a szerencsét, s ne ugorjon fejest magas ri-
zikófaktorral rendelkezõ üzleti ügyekbe! Kevesebb
idõ jut a munkára, karrierre, de valójában ez most
nem is zavarja.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A Nap május végén elhagyta a

Bika jegyét, ez némi lankadást hoz
érzelmi életében. Júniusban egy ki-
fejezetten kellemetlen konstelláció
megronthatja a szerelmes minden-

napokat. Különösen a meglévõ párkapcsolatoknak
árthat ez a hónap, ezért ne siessen el semmilyen
döntést, várja ki ezt a kb. kéthetes idõszakot, és
problémái megoldását kivételesen odázza el. A
párkeresõk most folyamatosan akadályokba ütköz-
hetnek. Új, egyben kétesnek tûnõ ajánlatok érkez-
hetnek, ne mondjon semmire igent alapos
megfontolás nélkül. Könnyen beleeshet abba a hi-
bába, hogy nem látja a fától az erdõt, s egy bi-
zonytalanért felrúgja a biztosat. Fontossá válik,
hogy saját szükségleteivel törõdjön, töltse fel magát
energiával az elkövetkezendõ hetekre. A hónap
vége már jelentõsen lazul.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Családi és magánéletében kie-

melkedõen fontos idõszaknak néz
elébe, jelentõs változások jöhetnek
egyik napról a másikra. Lehet szó
lánykérésrõl, gyermekáldásról, ösz-

szeköltözésrõl vagy akár a már lankadó érzelmek
felkorbácsolásáról. A magányos Ikrek sem marad-
nak ki a sorból, jöhet a szerelem. Nagyszerû hetek
várnak rá, bármibe kezdjen most, azt könnyedén
sikerre viheti, még támogatókat is talál tervei meg-
valósításához. Egyszerûen ölébe hullanak a ki-
hagyhatatlan lehetõségek. Egyelõre nem is kell
következményekben gondolkodnia; jól áll a gyer-
meki ártatlanság maszkja. Fontos, hogy elegendõ
idõt szánjon pénzügyi dolgaira, mert ha ezt nem
teszi, a hónap végére anyagi nehézségei adódhat-
nak. Topon van minden tekintetben, nagyon jól
érzi magát a bõrében, a betegségek biztosan elke-
rülik.

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Magánéleti téren nem árt meg-

vizsgálnia lehetõségeit, s azt, vajon
biztosan nyújt-e annyit párjának,
mint amennyit kap tõle. Lehet,
hogy az „adok-kapok” arányát ki-

egyenlítettnek érzi, de ez nagy valószínûséggel
nem felel meg a valóságnak. Érdemes lenne egy
alapos beszélgetés során átbeszélni az esetleges ne-
hézségeket. A párkeresõk sok akadályba ütközhet-
nek a következõ hetekben. A nyár elején könnyen
megeshet, hogy dolgai intézéséhez külsõ segítségre
lesz szüksége. A hírek utolérik az embert, akárhová
is bújik elõlük. Érdemes egy kicsit magába szállva
elmélkedni legközelebbi életcéljairól, miközben
erõt gyûjt a nagy dobáshoz. Most nem teszi jól, ha
csak önmagára támaszkodik. A másokkal való
együttmûködés fontos kérdéssé válik. Lelkiekben
nem érzi teljesen stabilnak magát, épp ezért töltsön
kellõ idõt pihenéssel, relaxációval.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Sok szép romantikus pillanat vár

rá ebben az idõszakban, különösen
azok számíthatnak pozitív irányú
változásokra, akik még keresik a
párjukat. Ne csüggedjen, mert új

lehetõségek nyílnak meg számára. Olyan helyen
lelhet rá a szerelemre, amire sosem gondolt volna.
A párkapcsolatban élõk érzelmei is elmélyülhetnek,
tomboló szenvedély jellemzi június ezen szakát.
Vegyen ki egy kis szabadságot és utazgasson ked-
vére, csak úgy. Sikereket hozó hónap köszönt rá,
figyelmét elsõsorban munkájára összpontosítsa,
karriere most szárnyakat kaphat, ráadásul alkalma
lehet arra, hogy feljebb lépjen a ranglétrán. Várat-
lanul új lehetõségek is kínálkozhatnak számára. Ne
halogassa a fogyókúra vagy a dohányzásról való le-
szokás megkezdését. 

