
A magyar mezõgazdaság termékei
iránt jelentõs a külföldi kereslet, aminek
köszönhetõen az ágazat exporttel-
jesítménye a világválság idõszakában
is jelentôs pozitív egyenleget mutat. A
szaktárca az elmúlt idõszakban számos
intézkedést hozott annak érdekében,
hogy a növénytermesztéssel és állat-
tenyésztéssel foglalkozó gazdák
megõrizzék versenyképességüket –
nyilatkozta lapunknak Forgács Bar na -
bás, a Földmûvelésügyi és Vidékfej -
lesztési Minisztérium szakállamtitkára
(fotónkon). 

A magyar mezõgazdaságot is elér-
te a világválság, az adatok azonban
azt mutatják, hogy az elmúlt eszten-
dõben az ágazat exportteljesítménye
számottevõen javult, aminek többle-
te elérte az 1,9 milliárd eurót. Az idei
esztendõ elsõ negyedévének adatai a
tavalyi tendenciához képest némi visz-
szaesést jeleznek, ami azonban az eu-
rópai uniós átlaghoz képest még min-
dig négy százalékos növekedést mu-
tat. A minisztérium az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Program kereté-
ben 460 milliárd forint kötelezettség-
vállalásról hozott döntést annak ér-
dekében, hogy a gazdálkodók a pá-
lyázaton elnyert támogatás igénybe-
vételével a versenyképességüket javí-
tó beruházásokat valósítsanak meg.
Ugyanakkor azzal szembesültünk,
hogy a fejlesztéseknek a tíz százalé-
ka sem kezdõdött el, hiszen a ked-
vezményezettek nem nyújtottak be el-
számolást. Kezelnünk kellett az új hely-
zetet, ami abból adódott, hogy a vi-
lágválsággal összefüggésben a bankok
a gazdálkodóknak korábban kidolgo-
zott hitelkonstrukcióikat felülbírálták,
magukra hagyták a termelõket, akik
tõke hiányában nem tudták elkezde-
ni a beruházásokat. Az európai uniós
pályázatok ugyanis utófinanszírozá-
súak, vagyis a támogatási összegekhez

a megvalósítást követõen jutnak hoz-
zá a nyertesek.  

– Milyen intézkedéseket tett a szak-
tárca a helyzet enyhítésére?  

– Két oldalról próbáltuk meg az ügyet
kezelni. Egyrészt könnyítettünk a pá-
lyázati feltételeken: 1-2 évrõl 3-4 évre
meghosszabbítottuk a megvalósításra
rendelkezésre álló idõt, a megváltozott
helyzetre tekintettel eltekintünk a vál-
lalt alkalmazotti létszámbõvítéstõl. Tisz-
tában vagyunk azzal, hogy önmaguk-
ban a beruházások nem jelentenek vé-
delmet egy-egy ágazatnak – gondoljunk
csak a tej körül kialakult helyzetre –,
de a hatékonyság növelése rövid és
hosszú távon egyaránt a termelõk alap-
vetõ érdeke. Persze, ez a kép árnyal-
tabb azok esetében, akik a mindenna-
pi megélhetésükért küzdenek, de ez
sem lehet sikeres fejlesztések nélkül. Az
ágazat finanszírozhatósága érdekében
a szaktárca vezetõje folyamatosan
egyeztetett pénzintézetekkel, hogy a sú-
lyának megfelelõen kezeljék az agrá-
riumot. Az Európai Bizottságtól szár-
mazó, területalapú támogatások ugyan-
is függetlenek egy-egy ország költség-
vetésétõl, így valójában biztos fedeze-
tet jelentenek a hitelek visszafizetésé-
re. Nagy fegyverténynek tartom, hogy
sikerült Brüsszellel elfogadtatnunk,
hogy a magyar gazdák kormányzati ga-
rancia mellett a pályázatok megvaló-
sításához elõleghez jussanak. Ezt az ere-
deti szabályozás nem tette lehetõvé, mi-
vel a korábbi feltételek alapján a fo-
lyósított összeg 110 százalékára saját
vagy banki pénzügyi biztosítékot kért
az unió. A 20 százalékos elõfinanszí-
rozásra eddig mintegy 34 milliárd fo-
rint összegben érkezett igénylés, ami-
bõl 31 milliárd forintot már ki is fizet-
tünk. 

– Mennyire jelent súlyos áldozatot a
hazai válságkezelés költségeihez való
hozzájárulás címen az ágazattól elvont
33 milliárd forint? 

– A veszteség egyértelmû, azonban
ne feledjük: eredetileg 57 milliárd fo-
rint szerepelt a tervezetekben. Ugyan-
akkor Gráf József miniszter onnan vont
el forrást, ahol az talán a legkisebb vesz-
teséggel jár. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

XXIV. év fo lyam 12. szám                   2009. június 26.                   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

A Bolyai épületben az iskola ha-
rangjának érces hangjára vonult le a
három nyolcadikos osztály a Kulcsár
Anita Városi Sportcsarnokba. A sza-
valat és a hegedûszóval kísért vers el-
hangzása után Gombos Bernadett lé-
pett a mikrofonhoz. A végzõs diáklány
búcsúzó beszédében kiemelte, hogy
az általános iskolából kilépve a ki tû -
zött céljaik megvalósításához új úton
kell haladniuk. A sikeres folytatáshoz

jó alapot kaptak tanáraiktól, de a meg-
szerzett tudásukat tovább kell bõví-
teni, mert csak így lehetnek hasznos
tagjai a társadalomnak – tette hozzá
Gombos Bernadett. Az énekszám
után a hetedik osztályosok nevében
Méhész Fanni arra hívta fel a figyel-
met, hogy a ballagók tarisznyájába sok
értékes útravaló került az elmúlt nyolc
esztendõben. Egy elsõs diák verssel kö-
szöntötte a végzõsöket, majd a ha-
gyományos zászlóátadáson távozók itt
maradó társaikra bízták az intézmény
lobogóját, amelyen egy-egy idézettel
díszített szalag jelzi a távozók emlé-
két. A fiatalabb évfolyamhoz került az
intézmény krónikája, majd az album
átvételét követõen Fábián Ottóné
szólt a ballagókhoz. A fõigazgató

szerint ahhoz, hogy a fiatalok felfe-
dezzenek egy új kontinenst, késznek
kell lenniük arra, hogy elveszítsék a
part biztonságát. Most a pedagógusok
elengedik a végzõs diákokat, de óvó
tekintettel követik majd útjukon az új
világot kutatókat – zárta gondolatát a
fõigazgató. Juhász Tiborné beszédé-
ben kiemelte, hogy az emlék, a tudás,
a megszerzett tapasztalat az ember
kincse és kiváltsága. Az igazgatóhe-
lyettes azt kívánta a fiataloknak, hogy
az iskola falai között megszerzett tu-
dás, az élmények sokasága, valamint
a tanárok embersége és szeretete ele-
gendõ éltetõ erõt jelentsen számukra
a mindennapok  helyt állásához és
küzdelmeihez. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A péntek délelõtti ünnepélyes meg-
nyitón a házigazda település polgár-
mestere köszöntötte a résztvevõket. Ró-
navölgyi Endréné felidézte, hogy az elsõ
gazdanapok megszervezõi tizenkilenc
esztendõvel ezelõtt nem tudhatták,
hogy ilyen hosszú életû lesz a kezde-
ményezésük. Az idõközben Zemplén
Expóval kiegészült rendezvény töretlen
sikerét mutatja, hogy évrõl évre szép
számú hazai és határon túli vállalko-
zás mutatkozik be a nagyközönség elõtt
az üzletkötés reményében. Ezek az al-
kalmak új ismeretek szerzésére és ta-

pasztalatcserére is szolgálnak. A nagy
érdeklõdés pedig bizonyítékul szolgál
arra, hogy a térségben élõ emberek a
válság idõszakában bátran néznek
szembe a nehézségekkel és maguk is
készek a cselekvésre sorsuk jobbra for-
dítása érdekében – hangsúlyozta be-
szédében Szerencs polgármestere. 

A rendezvényt megnyitó Margittai
Mik lós szerint napjainkban különösen
nagy jelentõsége van a mezõgazdasá-
gi szakkiállításoknak. A
Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal elnöke
szerint, a standokon szép
számmal megtalálható trak-
torok iránt nem véletlenül
mutatkozik élénk érdek -
lõdés. Június 15-tõl ugyan-
is egy hónapig újra pá-
lyázhatnak a gazdák me -
zõ gazdasági géptámoga-
tásra. Ezen a jogcímen 39
milliárd forintot már át-

utaltak a gazdáknak és az újonnan meg-
nyitott forrásból elnyert összegeket a ter-
vek szerint még az idén ki is fizetik a
jogosultaknak. Az elnök hozzátette:
napjainkra már formálódik a 30 milli-
árd forintos hitelprogram, ami kedvezõ
kamatfeltételekkel biztosítja a mezõ -
gazdasági termelõknek a fejlesztéseik-
hez szükséges pénzügyi forrásokat.

Az ünnepélyes megnyitó után adták
át a Zempléni Eurorégiós Gazdanapok

és Zemplén Expó díjait. Vásári nagy-
díjat kapott a Syngenta Seeds Kft. (Bu-
dapest) és a Frank Hungária kft. (Ózd).
Vásárdíjban az IKR Szerencsi Területi
Központ (Szerencs-Ond) és Fûz-Barlang
(Tiszaújváros) részesült. Különdíjak:
Zempléni Eurorégió: Kovacwood (SK),
Szerencs város díja: Grund Vállalko-
zás (Békéscsaba), B.-A.-Z. Megyei Ag-
rárkamara: Innoval-Agro Kft. (Baja), 
B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara: Zsófi Team Kft. (Miskolc),
VOSZ B.-A.-Z. Megyei Szervezete:
Printer-Partner Kft. (Sajópálfala), 
B.-A.-Z. Megyei Regionális Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány: Idisys Bt.
(Kecskemét), Zempléni Regionális Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány: Habina
és Társa Bt. (Szerencs), Szerencsi Több-
célú Kistérségi Társulás: Agroker Hol-
ding Zrt. (Nyíregyháza), Leader Kupa:
Polibet Kft. (Kistokaj).

A szerencsi általános iskolában
június 13-án tartották a ballagási
ünnepségeket. A Bolyai épületbõl
74, a Rákóczi épületbõl pedig 55
végzõs diák köszönt el a pedagó-
gusoktól és a diáktársaktól. 

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/Érdeklõdõk a mezõgazdasági gépek iránt. 

ÁLLJA A VERSENYT 
A HAZAI AGRÁRIUM

Több mint nyolcvan bemutat-
kozó részvételével rendezték meg
az idei Zempléni Eurorégiós Gaz-
danapokat június 19–21. között
Szerencsen. A háromnapos kiállí-
tás és vásár látnivalók és progra-
mok gazdag kínálatával fogadta a
közönséget.  

ZEMPLÉNI EURORÉGIÓS GAZDANAPOK ÉS EXPÓ

ELBALLAGTAK A NYOLCADIKOSOK

Utolsó közös séta az iskolában. 



Az idei gazdanapok szakmai prog-
ram keretében június 19-én délután
regionális vidékfejlesztési konferen-
cia helyszíne volt a Rákóczi-vár. 

A tanácskozáson Mészáros Péter, az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram hármas tengelyének pályázatai-
ról adott tájékoztatást. A Me zõ   -
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
B.-A.-Z. Megyei Kirendeltségének
vezetõje ismertette, hogy a falumeg-
újításra, a vidéki örökség megõrzé-
sére, a falusi turizmus, valamint a mik-
rovállalkozások fejlesztésére önkor-
mányzatok, egyházak, nonprofit szer-
vezetek, illetve vállalkozások nyújt-
hattak be támogatási igényt. A  régió -
ból több mint ezren éltek ezzel a le-
hetõséggel. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyébõl 655 kérelem érkezett a hi-
vatalhoz. Mészáros Péter kiemelte,
hogy a pályázók június végéig meg-
kapják a befogadó nyilatkozatokat ar-
ról, hogy a benyújtott dokumentáci-
ók tartalmi és formai szempontból
egyaránt megfelelnek-e a követel-
ményeknek. Ezt követõen az értéke-
lési szempontok alapján felállított
rangsor után születhet döntés a konk-
rét támogatás odaítélésérõl. 