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Hangulata a hõmérséklet emel-

kedésével együtt javul, sokat moso-
lyog, szinte vibrál körülötte a
levegõ, így könnyen megeshet,
hogy a szerelem is hipp-hopp ko-

pogtat az ajtaján. Ha már van párja, az érzelmek
elmélyülnek, de bizony megtörténhet, hogy jelen-
legi szerelme mellett valaki más is a kegyeire áhí-
tozik… Igazán nagyszerû idõszak lesz, különösen
tanulásra, karrierépítésre, munkahelyváltásra – vagy
akár az összesre együttesen. Leginkább saját gátlá-
saitól tud majd könnyebben megszabadulni, ha be-
látja, legfõbb kerékkötõje a kishitûség. Keresse az
alkalmat a nyilvános szereplésre, álljon ki közönség
elé, nyíltan hangoztassa álláspontját. Most kell
megalapoznia egzisztenciáját, figyelje a váratlan le-

hetõségeket. Hajlamos lehet arra, hogy többet filo-
zofálgasson, elmélkedjen, mint máskor.

Mérleg: IX. 24. – X. 23.
Ebben a hónapban sok idõt kell

fordítania az emberi kapcsolataira.
Ha van párkapcsolata, azt fel kell
frissítenie, ha még keresi a másik
felét, akkor új szerelmi köteléket lé-

tesíthet a hónap szinte összes napján. Kiváló alka-
lom ez az idõszak arra, hogy sok idõt töltsön
párjával, és átértékelje hozzá fûzõdõ viszonyát. A
karrier vagy éppen a tanulás terén is sokat nyom a
latban, hogy mennyi érzelmet és odaadást tud fel-
adatai végrehajtásába beleadni. Minél lelkesebben
teszi a dolgát, annál nagyobb lehet a sikere. Itt az
ideje látóköre kiszélesítésének. Megnyílnak a táv-
latok. Természetes barátságok, vagy szerelmi ro-
máncok szövõdnek. Kimondottan gondtalan,
mosolygós idõszaknak néz elébe. Ne hagyja, hogy
bármi vagy bárki kizökkentse nyugalmából.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Egy újjászületési idõszakot

élhet meg, s csak akkor tud kitelje-
sedni, ha nem szab gátat önmagá-
nak, lehetõségeinek. Új szerelem
toppanhat be életébe, s ez nem-

csak a magányos Skorpiókat illeti, hanem akár
azokat is, akik már elkötelezõdtek… Váratlanul ki-
emelkedõ, egyben jelentõs fejlõdést hozhat szá-
mára ez az  idõ szak. Szenteljen a szokásosnál is
több figyelmet a váratlanul jött lehetõségeknek,
szakítson régi beidegzõdéseivel. A következõ
hetek a közös kasszával kapcsolatos elszámolások
jegyében telnek, ideértve mindenféle adót, illeté-
ket, közüzemi számlát, stb. Sok újdonság, moz-
galmasság vár rá, mondjon mindenre igent, ne
korlátozza magát!

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A mozgalmas mindennapok

ahhoz is erõt adnak, hogy szerelmi
életét is felfrissítse. Nem lesz ideje
pihenni, mert akár több érdeklõdõ is
kopogtathat az ajtaján egyszerre!