Forgács Barnabás, a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkára elõadásában arra hívta
fel a figyelmet, hogy az eredeti, jú-
nius 31-ei határidõ helyett július 
22–23-ig lesz lehetõségük a gaz dák-
nak bekapcsolódni az agrár-környe-
zetgazdálkodási programba, ahol a
jogosultsági feltételek kedvezõbbek
lettek a korábbinál. A napokban
megnyílt mezõgazdasági gépbeszer-
zési és technológia-korszerûsítési pá-
lyázatnál pedig visszamenõleg, a
2009. január 1-je után vásárolt új be-
rendezésekre is igénybe vehetõ a tá-
mogatás. Az államtitkár ismertette: a
vidék fejlesztését szolgálják majd az
integrált közösségi szolgáltató terek
kialakítására és a nem mezõgazda-
sági tevékenységre történõ termelõi

diverzifikáció támogatására a közel-
jövõben megjelenõ pályázatok. 

Másnap a Népházban a Szerencsi
Mezõgazdasági Zrt. volt a házigaz-
dája annak a szakmai tanácskozás-
nak, ahol az élelmiszerbiztonság, a
járványügy, a hatósági ellenõrzések
és a takarmányozási jogalkotás ak-
tuális kérdéseirõl tartottak elõadáso-
kat a témák neves szakértõi.

Osvay György,
a részvénytársaság
elnök-vezérigaz-
gatója (fotónkon) a
céget bemutató tá-
jékoztatójában is-
mertette, hogy az
Észak-magyaror-
szági régió legnagyobb agrárvállal-
kozása klasszikus mezõgazdasági
struktúrával rendelkezik. Az állatte-
nyésztés szerepe meghatározó a gaz-
dálkodásban, az ágazat éves árbe-
vételük 80-85 százalékát biztosítja.
Ez a tevékenység fegyelmezett mun-
kát követel meg a dolgozóktól, hiszen
állati termékeiknek versenyképesnek
kell lenniük a piacon. A cég sertés-
állománya 37 százalékot, a baromfi
74 százalékot, a szarvasmarha kilenc
százalékot reprezentál, ami volume-
nében 25-30 százalékos arányt jelent,
míg a szántóföldi növénytermesz-
tésbõl csupán kettõ százalékkal ré-
szesedik a Szerencsi Mezõgazdasá-
gi Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében. Az elnök-vezérigazgató is-
mertetõjében hangsúlyozta, hogy
360 embernek biztosítanak munkát,
ezzel Szerencsen és környéken a leg-
nagyobb foglalkoztató a társaság,
amely hitel nélkül, az árbevétel 5-10
százaléka körüli, 300 millió forint
nyereséggel eredményesen gazdál-
kodik. Ehhez azonban folyamatosan
fejleszteni szükséges, mert a beru-
házások biztosítják, hogy az állatte-
nyésztésben és az élelmiszerforgal-
mazásban tovább erõ södjön a cég
szerepe.

Süth Miklós, a
Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési
Minisztérium szak-
államtitkára (fotón-
kon) az élelmiszer-
lánc biztonsági
helyzetérõl szólva
kifejtette, hogy Magyarország meg-
ítélése jó, ami annak is köszönhetõ,
hogy itthon egységes és szigorú el-
lenõrzési rendszer épült ki, amelyben
orvosok, állatorvosok, vegyész- és
élelmiszeripari mérnökök közösen
dolgoznak azért, hogy a fogyasztók a
legnagyobb biztonságban legyenek
akkor, ha élelmiszert vásárolnak. Az
államtitkár elõadásában kitért arra,
hogy lokális ellátás ebbõl a termékbõl
sem létezik, a fogyasztói szokások és
az elégedettség pedig folyamatosan
változik. – Mára eljutottunk odáig,
hogy a hazai fogyasztó magyar ter-
méket kíván vásárolni, bár még nem
minden esetben tudja megfizetni a
minõségért a magasabb árat – jelen-
tette ki Süth Miklós. – A világban tö-
megtermelés van – folytatta –, amivel
a magyar áru viszont nem verseny-
képes. A magas hozzáadott értéket
képviselõ, egészséges és biztonságos
hazai élelmiszer azonban jó üzlet le-
het és ennek az elõállításához nél-
külözhetetlen tudás értékesíthetõ a pi-
acon, ha ehhez megfelelõ marketing
társul – a magyar agrárium a válság-
ban is gyorsan, néhány év alatt ered-
ményt tud felmutatni, ami a magyar
gazdaság egészére jótékony hatású le-
het – jelentette ki az államtitkár.

Á. A. – S. L.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ünnepségen nyolc éven át kitûnõ

bizonyítványáért Hubay Csanád, Béki
Dóra, Bukovszky Regina és Sándor Ju-
dit részesült elismerésben. Magas szintû
tanulmányi teljesítményéért Majoros
Péter kapott könyvjutalmat. Angol
nyelvbõl alapfokú „C” típusú nyelv-
vizsgát tett Majoros Péter és Hubay Csa-
nád. Közösségi munkájáért Balla Dá-
vidot jutalmazták. A Jó tanuló, jó spor-
toló címet Tóth Márk érdemelte ki, míg
kiváló sportteljesítményéért Rábai Ben-
ce kapott elismerést. A Kiss Attila Ala-
pítvány képviselõje Az iskola legsike-
resebb tanulója elismerõ címet tartal-
mazó oklevelet Hubay Csanádnak
adta át. A Kulcsár Anita Alapítvány Czi-
bik Tamást jutalmazta. Az iskola ve-
zetése megköszönte Hubayné Kovács
Ildikónak, a szülõi munkaközösség
elnökének elmúlt nyolcesztendõs te-
vékenységét. Az iskola fõigazgatója és
helyettese kézfogással köszönt el a
végzõs diákoktól, majd az elhangzott
ének és vers után utolsó iskolai körút-
jukra indult a Bolyai épület három
végzõs osztálya, akik az aulában ko-
szorút helyeztek el az iskola névadó-
jának emléktáblájánál.

A Rákóczi épületben is a hetedike-
sek által alkotott sorfal között vonul-
tak be a végzõsök a ballagási ünnep-
ségre. A három osztály a színpadon
sorakozott fel, majd elénekelték a ma-
gyar Himnuszt. A szavalat után az is-

kola énekkara következett, majd a he-
tedikesek útravaló gondolatokkal lát-
ták el a távozó rákóczisokat. A nyol-
cadikosok nevében Örkényi Kisanna
mondott köszönetet a szülõknek és a
pedagógusoknak a szeretetért és  tö -
rõdésért, aminek köszönhetõen most
elérkeztek életük elsõ nagy búcsújá-
hoz. – Arra születtünk, hogy boldog,
elégedett embe rek legyünk, álmaink
legyenek, igaz barátokra találjunk és
mindig emberként viselkedjünk. Az is-
kolánkban azt kaptuk útravalóul, hogy
ne mások túlszárnyalására töreked-
jünk, a célunk önmagunk felülmúlá-
sa legyen – emelte ki beszédében a
diáklány. 

A mûsorban a Macskák címû musi-
calbõl csendült fel egy részlet, majd az
intézmény zászlaját vették át az itt ma-
radók, amelyre a végzõs osztályok kép-
viselõi felkötötték a szalagokat. Ezután
az iskolakrónika is átkerült az alsóbb
évfolyamosok kezébe. – A gyermek-
korban mindig van egy pillanat, ami-
kor kinyílik az ajtó és belép rajta a jövõ
– fogalmazott ünnepi beszédében Fá-
bián Ottóné. – Ilyenkor az elõretekin-
tés mellett egy pillanatra érdemes fel-
idézni a múltat, ami nyomot hagy min-
denkiben – hangsúlyozta a fõigazga-
tó, aki szerint a végzõs diákok a pe-
dagógusoktól megkapták az életük si-
keres folytatásához szükséges ismere-
teket. Ráczné Váradi Éva igazgatóhe-
lyettes búcsúzóul arra hívta fel a fi-

gyelmet, hogy nyolc év kitartó mun-
kájának eredményeként olyan sikere-
ket értek el a ballagó diákok, amelyekre
méltán lehetnek büszkék szüleik, ta-
náraik és saját maguk is. – Most azon-
ban olyan állomáshoz érkeztek, amely
mérföldkõ az életükben – hangsú-
lyozta az igazgatóhelyettes.  

A Rákóczi-plakettet ebben az évben
három fiatal érdemelte ki: az angolból
nemzetközi „C” típusú felsõfokú nyelv-
vizsgával rendelkezõ Bárány Dorottya
és Ördög Evelin, valamint az ugyan-
csak sokoldalú tehetséggel megáldott
Varga Máté Dániel. Jó tanuló, jó spor-
tolóként Miklós Petrát jutalmazták, a

Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. által
alapított díjat Örkényi Kisanna vette át.
A Kiss Attila Alapítvány elismerését Ko-
vács Péter, a Kulcsár Anita Alapítvány
díját Tokár Beáta érdemelte ki. 

Ezt követõen a megszerzett nyelv-
vizsga-bizonyítványokért és a kiemel-
kedõ tanulmányi, közösségi és mûvé-
szeti tevékenységükért részesültek el-
ismerésben a fiatalok.

Ugyancsak hagyomány az intéz-
ményben, hogy a ballagáson köszön-
tik a pedagógusokat, akik kiemelkedõ
munkájukért Rákóczi-plakettet kap-
nak. Idén Kitta Józsefné érdemelte ki
a díjat. 

A 2008/2009-es nevelési év végén
összesen 95 gyermek ballagott el a
 sze rencsi óvodákból. Õk szeptem-
bertõl az iskolapadban ülve kez-
denek ismer ked ni a betûk és számok
világával. 

A Csalogány épület nagycsoporto-
sai június 4-én és 5-én búcsúztak el
az intézménytõl, nevelõiktõl és tár-
saiktól. A hagyományos ballagáson a
kicsik és a középsõsök köszöntek el
elsõként  leg idõsebb társaiktól, akik
szeptembertõl már az általános isko-
la padjaiban kezdik meg az új tanévet.
A nagyok vállára felkerült az útrava-
lóval teli tarisznya, majd megérkez-
tek a tanító nénik is, akik az elsõ óra-
rendet adták át leendõ tanítványaik-
nak. Az esemény végén utoljára kör-
bejárták a Csalogány óvoda termeit az
ünnepeltek. 

Évzáró és ballagási ünnepségre hív-
ták a szülõket és hozzátartozókat jú-
nius 10-én az ondi Csillagfény Gyer-
meksziget óvodába. A családias prog-

ramban a tagintézmény gyermekei „A
szomorú királylány” címû jelenetet
adták elõ, majd korcsoportonként ver-
sekkel, dalokkal, tánccal intettek búcsút
a 2008/2009-es nevelési évnek. Az ün-
nepség végén az óvó néni felakasztot-
ta a tarisznyát a három ballagó nagy-
csoportos vállára, akik hangos dallamok

kíséretében tették meg utolsó sétájukat
szeretett óvodájukban. 

Harminckilenc nagycsoportos bú-
csúzott június 11-én a szerencsi Nap-
sugár óvodától. Az ünnepi alkalomra
anyukák és apukák, nagyszülõk és
testvérek népesítették be az intézmény
bejárata elõtti teret. A versek, dalok és
mondókák után a ballagók táncra per-
dültek. Kedves pillanat volt, amikor a
kisebbek köszöntek el távozó társaik-
tól, majd az óvónõk és dadák könnyes
szemmel akasztották a búcsúzók vál-
lára a tarisznyát. Angyal Györgyné be-
szédében arra hívta fel a figyelmet, hogy
az óvodások az intézményben eltöltött
évek alatt felkészültek arra, hogy sike-
resen kezdjék el általános iskolai ta-
nulmányaikat. A ballagók az óvónõk-
kel és a dadusokkal közösen egy utol-
só közös sétát tettek a Napsugár óvo-
da udvarán.   

Az idõjárás nem kedvezett a Gyárkerti
óvoda nagycsoportosai június 12-ei
ballagásának, ezért az udvar helyett a
csoportszobákban rendezték meg az ün-
nepséget, ahol a gyermekek mosolygó
arccal adták elõ a mûsorszámokat. 

Felcsendültek a hagyományos dalok,
a fiatalabbak versekkel köszöntötték
 idõ sebb társaikat. Az óvó nénik végül
útravalóval teli tarisznyát helyeztek a
ballagók vállára, akik szeptembertõl
már az iskolapadokban ülve tesznek ki-
rándulást a betûk és a számok biro-
dalmába.

AZ ÓVODÁSOK TARISZNYÁJA SZAKMAI PROGRAM
ÉS CSALÁDI NAP

Négy év közös munkája zárult le.

Ajándékkal lepte meg a 18. életévüket idén betöltõ, a két helyi
középiskolában tanuló végzõs szerencsi diákokat a város polgár -
mes tere. Rónavölgyi Endréné az érettségi, illetve a szakmunkás bi-
zonyítványok ünnepélyes átadásakor nyújtotta át a könyv  utalvá-
nyokat a fiataloknak. 