Párkapcsolat építésére nagyszerû ez a hónap, az ér-
zelmek és a szenvedélyek tombolnak, magával ra-
gadhatja a szenvedély. Nyissa ki a szemét, hegyezze
a fülét, a változások elõl ne dugja a fejét a homokba!
Pozitív hozzáállása viszonzásra talál. Fontos, hogy
ne akarja mindenáron másokra kényszeríteni saját
eszméit, világnézetét. Új utakra léphet, önmagán
múlik, mire képes, mennyi hasznot tud húzni a most
tálcán kínált lehetõségekbõl. Tele van energiával, fá-
radhatatlan, és szeretne valami rendkívülit létre-
hozni. Ehhez nagyszerû hetek következnek.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Ha úgy véli, nem jól mennek a

dolgok, s lenne mit megbeszélni
partnerével, akkor ne halogassa
ezen beszélgetés mihamarabbi le-
bonyolítását. Nagy megkönnyeb-

bülésben lehet része, ha vállalja véleményét,
ahelyett, hogy mindig bólogat arra, amit a másik
akar. A magányos Bakoknak kevés az esélyük tar-
tós kapcsolat kialakítására. Szinte alig találja a he-
lyét a következõ hetekben, június folyamán
kevesebb önbizalma lesz a megszokottnál, és ez
gátolhatja munkája megfelelõ elvégzésében, saj-
nos, akár hibák is becsúszhatnak. Egyelõre azzal
foglalkozzon, hogy munkakörülményeit komforto-
sabbá tegye. Az eredményesség szempontjából
sem mindegy ugyanis, hogy esztétikailag milyen
közegben tölti idejének legnagyobb részét. Az idõ-
szak az önvizsgálat ideje, vegye fel a kapcsolatot
belsõ énjével, és õszintén értékelje ki önmagát és
másokhoz való viszonyát.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Sok régi, szõnyeg alá sepert

dolog kerülhet napvilágra, márpe-
dig a megoldás egyetlen módja az,
ha – akár lelki sérülés okozásával,
de – vállalja véleményét, elmondja

problémáit, és párját ráveszi arra, hogy segítsen a
gondok együttes legyõzésében. Ha most vág bele
új kapcsolatba, akkor mindenképp tartsa szem elõtt
azt, hogy csak a százszázalékos õszinteség vezet-
het eredményre. Új munka válhat aktuálissá, vagy
jelentõsen módosulhat a régi. Új szerzõdéseket köt-
het, régieket bonthat fel, s ez vonatkozhat dolgokra
vagy személyekre is. Ne féljen belevágni az újba,
csak nyerhet vele! Változtatnia kell számos berög -
zõ désén ahhoz, hogy teljesen tisztán lássa a helyze -
tét. A kikapcsolódás és töltekezés  leg kézenfekvõbb
módja ezúttal egy külföldi utazás lenne, különösen
június legelején, amennyiben a jelek szerint ezt va-
lóban megengedheti magának.

Halak: II. 20. – III. 20.
Minden régi vágya valóra válhat,

amely érzelmekhez, párkapcsolat-
hoz kötõdik. Végre meg érkezhet a
nagy szerelem, erre különösen
ebben az idõszakban van nagy

esély. A Halak nõ különösen fogékony ebben a hó-
napban, így a terhesség ténye most könnyebben
„diagnosztizálható”. A magányosok pedig igen
nagy eséllyel kitörölhetik az „egyedülálló” szót a
szótárból. Megszaporodnak otthona körüli teendõi,
de a munka most valahogy nem is tûnik annyira ter-
hesnek; valami kellemes, szórakoztató dologgal jár
együtt. Igazán jó lehetõséget kap arra, hogy elõbbre
lépjen a szamárlétrán, sok elismerésben részesít-
hetik, esetleg megcsíphet egy rég áhított állást. Na-
gyon jól alakulnak a dolgai, egyenes út vezet a
sikerhez.
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HOROSZKÓP
június 12.  – június 26.

A megyei bajnokság utolsó talál-
kozója elõtt behozhatatlan elõnyt
szerzett szerencsi férfi kosárlab-
dacsapat május 29-én a második he-
lyezett Miskolci Sportiskola együt-
tesét fogadták a Kulcsár Anita Sport-
csarnokban.

A találkozóra a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kosárlabda Szö-
vetség nem küldött játékvezetõket,
így végül egy küzdelmes, barátságos
mérkõzést láthatott a közönség. 