ELBALLAGTAK A NYOLCADIKOSOK

KÖNYVUTALVÁNY A VÉGZÕSÖKNEK

A Napsugár óvoda udvarán sorakoztak a ballagó ovisok.
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MI A VÉLEMÉNYE 
A GAZDANAPOKRÓL?

Karsai Tamás:
– Helyi lakosként úgy gondolom, hogy
szükség van erre a rendezvényre. A vá-
rosban és a környezõ településeken élõk-
nek jó programot jelent a kiállítás és vá-
sár megtekintése. A különbözõ kulturális
események és a családi nap rendezvényei
a fiataloknak is szórakozási lehetõséget biz-
tosítanak. Jó ötlet volt a hüllõ- és madár-
kiállítás és ebben az esztendõben a me-
gyei vadásznap is színesítette a kínálatot.
Az, hogy van-e létjogosultsága a gazda-
napnak, valójában a kiállítók tudják meg-
mondani, hiszen õk csak akkor térnek visz-
sza jövõre, ha megérte nekik itt tölteni há-
rom napot. Hiányoltam a bemutatkozók közül a helyi vállalkozásokat.     

Göndör István, Ózd:
– Most vagyok itt elsõ alkalommal, és el-
mondhatom, hogy nagyon szép környe-
zetben rendezték meg ezt a kiállítást. Ha-
sonló eseményen vettünk részt egy hó-
nappal ezelõtt Putnokon, de ez a hely sok-
kal jobban tetszik nekem, különösen, ha
arra gondolok, hogy sok kísérõrendez-
vénnyel kapcsolták össze a gazdanapokat.
Szerintem érdemes megmutatni magunkat.
Most is sokan érdeklõdtek termékeink
iránt, azok beszerzési lehetõségeirõl. Mi
Ózdról jöttünk és mezõgazdasági gépek
kopó alkatrészeinek gyártásával foglalko-
zunk. Az eddigi tapasztalataink azt mu-

tatják, hogy van igény a környéken az általunk forgalmazott eszközök-
re. Nem a nagy cégek, inkább a kistermelõk fordultak hozzánk, de szá-
munkra minden vásárló egyaránt fontos. Úgy érzem, hogy cégünknek
mindenképpen hasznos volt a szerencsi kiállításon való részvétel.

Kovács János, Gömör (Szlovákia):
– Fa nyílászárókat készítünk, így az álta-
lunk gyártott ablakokat, ajtókat mutatjuk
be a Zempléni Eurorégiós Gazdanapok
szerencsi rendezvényén. Elsõ alkalommal
veszünk részt ezen a kiállításon, koráb-
ban Putnokon voltunk hasonló rendez-
vényen. Az ottani látogatottsággal meg vol-
tam elégedve, sokan érdeklõdtek termé-
keink iránt, remélem, innen is hasonló él-
ményekkel térünk haza. Szükség van az
ilyen bemutatkozásokra. A papírra ki-
nyomtatott reklámon a vásárló csak ké-
pen láthatja a portékánkat, itt azonban akár
kézzel is megtapinthatja a kiállított nyí-
lászárókat, így tapasztalhatja a minõséget, amit cégünk képvisel.  Éle -
temben másodszor járok Szerencsen és nagyon tetszik ez a város, re-
mélem a jövõben is lesz alkalmam eljutni Önökhöz. 

Habina Beáta:
– Szerencsi vagyok, de már évek óta Bu-
dapesten dolgozom. Fontosnak tartottam,
hogy üzlettársaimmal együtt megismer-
tessük az általunk kínált lehetõségeket a
szerencsi emberekkel is. Egy világszaba-
dalommal foglalkozunk, amelynek segít-
ségével pontos képet tudunk adni az em-
bereknek arról, hogy milyen az immun-
rendszer-erõsségük és mennyire ellenál-
ló a szervezetük a civilizációs betegsé-
gekkel szemben. Nagyon fontos és hasz-
nos, hogy lehetõségünk van a helyi be-
mutatkozásra. Az elsõ nap egy picit gyen-
ge volt, de a szombattól és vasárnaptól már

jóval több érdeklõdõt várunk. Úgy gondolom, hogy keresik az ember-
ek az új lehetõségeket, megoldásokat, tehát én szeretném, ha jö võre is
részt vehetnénk ezen a kiállításon. HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

Harminchét helyszínen közel öt-
ven koncert, színházi elõadások,
irodalmi mûsorok, gasztronómiai
élményvacsorák, kiállítások szere-
pelnek az idén 18. alkalommal meg-
rendezésre kerülõ Zempléni Feszti-
vál programjai között. Az augusz-
tus 7–16-a közötti eseményen részt-
vevõk biztos színvonalra számít-
hatnak a zene és a tokaji bor fesz-
tiválján – hangzott el a június 17-
én megtartott sajtótájékoztatón.

Az idén elõször június 19–21-ig
háromnapos ízelítõt kínáltak a szer-
vezõk az augusztusi fesztivál han-
gulatából, ami a közönség figyel-
mének a felhívását szolgálja. A
Zempléni Fesztivál Extra nyitókon-
certjét a Budapesti Vonósok köz-
remûködésével a szerencsi Munkás
Szent József római katolikus temp-
lomban tartották június 19-én.   

A szervezõk a sajtótájékoztatót a
fesztivál egyik új helyszínén, a Pat-
rícius Borházban tartották, ahol a
Corpus Harsona kvartett (fotónkon)
mûsorát követõen Turjányi Miklós
fesztiváligazgató szólt arról, hogy a
18 éve útjára indított rendezvény-
sorozat az idén immár nagykorúvá
vált és egyre nagyobb népszerûség-
nek örvend. Hörcsik Richárd, Sá-
rospatak polgármestere beszédében
a fesztivált kincsnek nevezte, amit
õrizni kell, mert segíti Zemplénben
az idegenforgalom fejlesztését. Koncz
Ferenc, a B.-A.-Z. Megyei Közgyûlés
alelnöke köszöntõjében kitért arra,

hogy ez a vidék kultúrában, szel-
lemben erõs, a programoknak pedig
méltó környezetet teremtenek a fo-
lyamatosan bõvülõ helyszínek. Ez
utóbbira példaként szolgál az idén
Tokajban átadott Paulay Ede Színház.
Koncz Ferenc megemlítette, hogy a
tokaji bor mellett a szerencsi cso-
koládé e vidék híres terméke és ja-
vasolta, hogy jövõre a Zempléni
Fesztivál programjaihoz kapcsolód-
jon a Szerencsi Csokoládé Fesztivál.
Tóth András, a rendezvény fõtámo-
gatójának, az Antenna Hungária
Zrt.-nek a kommunikációs vezetõje
arra hívta fel a figyelmet, hogy a
Zempléni Fesztivál minõségi szín-
vonalat képvisel programjaival és a
cég pénzügyi támogatása egyúttal a
társadalmi felelõsségvállalását is mu-
tatja a régió iránt. Hollerung Gábor
mûvészeti vezetõ az augusztusi ren-

dezvény eseményeit ismertetve kitért
arra, hogy a zempléni térség számos
kistelepülése várja az igényes zene
és a különleges ételek, italok ked-
velõit és a Zempléni Fesztivál komp-
lex turisztikai kínálatként jelenik
meg itthon és külföldön. 

Az esti nagykoncertek általában
húsz órakor kezdõdnek, és a zenei
élményt többször borkóstoló teszi tel-
jessé. A fesztivál nyitóhangverse-
nyét augusztus 7-én Sárospatakon
tartják. Szerencsen a Rákóczi-vár
udvaros palotaszárnyában augusztus
9-én a Zempléni Dixieland, Blues és
Jazz Napok keretében a Hot Jazz
Band vendégszerepel, augusztus 16-
án 18 órától a görög katolikus temp-
lomban a Szent Efrém Férfikar, Ma-
gyarország egyetlen professzionális
bizánci zenei együttese mutatja be
mûsorát.  S. L.

BIZTOS A SZÍNVONAL 
A ZEMPLÉNI FESZTIVÁLON

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, üzleti partnereinket, hogy
az elmúlt esztendõk hagyományainak megfelelõen a Szerencsi Hírek
szerkesztõsége munkatársainak évi rendes szabadsága miatt lapunk –
az idei év ütemezésének megfelelõen – legközelebb augusztus 7-én je-
lenik meg. Lapzárta: július 31-e, 10 óra. 

A Szerencsi Képújság a szabadság idõtartama alatt is folyamatosan
üzemel, ahol helyi híreket is olvashatnak. A hirdetések és közérdekû
információk közzététele a 20/914-7654-es telefonszámon, elõzetes egyez-
tetés alapján történik. A Szerencsi Televízió július 5-én és 12-én friss
adásokkal jelentkezik, míg július 19-én és 26-án az idei esztendõ elsõ
félévének mûsoraiból láthatnak a nézõk összefoglalót. 

A szerkesztõség

OLVASÓINK FIGYELMÉBE! 
HELYI HÍREK SMS-BEN. Új szol-

gáltatásként mobiltelefonjukra kül-
dött üzenetben értesülhetnek az
érdeklõdõk a legfontosabb szeren-
csi hírekrõl, eseményekrõl. Ehhez
mindössze a REG HIREK szavakat
szóközzel elválasztva kell alapdí-
jas SMS-ben elküldeni a 06-20/850-
0010-es telefonszámra, vagy re-
gisztrálni lehet interneten a 
www.szerencs.mobilonkormany-
zat.hu címen. A hírszolgáltatás díj-
mentes.     

POLGÁRMESTERI ON-LINE FO-
GADÓÓRA. Rónavölgyi Endréné,

Szerencs polgármestere július 2-án
10 és 11 óra között válaszol a hoz-
zá érkezõ felvetésekre. A fórumon az
érdeklõdõk az interneten keresztül te-
hetik fel a kérdéseiket július 2-án 9
órától, amelyekre azonnal választ is
kapnak. A szolgáltatás a város hiva-
talos honlapján, a www.szerencs.hu
címen történt elõzetes regisztráció
után vehetõ igénybe. 

ZÁRVA LESZ A KÖNYVTÁR. A Rá-
kóczi-várban mûködõ városi könyv-
tár június 29-tõl augusztus 3-ig zár-
va tart. Nyitás: augusztus 4-én 9 óra-
kor. 

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Könyvesbol-
ti eladó (Szerencs), karosszérialaka-
tos (Szerencs), cipõbolti eladó (Sze-
rencs), értékesítõ ügyintézõ (Sze-
rencs), felszolgáló (Szerencs), autó-
villamossági szerelõ (Szerencs), hir-
detésszervezõ (Szerencs), autószerelõ
(Szerencs), pék (Bodrogkisfalud), sza-
kács (Tolcsva), gépészmérnök/tech-
nikus (Mád), pultos (Taktaharkány),
mûszerész (Abaújszántó), elektro -
mûszerész (Abaújszántó). További in-
formáció: Észak-magyarországi Re-
gionális Munkaügyi Központ Sze-
rencsi Kirendeltsége (tel.: 47/361-
909).

FALUNAP ONDON 
Az idén június 28-án rendezik meg

a hagyományos ondi falunapot a te-
lepülésrész sportpályáján. 

Program: 
15.30 óra: Futballmérkõzés – nõs

és nõtlen férfiak. 
15.30 óra: Ondi diákshow – a Sze-

rencsi Általános Iskola ondi tagin-
tézménye diákjainak mûsora. 

15.55 óra: Karate – harcmûvésze-
ti bemutató.

16.35 óra: Táncvarázs – a szerencsi
Városi Kulturális Központ és Könyvtár
Moderntánc Csoportjainak bemutatója.

17 óra: Zenés, táncos divatbemu-
tató – Show Time Divatstúdió. 

17.40 óra: Magyarnóta-csokor –
Újvári Marika nótaénekes.

18.10 óra: Rónavölgyi Endréné
polgármester és Danyi László ön-
kormányzati képviselõ köszöntõje. 

18.15 óra: Cairo együttes.
19.15 óra: Egy kis retro – Szóljon

hangosan az ének! Sztárvendég: Sol-
tész Rezsõ. 

20 óra: Nosztalgiakoncert és bál
a Classic zenekarral.

15–19 óráig: Kiállítás Fancsalszki
Szilvia grafikai alkotásaiból és Gal-
góczi Ferencné szalvéta- és nyak-
kendõgyûjteményébõl az Idõsek
klubjában. 

Omnibuszozás Danyi László kép-
viselõ támogatásával. 

KONCERTEK AZ ÕS KAJÁN-BAN
Az idén tízesztendõs tolcsvai Õs

Kaján Étterem hatodik alkalommal
szervez nyári koncertsorozatot a
vendéglátóhely kertjében. 

Július 4. (szombat), 19 óra: Dresch
Mihály Quartet.

Július 11. (szombat), 19 óra: OR-
BIS.

Július 15. (szombat), 19 óra: To-
más Kocko Orchester.

Július 18. (szombat), 19 óra: Kiss
Erzsi Panchan.

Július 25. (szombat), 19 óra: Es-
terházy Péter és Dés László.

Augusztus 1. (szombat), 19 óra: Pa-
ganza.

ÚSZÓNAPKÖZIS TÁBOR
Hét–tizennégy éves gyerekeknek

szerveznek ötnapos turnusokban
úszónapközis tábort a szerencsi Vá-
rosi Tanuszodában. A maximum 20
fõs csoportokban mindenki az egyé-
ni tudásszintjének megfelelõ okta-
tásban részesül. Napirend: 8.30–9
óra: gyülekezõ, 9–11 óra: úszások-
tatás, 11–12 óra: szabad foglalkozás,
12.30–13.30 óra: ebéd (kollégium),
14–15.30 óra: úszásoktatás. 15.30–
16 óra: uzsonna. Az úszó napközi
részvételi díja: 12 000 Ft/fõ/5 nap,
(hétfõtõl péntekig). Üdülési csekkel
is lehet fizetni. Ha egy családból 2
gyerek jelentkezik, 1000 Ft/fõ ked-
vezményben részesülnek. Turnusok:
július 6–10., július 13–17., július 20–
24., július 27–július 31. Jelentkezés:
július 2-ig (csütörtökig). Tel.: 20/584-
0464 vagy 47/560-254.

NYÁRI PROGRAMAJÁNLÓ
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Rákóczi épület 
8. a osztály, osztályfõnök – Bán-

falvi Krisztina: Brevák Edit, Buha Re-
nátó, Demeter Márk, Encsi Roland,
Hajdú Xénia, Kovács Máté, Kovács
Péter, Kõszegi Boglárka, Kupcsik
Réka, Magyar Gitta, Mutila Márk,
Pap Dávid, Pocsai Erzsébet, Sárosi
Georgina, Sulyok Veronika, Szabó
Renáta, Takács Klaudia, Varga Máté
Dániel. 

8. b osztály, osztályfõnök – Nasz-
rainé Sárossi Eszter: Bálint Henriet-
ta, Hojdák László, Keller Tünde,
Kertész Richárd, Király Dóra, Kiss
Norbert, Lapis Trisztán, Maczó Pet-
ra, Mizsó Bence, Molnár Evelin, Ná-
dasdi Gergõ, Nagy Roland, Pajger
Bence, Pelyhe Zsanett, Sami Ádám,
Szilágyi Bence, Toronya Cintia, Va-
sas Dávid. 

8. c osztály, osztályfõnök – Ara-
nyosi Edit: Bárány Dorottya, Búza

Blanka, Czetõ Violetta, Gál Roland,
Hegedûs Nikolett, Horváth Vivien,
Kovács Péter, Kusinszki Dávid, Mik-
lós Petra, Oleszka Bence, Ördög Eve-
lin, Örkényi Kisanna, Petró Richárd,
Pocsai Melinda, Pógyor Ádám, Szá-
raz Ilka, Szigeti Dóra, Tamás Áron,
Tokár Beáta. 

Bolyai épület
8. d osztály, osztályfõnök– Szabó

Miklós: Ács Alexandra, Bakos István,
Balla Dávid, Bereczki Ivett, Bódi Ale-
xandra, Braun Aida, Czibik Tamás,
Czinke Dániel, Ficsor Ivett, Hallga-
tó Ákos, Kamenyiczki Márk, Klemm
Richárd, Kovács Anikó, Madarasi Dá-
vid, Nagy László, Ruszkai Dávid,
Sánta Marcell, Sipos Alexandra, Sol-
tész Gwendolin, Spéder Bence, Ter-
jék Krisztián, Tóth Nikoletta, Tóth Pé-
ter, Vígh Enikõ, Zsebesi Bálint. 

8. e osztály, osztályfõnök – Gaz-
dófné Tóth Mária: Alföldi Dávid, Bi-

hari Márk, Bliszkó Renáta, Bodnár
Kristóf, Bohács Marietta, Csendes Pé-
ter, Deák Evelin, Fehér Tamás, Gom-
bos Bernadett, Grebely Marcell, Hu-
bay Csanád, Iván Martin, Kravalik
Alexandra, Krisztián Bence, Majoros
Péter, Molnár Péter, Nagy Barbara,
Panyik István, Rábai Bence, Ruszó
Vanda, Sipos Ádám, Szendrei Krisz-
tián, Timku Ákos, Tóth Csaba, Vak-
ter Alexandra. 

8. f osztály, osztályfõnök – Gecsõ
László: Angel Péter, Babos Imre,
Bakó Péter, Balázs Csaba, Bárány Pé-
ter, Béki Dóra, Bíró Krisztián, Bod-
nár Daniella, Budányi Georgina,
Bukovszky Regina, Dobrosi Kitti,
Fodor Jennifer, Görömbölyi Kriszti-
án, Kovács Luca, Lipták Ádám, Nik-
házi Dávid, Sándor Judit, Simon
Petra, Szoboszlai Krisztina, Szabó Tí-
mea, Szvitankó Eszter, Tóth Márk,
Tóth Noémi, Újházi Evelin. 

A Bocskai István Gimnáziumban
június 12-én tartották a tanévzáró
ünnepséget. Nyíri Tibor igazgató-
helyettes a tanulóifjúság elõtt is-
mertette, hogy a középiskola tanul-
mányi átlaga a kitûzött célt megkö-
zelítve 3,94 lett. 

Az eredmény úgy született, hogy
a testnevelésnél és néhány tantárgyi
blokknál nem adnak érdemjegyet a
középiskolában. Kimagasló teljesít-
ményt értek el többek között a 11.
H (4,62), a 11.A (4,6) és a 10. A (4,59)
osztályok. A diákok közül 142-en
kaptak kitûnõ és jeles (4,75 feletti)
bizonyítványt. A 11. A osztályból az
utóbbi teljesítményt nyújtotta a ta-
nulóknak több mint ötven százalé-
ka. A második félévben 57-en tettek
államilag elismert, sikeres nyelv-
vizsgát, amelyek között szép szám-
mal akadt felsõfokú minõsítésû.  

A büszkeségek mellett gyenge tel-
jesítmények is születtek. A 9. C osz-
tály tanulmányi átlaga 2,7 lett, de
ezekben az általános tantervû kö-
zösségekben a két magasabb évfo-
lyamon is 3,04, illetve 3,15 lett az
eredmény. Az igazgatóhelyettes is-
mertette, hogy a korábbi idõszakhoz
képest emelkedett a bukások száma:
iskolai szinten 125 elégtelen ér-
demjegy került a bizonyítványokba.
Öt tanuló volt, aki kettõnél több tan-
tárgyból nem teljesítette az alapvetõ
követelményeket. Nekik évet kell is-
mételniük, míg a többiek – szám sze-
rint 57-en – javítóvizsgát tehetnek.
A 250 óránál magasabb hiányzás mi-

att több tanuló kényszerül évfolya-
mot ismételni, vagy a következõ
tanév elõtt bizonyságot adni arról,
hogy az egyes tantárgyakból meg-
szerezte a szükséges tudást.   

Nyíri Tibor a gimnázium sport-
eredményei között büszkén említet-
te, hogy az elmúlt tanévben az is-
kola fiúcsapata megnyerte az amatõr

kosárlabda diákolimpiát, ahol a lá-
nyok az elõkelõ ötödik helyen vé-
geztek.  

A gimnázium Jó tanuló, jó spor-
tolója Nagy Petra lett, akit teljesít-
ményéért a Kiss Attila Alapítvány el-
ismerõ oklevelét vette át Koncz Fe-
renctõl, a civil szervezet kuratóriu-
mának tagjától. 

Lapunk megjelenésének idejére
búcsút intettek az alma maternek a
nyolcadikosok, bezárta kapuit a
Szerencsi Általános Iskola, meg-
kezdõdött a gyerekek által olyany-
nyira várt vakáció. Ezúttal az idén
ballagó tanulók közül választottuk
azt a két ifjút, akik nyolc évig tartó
kiváló tanulmányi eredményükkel,
példamutató magatartásukkal és kö-
zösségi munkájukkal méltán nyerték
el társaik és tanáraik elismerését.

A 14 esztendõs Hubay Csanád (fo-
tónkon) nyolc évvel
ezelõtt lépett be elsõ al-
kalommal a Bolyai épü-
let ajtaján. A jó tanuló
és rendkívül sokoldalú
fiatal minden év végén
kitûnõ bizonyítvánnyal
örvendeztette meg szü-
leit. E mellett alapfokú
nyelvvizsgát tett angol
nyelvbõl, szereti a fizi-
kát, mert ez a tárgy szá-

mára rendkívül könnyû és logikus.
– A tanév végén egyedül németbõl
kellett felelnem az ötösért, egy rosszul
sikerült szódolgozat miatt, de végül
nem lett probléma – jegyezte meg
Csanád. 

A nyolcadikos fiú a tanulás mellett
nagyon szeret horgászni és tagja a
Fanfár Ifjúsági Fúvószenekarnak –
folytatta –, ahol már hat éve játszik
tenorkürtön. – Eleinte nem akartam
zenélni, aztán rábeszéltek, én pedig
nagyon megszerettem. Ez köszönhetõ
remek tanáromnak, Osztás György-

nek is – tette hozzá.
Hubay Csanád dol-

gozni készül a nyári szü-
netben, majd szeptem-
bertõl a Bocskai István
Gimnázium angol ta-
gozatán folytatja tanul-
mányait. – Az érettségi
után mûszaki egyetem-
re szeretnék menni, de
majd meglátjuk, hiszen
ez még nagyon messze

van – árulta el távolab-
bi terveit Csanád!

A Rákóczi épületbõl
idén elballagó Varga
Máté Dánielhez (fotón-
kon) szintén közel áll a
zene. Kilenc éve dobol.
Az elmúlt idõszakban
több alkalommal láthat-
ta õt a közönség a mûvé-
szeti iskola dobtansza-
kos növendékei által el-
õadott mûsorokban. 

– Óvodás koromtól kezdve dobo-
lok, szerintem elég jól megy – kezd-
te beszélgetésünket Máté. – Az idén
sokszor léptünk fel különbözõ ren-
dezvényeken, Szerencs mellett vol-
tunk Kazincbarcikán, Mádon, Mis-
kolcon. Szinte minden szabad idõ met
a zenéléssel töltöm. Hobbi és köte-
lezettség is ez egyben, hiszen min-
den másnapi órára gyakorolni kell.
Elõfordul, hogy két-három óráig ülök
a dob mögött. 

Varga Máté a tanulást sem ha-

nyagolja el, hiszen
nyolc éve kitûnõ a bi-
zonyítványa. – Sokan
nem hiszik el nekem,
de én nagyon keveset
tanulok – közölte a
diák. – Szerintem ez
egy adottság, ami a mi
családunkra jellemzõ.
Elkészítem a házi fel-
adatot, egyszer elolva-
som az anyagot és ké-
szen is vagyok, ennyi

elég számomra. Elõfordult, hogy a
történelem leckét az óra elõtt néz-
tem át, majd ötösre feleltem belõle.
Így vagyok például a versekkel is, na-
gyon könnyen megjegyzem õket. 

Varga Máté is a Bocskai gimnázi-
um angol tagozatán folytatja tanul-
mányait szeptembertõl. – Nem akar-
tam messzire menni és nem szere-
tem a kollégiumokat sem, jó a csa-
ládom közelében maradni – ma-
gyarázta döntését Máté.

M. Z.

Engedtessék meg nekem, hogy az új-
ságolvasókkal megismertessem az ál-
momat, a végzõs 8/c osztályt. Gon-
dolhatják, ugyan minek, hisz egy pe-
dagógus életében jönnek-mennek az
osztályok.