A végig nagy csatát hozó mérkõ -
zésen váltakozó sikerrel játszottak a
csapatok. A szerencsi együttesben
Szárnya találatai után Birk László, Ta-
kács Péter, Endrész Tamás és a fia-
tal Marton Péter szerzett pontokat,
mindez azonban kevésnek bizo-
nyult a jó eredményhez. Az elsõ já-
tékrész 24–29-es vendégvezetéssel
zárult, a folytatásban Kovács Sándor
hozott lendületet a játékba, aki a ne-
gyed közepéig egymaga 10 pontot
dobott és a félidõben sikerült is for-
dítani a mérkõzés állásán, amely Já-
nossi Tamás és Farmosi Imre utolsó
percben szerzett találatával 47–45-
re módosult. 

A „bajnokverésre” érkezett sport-
iskolások azonban egyre több, nem-

csak látványos, hanem eredményes
akciót mutattak be, melynek kö-
szönhetõen a harmadik játékrész
közepére már tíz ponttal is vezettek
Milen Vukicevic tanítványai. Leg-
jobbkor jöttek Kovács biztos kézzel
érvényesített büntetõi, Birk és End-
rész ziccerei, valamint Marton há-
rompontos találatai ahhoz, hogy ne
nõjön meg túlzottan a vendégek ja-
vára a különbség. A távoli dobások-
ban jeleskedõ miskolci együttes a ne-
gyedben négy hárompontos talála-

tot szerzett, melynek eredményeként
egypontos, 66–67 arányú elõnnyel
zárták a játékrészt.

Az utolsó tíz perc is küzdelmes já-
tékot hozott: mindössze egy-két pon-
tos különbséget tudtak elérni a csa-
patok. A mérkõzés hajrájában végül
Gulyás László legénysége bizonyult
jobbnak, amikor Kovács Árpád és
Endrész találataival kialakult a 82–
80 arányú végeredmény a Miskolci
Sportiskola trénere által vezetett ta-
lálkozón.

Szerencs oktatási és nevelési in-
tézményei idén is csatlakoztak a Ki-
hívás Napja országos programsoro-
zathoz. A minden esztendõben visz-
szatérõ esemény célja, hogy felhív-
ja az emberek figyelmét a mozgás
fontosságára, az egészséges élet-
módra. A szerencsi általános isko-
lákban május 20-án reggel közös fu-
tással, futballmérkõzésekkel, aerobik
foglalkozással mozgatták meg a di-
ákokat, miközben az intézmények-

ben további sportolási lehetõség vár-
ta a fiatalokat. A szerencsi óvodások
a nevelõk irányításával örömmel
vettek részt zenés, egészségmegõrzõ
programban. A Bocskai gimnázium
tanulói is kivették a részüket a nap
eseményeibõl. A vállalkozó ked-
vûek az iskola udvaráról futottak az
Árpád-hegyre.

A bajnokesélyes Mezõzombor
együttesét fogadta május 16-án a sze-
rencsi labdarúgócsapat. A találkozón
2–6 arányú vendégsiker született. 

A Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen
játszott találkozóra gyõzelmi eséllyel
érkeztek a vendégek, akik az õszi for-
dulóban otthon nagy különbséggel bi-
zonyultak jobbnak a szerencsieknél.
A megyei III. osztályú találkozón
több kihagyott helyzet után a zom-
boriak kezdték meg a gólgyártást,
azonban Kazsik Sándornak rövid

idõn belül sikerült kiegyenlítenie. Pár
perccel késõbb egy távoli lövésbõl is-
mét a vendégek jutottak elõnyhöz,
akik a 60. perc környékén tovább nö-
velték az elõnyüket. Fincziczki Kor-
nél révén rövidesen a hazaiak is be-
vették a zombori kaput. 2–3-as ál-
lásnál kiegyenlített küzdelem volt a
pályán, a levegõben volt az egyenlí-
tés. Ehelyett azonban vendéggól szü-
letett és 2–4-es állásnál összeomlott
a szerencsi gárda. A szomszédos
község focistái továbbra is lendüle-

tesen játszottak és végül megérde-
melten nyerték meg 2–6 arányban a
találkozót. Az ifjúsági csapatok  mérkõ -
zésén 10–2-es szerencsi siker szüle-
tett (gólszerzõk: Barna G.(3), Tóth
Á.(3), Takács M.(2), Király G., Kecs-
kés I.