Mindig büszke osztályfõnök voltam,
minden gyereket a szívembe zártam,
de 25 éves pályám talán legkülönle-
gesebb és legkiválóbb gyermekei õk.
Magyar–angol két tanítási nyelvû osz-
tályként ötödikben huszonhárom, szár-
nyait próbálgató, tettre kész fióka ér-
kezett. A még gyönge fiókákat ápol-
ni, tanítani és nevelni kellett. S most,
amikor az együtt töltött évekre visz-
szagondolok, eszembe jut, hányszor
tartottam kezem a gyönge szárnyak alá,
hogy le ne zuhanjanak. De megérte!
Nem volt olyan verseny, rendezvény,
pályázat, szabadidõs program, amiben
ne vettek volna részt. Kimagaslót nyúj-
tottak az angol nyelv területén, megyei
és országos versenyeket nyertek. A ta-
nuláshoz való pozitív hozzáállásuk, a
versenyszellem, a tudás mint érték jel-
lemezte õket. Persze, õk sem hibátlan
gyerekek! Civódtak, veszekedtek, hisz-
tiztek, jelenetet rendeztek, szerelme-
sek voltak – amikor nem ment a ta-
nulás. Azzal is tisztában voltak, hogy
mindent megtudok és bizony a bün-
tetés sem maradt el! Tanulmányi mun-
kájuk mellett hódoltak a kedvtelésük-
nek. Voltak, akik a képzõmûvészetben
teljesítettek gyönyörûen, mások a zene
szerelmesei lettek és hangszereken ját-
szottak. Volt, aki sportolt és országos
helyezést ért el, de táncoltak, énekel-
tek is. Hagyományt teremtettünk az
évenkénti családi kirándulással. Együtt
barangoltunk Magyarország szép tá-
jain, Soprontól Ópusztaszerig. S köz-
ben épült a jellemük, csiszolódott a

közösség. Lassan alakult közöttünk egy
olyan kapocs, hogy szemvillanások-
ból értettük egymást. Fényes, ragyo-
gó szemek vártak magyar- és történe-
lemórákon, s öröm töltött el, mert lát-
tam, hogy fegyelmezett, magas szintû
munkára képesek. Arra tanítottam
õket, hogy egymást szeretni nem kö-
telezõ, de kötelezõ tisztességesen vi-
selkedni és együtt élni a másikkal. Vi-
selkedésükben vannak mellékhajtások,
de ahol jártunk, mindig dicséretet
kaptunk. Az egyik álmom az volt, hogy
érezzék, szeretetem nem jegyekben
nyilvánul meg. Néhány kivételtõl el-
tekintve sikerült. Nevelésem, oktatá-
som minden mozzanatával jót akar-
tam nekik. Ezt is sokan tudják. Ez az
összetartozás nem szavakban,  je-
gyekben nyilvánult meg, hanem tet-
tekben. Ha ezt valaki nem érezte, ál-
maink kettéváltak. Az volt az álmom,
hogy becsületes, valódi értéket felis-
merõ, szeretni tudó emberekké válja-
nak. Csendesen mondom: talán sike-
rült, vagy legalábbis ezen az úton ha-
ladnak. Ûrt hagynak bennem, hiszen
szeptembertõl új iskolájuk, új osz-
tályfõnökük várja õket. Merjetek ál-
modni! De tudjátok, a megvalósítás-
hoz gyötrelmes, titokzatos, kitartó út
vezet! Õrzöm emlékeinket, tehetsé-
güket, egyéniségüket és azt a szerete-
tet, amivel megtiszteltek! Persze, a si-
kereinkhez megértõ, velem együtt
gondolkodó szülõkre is szükség volt.
Kevés kivétellel ez is teljesült. Köszö-
nöm a sok-sok támogatást. Azt hiszem,
ezzel a gyermekeik érdekeit szolgál-
ták.

Most hát „Bucikáim”, „cetjeim”,
„fiókáim”: Isten veletek!

Aranyosi Edit
osztályfõnök

Évzáró értekezletre hívták a sze-
rencsi óvodák dolgozóit június 8-án.
Tarnóczi Erzsébet beszámolójában
többek között kiemelte, hogy idén a
355 szerencsi óvodai férõhelyre 296
gyermeket írattak be a szülõk. Az in-
tézményegység-vezetõ szólt arról,
hogy jelenleg az épületekben meg-
lévõ technikai és mûszaki hiányos-
ságok a sikeres óvodafelújítási pá-
lyázat megvalósításával megszûnnek. 

Tarnóczi Erzsébet megjegyezte,
hogy a színvonalas szakmai munka
mellett biztosított volt a gyermekek
részvétele például az angol, a zenei,
az úszás, a hittan és a testnevelési

foglalkozásokon. Fábián Ottóné év
végi értékelésében megköszönte a
nevelõtestület munkáját. A fõigazgató
arra kérte a jelenlévõket, hogy az ed-
digiekhez hasonlóan a jövõben is
magas színvonalon végezzék a gye-
rekek nevelését. Bodnárné Göndör
Magdolna, a polgármesteri hivatal
osztályvezetõje arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a közelgõ óvoda-fel-
újítás kellemetlenségekkel is jár a
mindennapi munkában, azonban a
beruházás befejezésével a korábbi-
aknál korszerûbb, szebb körülmé-
nyek közé kerülnek a gyerekek és az
intézmény dolgozói.

NYÁRI ELFOGLALTSÁG
DIÁKOKNAK 

Napközis tábort szerveztek június
15–19. között a Szerencsi Általános
Iskola Bolyai épületében. A foglal-
kozásokon 17 alsó tagozatos vett
részt, akiket változatos programokkal
várták a pedagógusok. A kínálatban
számítástechnikai foglalkozások, az
intézmény aulájában néptánc és né-
pijáték-tanítás szerepelt. A sportve-
télkedõk biztosították a fiatalok  test -
edzését, volt úszás, gitározni tanul-
tak, foglalkoztak képzõmûvészettel és
az angol nyelvet is gyakorolták. Két
napot kirándulással töltöttek a diákok:
Lillafüredre látogattak el, míg a nap-
közis tábor pénteki zárónapján a nyír-
egyházi vadaspark lakóival ismer-
kedtek a bolyaisok.   

A SZERENCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
2009. ÉVBEN BALLAGOTT DIÁKJAI

VOLT EGY ÁLMOM…

A TANÉV AZ ÉRDEMJEGYEK TÜKRÉBEN

A gimnáziumban több mint ezer diák fejezte be a szorgalmi idôszakot.

VÉGET ÉRT A NEVELÉSI ÉV

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK: HUBAY CSANÁD ÉS VARGA MÁTÉ DÁNIEL
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ÁLLJA A VERSENYT 
A HAZAI AGRÁRIUM

(Folytatás az 1. oldalról.)
A szántóföldi növénytermesztés

szenvedi el a kényszerû áldozatot, ahol
a gazdáknak a támogatásokon ke-
resztül a leginkább lehetõségük volt a
jövedelmi pozícióik javítására. Azt
nem mondom, hogy itt minden rend-
ben van, de az elmúlt idõszakban a
terméseredmények és az értékesítési
árak jellemzõen erõsítették a gazdál-
kodókat, míg például az állattenyész-
tésben súlyos veszteségek keletkeztek.
Azzal, hogy 2009. és 2010. között az
európai uniós közvetlen támogatások
50%-ról 60%-ra emelkednek, gya-
korlatilag a növénytermesztésben ér-
dekelt gazdálkodók a gabona-, olajos,
fehérje- és rostnövényekre korábban
biztosított kiegészítõ támogatás elvo-
nása ellenére sem jutnak kevesebb
pénzhez. 

– Az idei esztendõben országszer-
te súlyos károkat okozott a mezõgaz-
daságban az aszály. Rendelkezésre áll-
nak-e adatok a veszteségek mértékérõl

és milyen kártalanításra számíthatnak
a gazdák? 

– Rendelkezünk adatokkal, amelyek
megalapozták azt, hogy a szakminisz-
ter június 5-én az egész ország terüle-
tére vis maiornak nyilvánította az
aszályt. Egyes kultúrákban helyenként
jelentõs mértékû a terméskiesés. A
kártérítésre jogosultság mértékét azon-
ban õsszel, a kukorica betakarítása után
vizsgáljuk majd, hogy a termelõ a tel-
jes gazdasága szintjén milyen árbevé-
tel-kiesést szenvedett el az elmúlt há-
rom, nem aszályos év átlagához képest.
Akinél ez 30 százalék felett lesz, ott jár
a kártalanítás. Elõfordulhat ugyanis,
hogy a kisebb termést, vagy más nö-
vényeket magasabb áron lehet értéke-
síteni, ami akár jól is jöhet a gazdának.
Nekünk pedig az a célunk, hogy azok
jussanak segítséghez, akik arra valóban
rászorulnak. A kárenyhítési alapba 2,5
milliárd forint befizetés történt, amihez
a jelenlegi szabályozás szerint az ál-
lam ugyanennyit tesz hozzá. Á. A.

Rendkívüli események nélkül vok-
soltak a szerencsiek a június 7-ei eu-
rópai parlamenti választáson. Reg-
gel hat órától 10 szavazókörben ad-
hatták le szavazatukat a város la-
kói.

Kora délelõtt Szerencsen is mér-
sékelt volt a megjelenés a szavazó-
körökben. Délután 13 óráig a vá-
lasztásra jogosult 8087 fõ közül az
állampolgárok 19,34 százaléka adta
le a szavazatát. Délután növekedett
a választói aktivitás és 19 óráig
39,26 százalékra javult az arány, ami
kevéssel meghaladta az öt évvel
ezelõtti európai parlamenti válasz-
tás 38,55 százalékát. A szavazatok
összesítése után a legtöbb voksot a
városban a Fidesz – KDNP kapta,
39,31 százalékot. A Jobbik 33,69 szá-
zalékot, míg az MSZP 20,46 száza-
lékot szerzett. Az MDF-re a helyi sza-

vazók 3,38 százaléka, míg a Lehet
Más a Politika és Humanista Pártra
1,05 százaléka voksolt. A Munkás-

párt, az SZDSZ és a MCF Roma Ösz-
szefogás Szerencsen nem érte el az
érvényes szavazatok egy százalékát.

Idén Szerencs volt a házigazdája a
Zempléni Eurorégiós Gazdanapok ke-
retében megrendezett megyei va-
dásznapnak. A szakmai bemutatók
mellett a szervezõk egész napos szó-
rakoztató programokkal, kiállítások-
kal várták az érdeklõdõket.

A Vadászok és Vadgazdálkodók
Észak-magyarországi Területi Szövet-
sége, az Országos Magyar Vadászka-
mara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi Szervezete által életre hívott
program ünnepélyes megnyitójára a
szerencsi Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar
csalogatta az érdeklõdõket. Ezt köve-
tõen a tradicionális Borsodi Vadász-
kürt Együttes szignálja nyitotta meg az
eseményt, amely ökumenikus isten-
tisztelettel kezdõdött, majd Koncz
Gábor – aki maga is vadászik – mûso-
ra tette ünnepélyesebbé a pillanato-
kat. A Kossuth-díjas színmûvész saját
írásai mellett Áprily Lajos- és Vass Al-
bert-versekkel örvendeztette meg a kö-
zönséget.

Az Országos Magyar Vadászkama-
ra alelnöke arra a két évtizedes ha-
gyományra emlékeztette a jelenlé -
võket, amelynek keretében minden
esztendõben májustól szeptemberig
szerte az országban vadásznapokat tar-
tanak. Székely László szerint ezen al-
kalmakkor ünnepi külsõségek között
mutatkoznak be a vadászok a termé-
szetet szeretõ nagyközönség elõtt,
megemlékeznek a hagyományaikról.
– A vadászat megítélése napjainkban
hordoz negatív elemeket is – fogal-
mazott Székely László. – Kevesen
tudják azt, hogy ez a nemes hivatás
az ember és a természet egységének
megteremtését szolgálja. 

– Sok szép gondolat megfogalma-
zódik ezen a napon a vadászat lé-

nyegérõl, szépségeirõl – emelte ki be-
szédében Rónavölgyi Endréné. A há -
zi gazda város polgármestere hozzá-
tette: önök azok, akik nem csak be-
szélnek a természet védelmének fon-
tosságáról, hanem tesznek is érte, és
tevékenységük kulisszatitkaiba most a
nagyközönség is betekintést nyerhet. 

Pintér István arról szólt, hogy nap-
jaink gazdasági nehézségeinek tükré-
ben örvendetes, hogy színvonalas me-
gyei programot tudtak megszervezni
a térség vadászai. A Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium Va-
dászati, Halászati és Vízgazdálkodá-
si Fõosztályának vezetõje többek kö-
zött hangsúlyozta,  hogy kivételes tu-
dás van a magyar vadászok kezében,
ami elsõsorban a generációkon át-
öröklõdõ, évszázados tapasztalatnak
köszönhetõ.

Az ünnepség folytatásában Róna-
völgyi Endréné felkötötte a város sza-
lagját a megyei szervezet zászlajára.

Átadták a hagyományos kitünteté-
seket. Elismerést vehettek át mindazok,
akik a vadászat, a vadgazdálkodás, il-
letve a természetvédelem területén ki-
emelkedõ munkát végeztek az elmúlt
idõszakban. A megyei vadászati szer-
vezetek, illetve a Zempléni Eurorégi-
ós Gazdanapok támogatásáért Hu-
bertus Kereszt arany fokozatát kapta
Rónavölgyi Endréné polgármester. 

A program utolsó perceiben a szín-
pad elõtt sorakoztak fel a fiatalok, aki-
ket Székely László avatott hivatásos va-
dásszá. 

A színpadon ezt követõen szóra-
koztató programok váltották egymást.
Népszerû volt a közönség körében a
vadászruha, solymász-, illetve va-
dászkutya-bemutató és a Rákóczi-vár
színháztermében megrendezett  tró fea -
kiállítás. M. Z.

VADÁSZOK 
A RÁKÓCZI-VÁRBAN

EURÓPAI PARLAMENTI
KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSA

A választásra jogosultak 39,26 százaléka szavazott Szerencsen. 

VÁLASZTÓKERÜLETI SZAVAZATOK SZÁMA
LISTÁNKÉNT

Település ÖSSZ. Fidesz-KDNP SZDSZ MCF ROMA Ö. Munkáspárt MSZP Jobbik LMP-HP MDF

Alsódobsza  . . . . . . .113 73 0 0 0 17 20 2 1
Bekecs . . . . . . . . . . .662 203 5 1 11 90 320 3 29
Bodrogkeresztúr  . . .370 249 7 0 3 46 53 5 7
Bodrogkisfalud  . . . .291 140 3 1 4 74 55 2 12
Csobaj . . . . . . . . . . .125 41 0 0 2 39 40 2 1
Erdõbénye . . . . . . . .408 285 2 0 3 33 72 3 10
Golop  . . . . . . . . . . .220 138 2 0 2 16 56 2 4
Györgytarló . . . . . . .129 74 0 0 1 31 22 0 1
Kenézlõ . . . . . . . . . .189 107 2 1 0 38 34 0 7
Legyesbénye  . . . . . .407 127 3 1 4 52 211 1 8
Mád . . . . . . . . . . . . .728 329 2 0 5 139 233 5 15
Megyaszó  . . . . . . . .439 255 5 1 5 54 102 4 13
Mezõzombor  . . . . .430 191 1 0 0 35 195 1 7
Monok  . . . . . . . . . .395 164 4 3 3 73 131 3 14
Olaszliszka  . . . . . . .439 232 4 2 2 63 124 3 9
Prügy . . . . . . . . . . . .438 151 3 25 3 72 176 1 7
Rátka  . . . . . . . . . . . .307 164 1 1 0 37 91 3 10
Sóstófalva  . . . . . . . .113 49 2 2 3 11 42 0 4
Szegi  . . . . . . . . . . . .111 62 1 0 0 29 11 2 6
Szegilong  . . . . . . . . .90 51 2 0 2 22 10 3 0
Szerencs . . . . . . . . .3152 1239 20 2 30 645 1062 33 121
Taktabáj  . . . . . . . . .121 57 1 0 1 45 15 0 2
Taktaharkány  . . . . .838 335 6 0 18 167 281 10 21
Taktakenéz  . . . . . . .239 140 2 1 2 31 59 2 2
Taktaszada  . . . . . . .239 86 2 9 1 45 87 1 8
Tállya  . . . . . . . . . . .448 176 4 1 1 102 139 4 21
Tarcal  . . . . . . . . . . .720 375 5 3 4 94 210 6 23
Tiszakarád . . . . . . . .337 237 2 1 2 50 38 4 3
Tiszaladány . . . . . . .201 138 1 0 2 14 42 1 3
Tiszatardos . . . . . . . .86 48 1 0 0 18 19 0 0
Tokaj  . . . . . . . . . . .1300 583 14 3 10 205 393 39 53
Újcsanálos  . . . . . . .178 115 1 0 5 17 34 1 5
Vámosújfalu  . . . . . .297 194 2 1 2 28 64 1 5
Viss  . . . . . . . . . . . . .126 75 2 0 0 30 15 0 4
Zalkod . . . . . . . . . . .146 80 0 0 1 46 16 0 3

Összesen:  . . . . . . .14 832 6963 112 59 132 2508 4472 147 439

AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON LEADOTT
SZAVAZATOK SZERENCSEN

Szavazókör Fidesz-KDNP SZDSZ MCF ROMA Ö. Munkáspárt MSZP Jobbik LMP-HP MDF ÖSSZ.

1. 169 4 0 4 56 99 5 7 344
2. 160 2 0 7 60 106 5 17 357
3. 146 6 0 3 96 168 2 17 438
4. 127 2 0 3 67 88 6 24 317
5. 92 2 0 0 72 69 0 5 240
6. 123 0 0 1 68 70 0 11 273
7. 155 0 0 3 76 150 4 15 403
8. 116 3 2 6 73 150 7 15 372
9. 66 1 0 1 45 94 2 8 217

10. 85 0 0 2 32 68 2 2 191

Összesen: 1239 20 2 30 645 1062 33 121 3152
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Jó ideje annak, hogy ismerem Tóni
bácsit. Fiatalabb koromból dereng a
magas, derék egyenruhás ember képe,
aki mindig jelen volt a különbözõ tár-
sadalmi összejöveteleken, ünnepsé-
geken. Kõfalvi Antal (fotónkon) élet-
története a tizen- és huszonéves kor-
osztálynak talán csak egy mesének
tûnik. Olyan, mint a történelemköny-
vek háborúi, amirõl hallottunk ugyan,
de elképzelni sem tudjuk, milyen le-
hetett a valóságban.

Kezdeném ta-
lán azzal, hogy
Kõfalvi Antal
nem tõsgyökeres
szerencsi. 1944.
május 25-én szü-
letett Csepelen.
Beszélgetésünk
elején a tõle meg-

szokott huncut mosollyal szemében kö-
zölte, hogy az õ személyi igazolvá-
nyába még Csepel van beírva, nem pe-
dig, Budapest XXI. kerület. – Ott szü-
lettem egy légitámadás idején – kezd-
te élete történetét. – Egy pincében vol-
tak elbújva a szüleim, itt láttam meg a
„lámpafényt”. 

Családunk ott élt a Béla utca 28. szám
alatt, csak késõbb, 1950-ben költöz-
tünk a Béke térre. Születésem után apá-
mat elvitték malenkij robotra, holott ka-
tona sem volt. Õt azonban mégis ösz-
szeszedték, mert hiányzott valaki a va-
gonból, amelyik az embereket szállí-
tott kényszermunkára. 1948-ban ka-
rácsony és szilveszter között érkezett
haza. Ekkor én négyéves elmúltam és
nagyon megijedtünk tõle, amikor meg-
láttuk a rongyba csavart, szakállas em-
bert.

Szüleim 1954-ben elváltak, én az
apámnál maradtam Csepelen, mert a
Rákosi-idõben úgy szólt a törvény, hogy
a fiúgyerek az apjához, a lány pedig
az anyjához kerül. 

Hárman voltunk testvérek. A bátyám
hét évvel volt idõsebb nálam, õ ifjú-
sági válogatott labdarúgó volt. A Cse-

pel I-ben játszott, az õ életét ezek a vál-
tozások nem igazán befolyásolták. Így
maradtam én Csepelen 1959-ig, míg
a húgom az anyámmal a zempléni
Tállyára költözött. A fogság alatt apám
idegei tönkre mentek, sokat bántal-
mazott minket, ezért én röviddel a vá-
lás után otthagytam õt. Így kerültem erre
a környékre. Tállyáról kezdtem isko-
lába járni, és Diósgyõrben tanultam ki
az autófényezõ szakmát. A középiskola
után azonban visszamentem Csepel-
re. Néhány hónapig a fogorvosi
mûszergyárban dolgoztam, aztán si-
került bejutnom az autógyárba. 

– Akkor még készültek régi magyar
Csepel teherautók?

– Természetesen. Volt idõszak, ami-
kor óránként gurult le egy teherautó a
szalagról. Én a különleges brigád tag-
ja voltam. Kiállítási autókat, vámzáras
pótkocsikat, cement-, vagy éppen
üzemanyag-szállítókat készítettünk,
festettünk. 

– Gondolom, nosztalgiával figyeli,
ha napjainkban olykor feltûnik az uta-
kon egy-egy régi Csepel.

– Bizony így van. Legendás kocsi volt.
A gyár belföldre és külföldre is készí-
tette a modelleket. A régi NDK had-
serege is onnan rendelte meg például
a 344-es Csepel teherautókat, melyek
elöl-hátul csörlõvel voltak szerelve.
Szép idõszak volt. 

– Végül mégis távozott a híres
üzembõl.

– Hajtott a fiatalság. A miskolci 16-
os autójavítóban helyezkedtem el,
1964-ben onnan vonultam be kato-
nának. A balassagyarmati határõr lak-
tanyában lettem gépkocsivezetõ. Az
elsõ évben pótkocsis teherautóval jár-
tam: költöztettem a tiszteket, anyag-
beszerzõ is voltam, egyszóval jó  éle -
tem volt. A következõ esztendõben már
mikrobusszal fuvaroztam tiszt- és tiszt-
helyettes családokat kirándulásokra.
Szállítottam zenekart, a sportolókat ver-
senyekre. Így történt, hogy bejártam az
egész országot. Szinte nincs szeglete
kis hazánknak, ahol nem fordultam

meg ebben az idõben. Leszerelés után
még visszamentem Miskolcra a 16-
osba, majd májusban otthagytam a cé-
get. Közelebb akartam kerülni az ott-
honomhoz. A szerencsi Digépbe jöt-
tem dolgozni. Itt találtam meg 1967-
ben az igazit! Megismerkedtem Balogh
Ilonával, akit a következõ év augusz-
tusában elvettem feleségül. 

– Tehát így lett Kõfalvi Antal szerencsi
polgár.

– Négy évig az anyósoméknál lak-
tunk, 1969-ben megszületett nagyob-
bik lányunk, Ildikó. 1972 júliusában
kaptunk lakást az akkori nagyközségi
tanácstól. Ez a harmadik emeleti bér-
lakás volt életem elsõ saját otthona, ahol
egészen 1981-ig laktunk. Idõközben
második gyerekünkkel, Évával egészült
ki a család.

– Mindvégig a Digépben dolgozott?
– Nem. 1968 decemberétõl a járá-

si pártbizottságon voltam gépkocsive-
zetõ. Ott is nagy volt a szám. Az elsõ
titkárral sohasem jöttem ki, végül 1974-
ben átkerültem a polgári védelemhez.
Lakosságvédelmi elõadó lettem. Olyan
tiszt mellé osztottak be, aki nem iga-
zán értett a polgári védelemhez. Igaz,
én sem. Két és fél évig idegesítettük egy-
mást. Ez egy olyan hely volt, ahol a szá-
zadosok soron kívül elõléptek õrnaggyá
és hamarosan itt hagyták a munkahe-
lyet. Aztán megint jött egy százados,
elõlépett õrnaggyá és mindenkit kike-
rülve áthelyeztette magát. Így ment ez
éveken keresztül. Én idõközben a me-
gyei parancsnokságra kerültem, ahol
pénzügyi fõelõadóként dolgoztam. 

A történethez tartozik, hogy a ha-
tárõrségtõl tisztesként szereltem le,
majd a polgári védelemnél tartalékos
tiszti állományba kerültem, civil ruhás
alhadnagyi rendfokozattal.

Szóval, a megyén dolgoztam és ép-
pen a parancsnoki elõtérben voltam,
amikor az irodában azzal az õrnaggyal
„cirkuszoltak”, aki utoljára hagyta ott
Szerencset. Valaki egyszer csak elsza-
ladt, majd kiabáltak: – Kõfalvi, jöjjön
be! – Hivatott a fõnök – és ahogy mon-
dani szokták –, azonnal a lényegre tért
és megkérdezte: elvállalná a szerencsi
törzsparancsnoki beosztást? Nem tud-
tam azonnal választ adni, türelmi idõt
kértem. Úgy éreztem, ezt meg kell be-
szélnem a családommal és alaposan
át kell gondolnom a lehetõséget. Vé-
gül úgy döntöttem, hogy elvállalom.
 Elõ léptettek fõhadnaggyá és 1981. áp-

rilis 1-jétõl lettem a Polgári Védelem
Szerencs Járási Parancsnokságának a
vezetõje, törzsparancsnoki beosztás-
ban.

– Meséljen a munkájáról, az akkori
polgári védelemrõl!