A találkozót követõ fordulók ered-
ményei: Felsõdobsza – Szerencs 3–2
(ifi 3–0), Erdõbénye – Szerencs 2–3 (ifi
0–10). Az utolsó forduló Golop elle-
ni hazai mérkõzésérõl lapunk követ-
kezõ számában tudósítunk.

Eredményesen szerepeltek a sze-
rencsi fiatalok a május 22-én és 23-
án Mezõkövesden megrendezett IX.
Matyó – Pünkösd Kupa nemzetközi
úszóversenyen. A több mint 200 fõt
felvonultató mezõnyben Farmosi Imre
11 tanítványa nevezett, akik közül
Vasvári Adél hátúszásban ezüstérmet,
gyorsúszásban pedig bronzérmet szer-
zett. Farmosi Zsombor mellúszásban
állt fel a dobogó harmadik fokára. A
Képes Panna, Vasvári Adél, Mészá-
ros Eszter és Kiss Viktória összetételû
szerencsi leány gyorsváltó meglepe-
tést okozva szerzett aranyérmet. 

BAJNOK A KOSÁRCSAPAT

SZERENCSIEK VÁLASZA
A KIHÍVÁSRA

Közös torna az iskolaudvaron.  

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

ÚSZÓSIKEREK

FÉL TUCAT GÓLT KAPTAK 

Negyedik alkalommal rendezett megyei utánpótlás-ver-
senyt május 16-án a városi sportegyesület úszószakosztálya.

A Szerencs Kupa elnevezésû viadalra nyolc klub össze-
sen 131 fiatalt nevezett. A 7 és 13 év közötti korosztályok
négy úszásnemben versenyeztek ötven, száz és kétszáz mé-
teres távokon. Az esemény résztvevõit Heves János alpol-
gármester és Kormos Sándor, a városi sportegyesület el-
nöke köszöntötte. 

A szerencsi tehetségek közül hárman szereztek do-
bogós helyeket: Tamás Ádám három úszásnemben
gyõzött,  mell úszásban második lett, Farmosi Zsombor
egy arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szerzett. Kiss
Viktória pedig két ezüst- és két bronzéremmel gazda-
gította a gyûjteményét.

HÁRMAN A DOBOGÓN 

A Szerencs Kupa nyertesei a verseny fõren-
dezõivel.



KÉSZÜLNEK AZ ÚJ UTAK

Az ivóvízhálózat korábban elvég-
zett cseréje után a szerencsi Zrínyi
és Széchenyi utcákban megkezdõdött
a burkolatrekonstrukció. A pályáza-
ti támogatással megvalósuló beru-
házás keretében elõször a szegély-
kövezést végezte el a kivitelezõ, és
rövidesen megkezdõdik az úttest
aszfaltozása is.

KÉK TÁBLA AZ ÚT MENTÉN
A két beruházás helyszínén szo-

katlan jelzés fogadja az arra járókat.
A kék színû tábla arról tájékoztatja
a város lakosságát, hogy az említett
aszfaltozással nem ért véget a mun-
ka a környéken. Mint olvasható, a vá-
ros költségén ezt követõen végzik el
a járdafelújítást és a parkolók kiala-
kítását, amelynek
határideje októ-
ber 31-e. A fel-
újítással járó kel-
lemetlenségekért
a környéken la-
kók és az erre
közlekedõk türel-
mét és megértését
kéri az önkor-
mányzat.

JÁRHATATLAN JÁRDA
Több mint egy esztendeje annak,

hogy utoljára szóltunk errõl a gya-
logútról, ami a Kassa és Bástya ut-
cák keresztezõdésénél található. A
megnevezés talán már nem is he-
lyénvaló, hiszen ha gyalogosan ve-
zet erre az útja valakinek, bizony, ké-
szüljön néhány nyaktörõ mutat-
ványra. A város más részein élõk
megtehetik, hogy elkerülik a kör-
nyéket, azonban az itt lakók naponta
bosszankodnak a járdahibák miatt.
Nemrég a környéken beszélték, hogy
egy kismama gyermekét babakocsi-
ban tolva próbált itt tovahaladni és
csak kis híján nem történt baleset!

VIRÁGOKAT IDE!
A település önkormányzata a kö-

zelmúltban rendezett lakossági fó-
rumot, ahol a város új forgalom-
technikai tervérõl tájékoztatták az ér-
deklõdõket. A már-már közmeg-
hallgatásnak is beillõ találkozón töb-

ben sérelmezték, hogy a Bekecsi úton
továbbra is sokkal kevesebb virágot
ültet ki a Szerencsi Nonprofit Vá-
rosgazda Kft., mint a település más,
forgalmas részeire. Korábban is szü-
letett ígéret arra, hogy a kertészet
munkatársai több figyelmet fordíta-
nak a külterületekre, ám többen
nem érzékelik a változást. Szép és
rendezett a fõutca, azonban a ren-
delõintézet környékén élõk tovább-
ra is hiányolják a színes virágágyá-
sokat.

TÜKRÖT
A KERESZTEZÕDÉSBE!

A közeli  jövõ -
ben kerül elfo-
gadásra Sze-
rencs új forga-
lomtechnikai
terve. Az elmúlt
hónapban több
fórumot tartot-
tak errõl a vá-
rosban és javas-
latokat vártak a
l a k o s s á g t ó l ,

hogy minél jobban megfeleljen a sza-
bályozás a helyi sajátosságoknak és
igényeknek. Íme egy észrevétel, ami-
re lapunk egyik olvasója hívta fel a
figyelmünket. A Széchenyi köz és az
Árpád út keresztezõdésébe szükség
lenne egy úgynevezett KRESZ-tü-
körre, ami segítséget nyújt a Szé-
chenyi közbõl közlekedõknek, hogy
meggyõzõdjenek arról, hogy nem ér-
kezi-e jármû az Alsópincesor felõl.
A sarkon a kõfaltól beláthatatlan a
keresztezõdés, ami balesetveszélyes
helyzeteket teremt. Jó lenne meg-
elõzni a nagyobb bajt!

A RÉSZEGES CÖLÖP
Szerencsen egyre több helyre ke-

rülnek ki különbözõ oszlopok, ame-
lyek a gépjármûvek behajtását, par-
kolását akadályozzák meg a terüle-
ten. Korábban is írtunk már arról,
hogy ezek a szerkezetek sok esetben
nem felelnek meg az alapvetõ biz-
tonsági köve-
telményeknek,
például nehe-
zen észreve-
hetõk és a rög-
zítésük sem
szakszerû. Ez
utóbbira példa
a szépen fel-
újított Községi
Fürdõ és Well-
nessház elõtt
lévõ cölöp,
amire ráférne a
„kiigazítás.”
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2009. június 26-án 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 VÁROSBAN SÉTÁLVA…Tíz szlovákiai és magyar-
országi település részvéte-
lével megalakul a Gömör –
Borsod-Abaúj-Zemplén
Korlátolt Felelõsségû Euró-
pai Területi Együttmûködé-
si Csoportosulás. 

Az európai uniós pénz-
ügyi források felhasználá-
sával közös fejlesztések
megvalósítását szolgáló
szervezet létrehozásáról
szóló nemzetközi egyez-
ményt és az alapító okira-
tot május 28-án Kardos Fe-
renc rozsnyói alpolgármes-
ter jelenlétében írta alá Ró-
navölgyi Endréné szerencsi polgár-
mester. A közös projektek az elõze-

tes egyeztetések alapján az idegen-
forgalom, a környezetvédelem, a

megújuló energiaforrások
és az oktatás területeit érin-
tik. Az együttmûködésben
szlovák részrõl a rozsnyói
mikrorégió nyolc telepü-
lése, magyar oldalról pe-
dig Rudabánya és Sze-
rencs vesz részt. 

A megcélzott európai
uniós pályázati kiírások
megjelenése júniusra vár-
ható. A támogatási igény-
lések kidolgozására és be-
adására fél év áll rendel-
kezésére a csoportosulás-
nak, amelynek a székhelye
Rozsnyón van, elnökének
pedig Rónavölgyi Endréné

szerencsi polgármestert választot-
ták.