– Harminckettõ község tartozott
hozzánk. Úgy mondtuk akkor, hogy a
lakosság védelmét minden szempont-
ból meg kellett oldanunk háború, ter-
mészeti csapás, vagy egyéb katasztró-
fa esetén. A polgári védelemnek a mai
napig is ez lenne a feladata, csak ma
már nincs hozzá megfelelõ személyi
állomány. Az én idõmben, ha bekö-
vetkezett volna egy rendkívüli helyzet,
mondjuk, hagyományos fegyverekkel
vívott háború esetén, közel 5000 em-
bert tudtam volna mozgósítani a la-
kosság védelme érdekében. Minden te-
lepülésen voltak alegységek: mûszaki
mentõ, egészségügyi, vegyi védelmi.
A csokoládégyár adta például az egész-
ségügyi századot, a cukorgyárban ve-
gyi védelmi alakulat mûködött. Sok te-
lepülésen voltak szakaszok, fõzõ-ét-
keztetõ rajok. Ezek civil, hétköznapi
emberek voltak, akiket szükség esetén
lehetett mozgósítani. Akadtak önkén-
tesek is, de javarészt a vállalatok ve-
zetõi, mint üzemi parancsnokok jelölték
ki a feladatra alkalmas embereket.

– Mi volt az Ön munkája? 
– Terveket készítettünk, ha történne

valami, miként tudnánk a lakosságot
megvédeni. Késõbb mindezt a gya-
korlatban is bizonyítani kellett. Ennek
ellenére sokkal több volt a papírmun-
ka, ami ellen én hosszú éveken ke-
resztül „harcoltam”. 

Minden évben voltak megmozdu-
lásaink. Elbontottunk például egy is-
tállót, szerveztünk hozzá egészségügyi
ellátást, mûszaki mentést. A legnagyobb
dolog talán az volt, amikor a mostani
Szerencse Áruház helyét alakítottuk ki.
Emlékszem, a település vezetése gond-
ban volt, mert kilencmillió forintba ke-
rült volna a régi épületek bontása. Én
ekkor azt javasoltam Magda Gábor ta-
nácselnöknek: csináljuk meg polgári vé-
delmi gyakorlatként. Elkészítettük a ter-
veket: lakosságvédelem, egészségügyi,
mûszaki, technikai biztosítás, majd
ezeket jóvá kellett hagyatni. Ne feled-
jük, 1989-et írunk. Az imitációs terv-
ben földrengés és romeltakarítás vég-
rehajtása szerepelt. Az elõre tervezett
kilencmillió helyett alig négyszázezer
forintba került az akció és egy teljesen

sík építési területet adtunk át a város-
nak. Nagyon sokan vettek részt a
munkában: ásványbánya, Digép, cu-
korgyár, csokoládégyár, tûzoltóság,
mentõk, munkásõrség, a környezõ te-
lepülések termelõszövetkezetei. Hu-
szonnégy teherautó hordta el a tör-
meléket, két nap alatt végeztünk. Utá-
na épült meg a Szerencse Áruház. 

– Hogyan oldották volna meg az em-
berek védelmét, mondjuk háborús
helyzet esetén?

– Azt tudni kell, hogy Szerencsen és
környékén nincs és nem is volt kiépí-
tett óvóhely. Helyesbítek: egy van, a
cukorgyár területén, ami a mi besoro-
lásunk szerint ötödosztályú minõsítést
kapott, azaz nem sok mindenre lehe-
tett volna használni. Tehát kiépített he-
lyiségek nem álltak rendelkezésünkre,
azonban rengeteg pince van a vidé-
künkön, melyek közül néhány még
atombiztos is. Nekünk megvolt min-
den településen az úgynevezett ka-
taszter, ami a 30 négyzetméter alap-
területnél nagyobb pincék nyilvántar-
tását jelentette. Úgy tudom, hogy a hat-
vanas évek elején katonatisztek járták
a településeket és õk készítették el a
rajzokat. 

– Mi volt a helyzet a régi Hunyadi
iskola alatti helyiségekkel? 

– Az nem óvóhely, csupán kiképzési
kabinetnek épült. Amikor elkészült és
végrehajtották a gázpróbát, kiderült,
hogy nem alkalmas arra, hogy akár egy
gáztámadás esetén is védelmet nyújt-
son. Egyébként nagy helyiségek talál-
hatók az iskola épülete alatt, még vi-
zesblokk is van benne.

– Aztán végül jött a nyugdíjazás. 
– Akár csak hadseregnél, a polgári

védelmet sem kerülte el a kilencvenes
évek átszervezési hulláma. 1996-ban
én voltam a legidõsebb tiszt a me-
gyében és megkérdezték, hogy el-
mennék-e nyugdíjba? – Minden to-
vábbi nélkül – válaszoltam. 

1996. március 1-jén, 52 éves ko-
romban visszavonultam. Leszoktam a
cigarettáról és azóta minden nyavalya
utolért, de köszönöm, megvagyok.
Nagy újságról nem számolhatok be.
Olykor megjelenek Miskolcon a nyug-
díjas-találkozókon. De már oda is egy-
re ritkábban megyek. Most töltöttem be
a 65. életévemet. Örülök a két leány-
gyermekemnek és családjaiknak. Van
négy unokám, két fiú és két lány. Na-
gyon szeretjük õket.               M. Z.

Elsõ alkalommal rendezett juniálist
a Hivatásos Tûzoltók Független Szak-
szervezetének szerencsi tagszerveze-
te. A június 7-ei program keretében
megtartott kispályás labdarúgótornán
a három szolgálati egység és a törzs
csapatai mérkõztek a gyõzelemért. A
Bocskai gimnázium mûfüves pályáján
lejátszott viadalon ez alkalommal a
„B” csoport szerezte meg az elsõ he-
lyet. Kora délután már családostól gyü-
lekeztek a mezõzombori Bortón a sze-
rencsi tûzoltók. A gyerekeknek a ha-
talmas csúszda és az ugrálóvár kínált
kikapcsolódást. A motorozás és a
quadozás elsõsorban a fiúkat érde-
kelte, de lány is akadt, aki apai segít-
séggel pattant jármûre. Miközben az
anyukák és az apukák a fõzõversenyre
készülõdtek, Bombi és Pityóka lufi-
hajtogatással, valamint arc- és test-

festéssel foglalta le a kicsiket. A ren-
dezvényt megnyitó Dócs Róbert pa-
rancsnok fontosnak tartotta, hogy a
mindennapi munka mellett szabadi-
dejükben, családi körben is találkoz-
zanak egymással a tûzoltók. Maczek
Szilárd szakszervezeti vezetõ reményét
fejezte ki, hogy a szabadidõs prog-
rammal hagyományt teremtenek. 

A nagy kondérban az alkalmi sza-
kácsok felügyelete mellett rotyogott a
közös ebédnek való, a Szerencsi
Rendõrkapitányság munkatársai már
a játékos közlekedési vetélkedõjére
várták a jelentkezõket. A vállalkozó
kedvû ifjak a rendõrmotorok nyergé-
be is felpattantak. A pecázást ked-
velõknek horgászversenyt hirdettek a
szervezõk, akiknek a jóvoltából 160
résztvevõ – köztük 70 gyermek –, pik-
nikezett vasárnap délután a Bortón.

A férfiak egészséghete alkalmából
több eseményt szerveztek az elmúlt
napokban Szerencsen. Az Egészsé-
ges Városok helyi szervezete és a
sportegyesület együttmûködésével
megvalósított programsorozat kere-
tében június 17-én asztalitenisz-ver-
senyt rendeztek a Rákóczi iskola tor-
natermében. Az SZVSE asztalite-
nisz-szakosztálya által szervezett
eseményre 20-an je-
lentkeztek. A négy álta-
lános iskolás korú fia-
tallal kiegészülõ me -
zõnyben Köllõ András
szerezte meg az elsõ he-
lyet Filácz Attila és ifjabb
Csorba István elõtt. 

A férfiak egészséghe-
te alkalmából proszta-
taszûrést tartottak a sze-
rencsi rendelõintézet
urológiai szakrendelé-
sén. Az egészséghét al-
kalmából ingyenesen
használhatták a férfiak a
Móra Ferenc úti tenisz-
pályát. Pénteken délután

úszóversenyt tartottak a városi tan -
uszodában. A programon 25 részt-
vevõ szállt vízbe, hogy bizonyítsa tu-
dását három úszásnemben, ötven
méteres távokon. Az egyéni viadal
mellett az idén a fiútestvérek és az
apa-fiú gyorsváltók is versenyeztek.
A város leggyorsabb úszójának ez-
úttal a 14 éves Rábai Bence bizo-
nyult. A helyi úszószakosztály által

megrendezett versenyen egészség-
ügyi dolgozók vérnyomásméréssel,
vércukorszint-meghatározással és az
ehhez kapcsolódó tanácsadással vár-
ták a jelenlévõket. A Tatay sportte-
lepen megtartott labdarúgótornán
hat csapat szerepelt. A kispályás
 via dalon a gyõzelmet a Szerencs Vá-
ros Sportegyesülete vegyes ifi és fel-
nõtt gárdája szerezte meg.

CSEPELTÕL HEGYALJA KAPUJÁIG

A fiúk és férfiak az uszodában is bizonyítottak.

Pihenõ a fa árnyékában.

MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

HAGYOMÁNYTEREMTÕ
JUNIÁLIS
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
A város által tavaly alapított gaz-

dasági társaságok ez évre szóló üz-
leti terveinek elfogadásával kezdte
meg munkáját június 18-án a sze-
rencsi önkormányzat.

A taggyûlés által jóváhagyott do-
kumentum alapján a Szerencsi Vá-
rosüzemeltetõ Non-Profit Kft. az
idén 340 millió forint kiadás mel-
lett 237 millió forint saját bevétel-
lel számol. Az önkormányzattól
igényelt támogatás 75 millió forint,
ami a tavalyi összegnél 28 millió fo-
rinttal kevesebb. Az üzleti terv sze-
rint a Szerencsi Városgazda Non-
Profit Kft. ebben az évben 104 mil-
lió forintból gazdálkodik, amelybõl
94,5 millió forint az önkormányza-
ti támogatás. 

A testületi ülés elsõ napirendi
pontjaként az elmúlt tanév ered-
ményeirõl készített tájékoztatót vi-
tatták meg a képviselõk. Bodnárné
Göndör Magdolna, a polgármeste-
ri hivatal oktatási, közmûvelõdési és
városmarketing osztályvezetõje is-
mertette, hogy az elõterjesztés a má-
jus végi állapotot tükrözi, így abban
nem szerepelnek például a tanul-
mányi átlageredmények. Egeli Zsolt
az ügyrendi és oktatási bizottság ne-
vében tudomásulvételre javasolta a
tájékoztatót. Korondi Klára örven-
detesnek tartotta, hogy a bölcsõdé-
ben túljelentkezés van. Kérte az ön-
kormányzatot, hogy lehetõség sze-
rint támogassa egy újabb gyerek-
csoport kialakítását a tagintéz-
ményben. Bíró István azt javasolta,
hogy a tanévrõl szóló tájékoztatót
a jövõben késõbb tûzzék napi-
rendre, hogy teljes körûek legyenek
az adatok. Egeli Zsolt arra hívta fel
a figyelmet, hogy folyamatosan
emelkedik a városban az étkezési tá-
mogatásban részesülõ tanulók szá-
ma, ami napjainkban csaknem min-
den második diákot érint. Bodnár-
né Göndör Magdolna ismertette,
hogy 15 gyerek szerepel a bölcsõdei
várólistán. Egy új csoport mûködé-
sének kiadásait a szolgáltatásra biz-
tosított állami normatíva fedezné, így
ez nem jelentene többletköltséget a
városnak. 

Rónavölgyi Endréné polgármester
szerint az új csoport kialakításának
a lehetõségét meg kell vizsgálni,
aminek a céljára akár az ondi tag -
óvoda korszerû épülete is szolgál-
hat. 

A szerencsi gyerekeknek biztosí-
tott szociális támogatások emelke-
dése részben a rászorulók számá-
nak növekedésébõl és a jogosultsá-
gi feltételek változásából adódik. A
polgármester fontosnak tartotta,
hogy korábban úgy sikerült megva-
lósítani az oktatási és nevelési in-

tézmények átszervezését, hogy a
gyerekek érdeke nem sérült és sze-
rencsi pedagógusnak sem kellett a
munkaviszonyát felmondani. A vál-
tozás egyik nyertese a mûvészeti
képzés lett, hiszen a Bolyai épület-
ben történt átalakításokkal helyben
biztosították a gyerekeknek a kü-
lönbözõ tanszakokon való részvé-
telt. 