Száztízmillió forint ráfordítással megújul és kibõvül a
Rákóczi út 51. szám alatti orvosi ügyelet és védõnõi szol-
gálat épülete. 

A várhatóan a jövõ év tavaszán induló beruházásra az
Észak-magyarországi Operatív Program keretében száz -
ötmillió forintot nyert a város önkormányzata. 

Szabó Lászlóné, a polgármesteri hivatal építésügyi és
városfejlesztési osztályvezetõje arról tájékoztatta lapunkat,
hogy a fejlesztés eredményeként megtörténik a teljes épü-
let hõszigetelése és tetõfelújítása. Lift beépítésével az aka-
dálymentesítés is megoldódik, így a mozgásukban korlá-
tozottak is fel tudnak majd jutni az emeletre. Az osztály-
vezetõ kiemelte, hogy a fejlesztés érinti a védõnõi szol-
gálat és az orvosi ügyelet helyiségeit, amelyeket a kor kö-
vetelményeinek megfelelõen átalakítanak. Létesül egy új
háziorvosi rendelõ, miközben az udvari épületeket elbontják
és a helyükbe parkolókat alakítanak ki. Szabó Lászlóné
hozzátette: a pályázat jelentõs orvosi mûszerfejlesztést is
tartalmaz az itt lévõ házi- és gyermekorvosi rendelõkben.

Az idén 150 esztendeje annak,
hogy megindult a forgalom a Debre-
cen –Nyíregyháza – Miskolc vasút-
vonalon. A jubileum alkalmából má-
jus 23-án délután nosztalgiavonat
érkezett a szerencsi MÁV-állomásra.

A gõzmozdony vontatású, száz -
évesnél is idõsebb kocsikból összeál-
lított szerelvény a cívis fõvárosból in-
dulva járta végig a
másfél évszázada lé-
tesített vasúti pályát.
A nosztalgiavonat a
nagyobb állomáso-
kon megállt, hogy
az érdeklõdõk fel-
szállhassanak a ko-
rabeli utazási körül-
ményeket bemutató
muzeális kocsikra. A
szerencsi MÁV-pá-
lyaudvarra befutó
különvonatot tömeg
várta a peronon. 

Rónavölgyi Endré-
né polgármester kö-
szöntõjében felidéz-
te, hogy az elsõ köz-
forgalmú, gõzüzemû
vasutat a mai Ma-
gyarország területén Pest és Vác kö-
zött 1846-ban nyitották meg. Né-
hány évvel késõbb átadták a forga-
lomnak a Debrecent Nyíregyházán át
Miskolccal összekötõ sínpárt, ami
mérföldkövet jelentett Szerencs fejlõ -
désében. A Sátoraljaújhely felé vezetõ
vonal 1871-72-es megépülésével a te-
lepülés vasúti csomóponttá vált. En-
nek pedig fontos szerepe volt abban,

hogy az 1800-as évek végén a városba
telepítették a cukorgyárat. Ekkor indult
el a nagyközség az iparosodás útján,
aminek a hatására elinduló társadal-
mi és gazdasági fejlõdés eredménye-
ként 1984-ben Szerencs visszanyerte
városi rangját. 

Mosóczi László, a MÁV Zrt. üze-
meltetési vezérigazgató-helyettese kö-
szöntõjében arra hívta fel a figyelmet,

hogy másfél évszázaddal ezelõtt az
Osztrák-Magyar Monarchia területén
a harmadik vasútvonal épült meg a tér-
ségben. Az akkori kormány felismer-
te a Pest – Szolnok – Debrecen vi-
szonylat meghosszabbításának fon-
tosságát Kassáig. A beruházást a Ti-
szavidéki Vasúttársaság tervezte, fi-
nanszírozta és üzemeltette, majd
1870-ben került át a Magyar Állam-

vasutakhoz. A vezérigazgató-helyet-
tes kiemelte, hogy vasút minden idõ -
ben kiszolgálta a vidéken élõket: sok
tehervonat haladt itt át és az utasfor-
galom is jelentõsnek bizonyult. Nem
véletlen, hogy Magyarországon itt va-
lósult meg másodikként a pályavilla-
mosítás, elõször alkalmaztak hézag-
mentes síneket és vezették be a 120
km/órás sebességet. Mosóczi László

szerint a nem túl távoli
jövõben szeretnék a vo-
nalon kiépíteni az or-
szág legkorszerûbb vas-
úti távközlési rendszerét.
Újszerû finanszírozási
formában, magántõke
bevonásával megújíta-
nák a Szerencs – Sátor -
aljaújhely vasútvonalat
is, ami többek között vil-
lamosítást, pályasebes-
ség-emelést, az állo-
másépületek rekonst-
rukcióját és távvezérlé-
sét foglalja magába. 

Az apukák és anyukák
gyermekeikkel, a nagy-
szülõk unokáikkal járták
végig a szerelvényt. A
szerencsésebbek a moz-

donyra is felkapaszkodhattak. Az ün-
nepi esemény hangulatához a Fanfár
Ifjúsági Fúvószenekar muzsikája és a
peronon sétáló, korabeli ruhába öltö-
zött fiatalok járultak hozzá. A pálya-
udvar várójában a Zempléni Múzeum
vasúti témájú képeslapjaiból nyílt al-
kalmi kiállítást tekinthettek meg az ér-
deklõdõk. 

Á. A.

Az esélyegyenlõség növelése
könyvtári informatika fejlesztéssel a
szerencsi kistérség településein cím-
mel nyújtott be tavaly szeptember-
ben pályázatot a Társadalmi Infra -
struktúra Operatív Program kereté-
ben a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár. 

A  szerencsi intézmény és 6 tele-
pülés közös fejlesztési elképzelései-
nek a megvalósításához közel 70 mil-
lió forint támogatást ítéltek meg a bí-
rálók. A 2010 szeptemberére meg-

valósuló program keretében a Rá-
kóczi-várban lévõ városi könyvtárban,
valamint Taktaharkányban, Takta-
szadán, Tiszalúcon, Mádon, Legyes-
bényén és Megyaszón a gyûjtemé-
nyek helyiségeiben akadálymentesí-
tés és informatikai fejlesztés történik.
A projekt célja, hogy növekedjen a
könyvtárhasználók száma, és ezen be-
lül a szociálisan és egészségügyileg
hátrányos helyzetben lévõknek a kis-
településeken is biztosított legyen az
információhoz jutás lehetõsége.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS

Rónavölgyi Endréné Rozsnyó alpolgármesterének
jelenlétében írta alá a megállapodást. 

KORSZERÛSÖDIK AZ EGÉSZSÉGHÁZ

Megújul az épület.

NOSZTALGIA A SZERENCSI VASÚTÁLLOMÁSON

A legendás 424-es
régi emlékeket idézett. 

KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS
UNIÓS FORRÁSBÓL
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A Szerencsi Hírek 
következô száma 

2009. június 26-án 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

június 19., 10 óra.

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

Horganyzott és alumínium 
ERESZCSATORNA RENDSZEREKAngol

használtruha

Cipôvásár
június 15-tôl 1990 Ft/kg áron!

Szerencs, Rákóczi út 77. (a fürdôvel szemben)
igniker Kft. 

HÔSZIGETELÔ 
ANYAGOK

DOR-NEX Kft.
3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 4.

Telefon/fax: 06-47/361-508
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 

8–16 óráig
E-mail: postmaster@dornex.t-online.hu 

Az akció idôtartama
2009. június 1–30.

A kedvezmény mértéke:

15%

Autóvásárláson töri a fejét?
Kérjen ajánlatot Szerencsi SUZUKITÓL!!!

� ÚJ AUTÓK: Swift, Splash, SX4, SX4 Sedan, Grand Vitara
� SZALONAUTÓK 0-km-el hatalmas kedvezménnyel
� MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS - 40 % kedvezménny
� Átírási költséget akár  mi vállaljuk
� Bankoktól visszavett gépkocsik széles választékban
� Hitelkészítés nem nálunk vásárolt gépkocsira is
� Karambolos javítás teljeskörű ügyintézéssel
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