A következõ napirendi pont ke-
retében Visi Ferenc tartózkodásával
tudomásul vette az önkormányzat
a Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás elsõ féléves munkájáról ké-
szített tájékoztatót. Árvay László
kistérségi referens az írásos elõter-
jesztés szóbeli kiegészítéseként is-
mertette, hogy a társulás 16 önkor-
mányzata a közfoglalkoztatás kere-
tében összesen 188 embernek biz-
tosított jövedelmet. A leghátrányo-
sabb kistérségeknek kiírt pályázat ke-
retében tíz település nyert jelentõs
összegû támogatást többek között
oktatási, nevelési és egészségügyi in-
tézmények építésére, illetve felújí-
tására. Rónavölgyi Endréné ismer-
tette, hogy a programban még több
mint egymilliárd forint áll rendel-
kezésre az eddig nem nyert telepü-
lések részére. 

Visi Ferenc tartózkodásával hoz-
zájárult a képviselõ-testület, hogy a
Bocskai gimnáziumban a követ-
kezõ tanévben a már engedélye-
zetten felül újabb rendészeti kép-
zésben részesülõ osztály induljon.
Elfogadta a képviselõ-testület a Bor-
sod-Abaúj-Zempléni Ivóvíz-kezelé-
si Önkormányzati Társulás alapdo-
kumentumait annak érdekében,
hogy ne szenvedjen késedelmet a
81 település együttmûködésével,
jelentõs európai uniós támogatás
igénybevételével megvalósuló, több
mint 4,2 milliárd forintos beruházás
elõkészítése.  

Az ülésen döntés született arról,
hogy a város visszavásárolja a piac
bejáratánál lévõ, korábban az ön-
kormányzat által eladott területet.
Erre a célra pályázati támogatás áll
a város rendelkezésére. Bíró István
szerint 1999-ben nem kellõ átgon-
doltsággal történt a 49 négyzetmé-
teres rész értékesítése. Mennyi ilyen
ügy kerül még majd elõ? Rónavöl-
gyi Endréné kiemelte, hogy a vá-
rosban vannak tisztázatlan viszo-
nyok, többek között a Tatay sport-
telepen és a benzinkutak melletti
körforgónál. Ezeket ugyancsak ren-
dezni kell majd. Danyi László is-
mertette: az ondi csapadékvíz-el-
vezetõ nagyárok ügyében is vannak
rendezetlen kérdések, amelyek több
gazdát és a horgásztó tulajdonosát
is érintik. Ezeknek a végére is pon-
tot kellene tenni. Szabó Lászlóné

építésügyi és városfejlesztési osz-
tályvezetõ kiemelte: a piacnál ko-
rábban úgy történt az eladás, hogy
a vevõ épületet létesít. Azóta vál-
toztak a körülmények, azonban a pi-
actér fejlesztéséhez szükség van a
szóban forgó területre. A körforga-
lom ügyében az állami közútkezel-
õvel egyeztetnek, az ondi árok mi-
atti ingatlancserék ügyét várhatóan
augusztusra rendezni tudják, de a
horgásztó tulajdonosa esetében a
döntést az önkormányzat hozhatja
majd meg. Heves János alpolgár-
mester kifogásolta, hogy a piactéri
ügyletnél a szerzõdésben nem sze-
repel az önkormányzat azonos ösz-
szegen történõ visszavásárlási joga
arra az esetre, ha az új tulajdonos
a tervezett beruházást nem valósít-
ja meg. Ennek hiányában most ma-
gasabb összeg kifizetésére kény-
szerülnek. A piaci ingatlan megvá-
sárlásával végül az önkormányzat
Danyi László és Visi Ferenc tartóz-
kodása mellett értett egyet.  

A nyílt ülés végén a polgármes-
ter bejelentette, hogy Bíró László
jegyzõ 2009. október 14-ével betölti
az öregségi nyugdíjra jogosultságot
jelentõ 62. életévét és ezzel a dá-
tummal kéri a közszolgálati jogvi-
szonyának közös megegyezéssel
történõ megszüntetését. Ezzel a
képviselõ-testület Visi Ferenc tar-
tózkodás mellett egyetértett. 

Zárt ülésen hozott döntést az ön-
kormányzat az elsõ lakáshoz jutók
támogatásáról. Ez alapján összesen
13 igénylõ magánszemély és fiatal
házaspár jut együttesen 100, illet-
ve 400 ezer forint, vissza nem térí-
tendõ támogatáshoz és kamatmen-
tes kölcsönhöz.

A tanácskozás végén a testületi ta-
gok Nagy Imre újratemetésének 20.
évfordulója tiszteletére egy-egy szál
virágot helyeztek el a mártírhalált
halt miniszterelnök szerencsi mell-
szobránál. 

Á. A.–S. L.

Az elmúlt évek hagyományait foly-
tatva június 18-án együttes ülést tar-
tottak Bekecs, Legyesbénye, Mezõ -
zombor és Szerencs képviselõ-testü-
letei. A bekecsi mûvelõdési házban
megtartott eseményen a tûzoltóság és
a polgári védelem tevékenységrõl, va-
lamint a települések elmúlt egy évérõl
tájékozódtak az önkormányzatok.

A tanácskozás megkezdése elõtt Ko-
vács Sándor, a B.-A.-Z. Megyei Tûzol-
tó Szövetség elnöke, valamint Dócs
Róbert alelnök, szerencsi tûzoltópa-
rancsnok a tûzvédelmi igazgatás te-
rületén végzett kiemelkedõ tevé-
kenységéért elismerésben részesítet-
te Bíró László címzetes fõjegyzõt. 

Az együttes ülés elsõ napirendi
pontjának megtárgyalásakor Dócs Ró-
bert beszámolójában kitért arra, hogy
az elmúlt idõszakban jelentõs tech-
nikai fejlesztés valósult meg a szerencsi
parancsnokságon a beavatkozások
hatékonyabbá tétele érdekében. A
szolgálatos egységek tavaly összesen
411 vonulást teljesítettek, amelybõl
201 alkalommal tüzet oltottak, 161-
szer pedig mûszaki mentést hajtottak
végre. 

Sárándi István, a megyei katasztró-
favédelmi igazgatóság szerencsi iro-
dájának vezetõje ismertette, hogy az
elmúlt egy évben a térségben rendkí-
vüli esemény miatt nem kellett bevetni
a polgári védelmi szervezetet. Kiemelt
feladatuk a különbözõ védelmi tervek
kimunkálása, illetve átdolgozása, va-
lamint a felkészítési-kiképzési felada-
tok elõkészítése és megvalósítása volt.
Kohánka István, megyei katasztrófa-
védelmi igazgatóhelyettes ismertette,
hogy a szerencsi tûzoltóság szakmai
és sportteljesítménye alapján a leg-
jobbak közé tartozik a megyében. Az
ezredes felhívta a figyelmet arra, hogy
az egyre gyakoribb természeti ka-
tasztrófák is bizonyítják a károk elle-
ni védekezés fontosságát. A megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság hon-

lapján (www.baz.katasztrofavede-
lem.hu) tájékoztató található a kü-
lönbözõ veszélyhelyzetben a tenni-
valókról és elõrejelzést adnak a vár-
ható szélsõséges idõjárásról. 

A polgármesterek a településük el-
múlt egy évérõl adtak tájékoztatást.
Hlivják László szerint Legyesbénye
nyugodt évet tudhat maga mögött. A
község fejlõdése érdekében iparterü-
letet alakítottak ki, felújítottak négy in-
tézményt és járdaprogram megvaló-
sításába kezdtek. Bíró Ferenc ismer-
tette, hogy Mezõzomboron tavaly
akadálymentesítették az orvosi ren-
delõt és a polgármesteri hivatalt, va-
lamint útépítésre is nyertek támoga-
tást. A napokban kedvezõen bírálták
el az általános iskola és az óvoda, va-
lamint az orvosi rendelõ fejlesztésé-
re vonatkozó elképzeléseiket. Róna-
völgyi Endréné ismertette a kistérségi
együttmûködés eredményeként az
érintett településen megvalósuló fej-
lesztéseket, amelyek több százmillió
forint új értéket teremtenek. Szerencs
polgármestere kiemelte, hogy a vá-
rosban sikeres pályázatok eredmé-
nyeként több milliárd forintos beru-
házások valósulnak meg. A polgár-
mester a munkahelyteremtés érdeké-
ben kistérséghez tartozó települések
összefogásának a fontosságát hang-
súlyozta. Béki József szerint az elmúlt
évi eredmények alapján Bekecsnek
nincs szégyenkeznivalója. Büszkék az
óvodájukra és az általános iskolájuk-
ra, az intézmények a környezõ kisebb
településeken élõk körében is nép-
szerûek. Az önkormányzat buszát
újra cserélték, folyamatban van a pol-
gármesteri hivatal akadálymentesíté-
se. Bölcsõde létesítését tervezik.
Ugyancsak pályázaton nyert támoga-
tással valósulhat meg a településen a
csapadékvíz-elvezetés teljes rekonst-
rukciója, ami 22 kilométer árok bur-
kolását és részleges befedését tartal-
mazza.  

Á. A.–S. L.

A Miskolci Egyetem Alkalmazott
Nyelvészeti Tanszéke a Siketek és Na-
gyothallók Országos Szövetségével
(SINOSZ) együttmûködve – az or-
szágban elõször –, 2009 szeptem-
berétõl jelnyelvi mentor szakirányú
továbbképzést indít. A képzés nyil-
vántartási száma: OH-FHF/3015/2-
2008, az indítási engedély száma:
OH-FHF/200-4/2009. A képzésre
való jelentkezés feltétele egy bármi-
lyen szakterületen szerzett felsõfokú
diploma. Az elbeszélgetés során vá-
lasztjuk ki leendõ hallgatóinkat. A
képzés legalább 15 fõ sikeres jelent-

kezése esetén indulhat el, melynek
határideje augusztus 15. Jelentkezé-
si lap a Miskolci Egyetem Alkalma-
zott Nyelvészeti Tanszékén kérhetõ.
A hallgatók a három félév során 90
kreditet szereznek. A szakirányú to-
vábbképzés költsége félévenként 160
ezer forint. A képzés során a hallga-
tók 430 kontakt órát töltenek az
egyetemen; magas óraszámban in-
tenzív jelnyelvi képzésben részesül-
nek. A képzés félévenként 10 alka-
lommal, péntek délutánonként és a
szombati napon lesznek; pénteken
12–18, szombaton 9–18 óráig.

Kapcsolattartó személy: Csetneki
Sándorné Bodnár Ildikó, Miskolci
Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti
Tanszék, A/6-os épület 19–20. szo-

ba. Tel.: 06-46/565-111/13-88-as
mellék, vagy 30/551-0079. E-mail
cím: nyecseti@uni-miskolc.hu.

Szerencs Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hir-
det az építésügyi és városfejlesztési osztályon mûszaki
ügyintézõ munkakör betöltésére. A közszolgálati jogvi-
szony határozatlan idejû, teljes munkaidõs. A foglal-
koztatás helye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 

Ellátandó feladatok: mûszaki ügyintézõi feladatok, be-
ruházások elõkészítése, lebonyolítása, közbeszerzési el-
járások lefolytatása. A munkakörhöz tartozó fõbb tevé-
kenységi körök: mûszaki ügyintézõ. A jogállásra, az il-
letmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõké-
pesség, büntetlen elõélet, felsõfokú mûszaki végzettség, be-
ruházások elõkészítésében, bonyolításában – legalább 1–3
év szakmai tapasztalat, felhasználói szintû MS Windows
NT/2000/XP, felhasználói szintû MS Office (irodai alkalma-
zások) ismerete, B kategóriás jogosítvány. A pályázat elbírá-
lásánál elõnyt jelent fõiskolai, építész-, építõmérnök-végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzá-
járul.  

A munkakör legkorábban 2009. július 20. napjától tölt-
hetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 10. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-

lyázatnak a Szerencs Város Polgármesteri Hivatala cí-
mére történõ megküldésével (3900 Szerencs, Rákóczi
út 89.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azo-
nosító számot: 8285/2009/PH, valamint a munkakör meg-
nevezését: mûszaki ügyintézõ. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 17. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a

www.szerencs.hu honlapon szerezhet. 

EGYÜTTMÛKÖDÕ
SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK

JELNYELVI MENTORKÉPZÉS

Szerencs Város Önkormányzatának június 18-ai döntése alapján az
alábbi pályázók részesülnek az elsõ lakáshoz jutók vissza nem térítendõ
támogatásában és kamatmentes kölcsönében:

Czimbalmos Ottó –Czimbalmos Valéria: 100 ezer forint, Poole Alan–
Czibik Szabina: 400 ezer forint, Tóth László–Tóthné Bodovics Éva: 400
ezer forint, Szabó Árpád –Sándor Mónika: 400 ezer forint, Juhász Tibor:
400 ezer forint, Damu Lajos–Damuné Mezei Magdolna: 100 ezer fo-
rint, Balogh János–Glonczi Edina: 100 ezer forint, Hornyák György–Vav-
rek Gabriella: 100 ezer forint, Panyik Róbert –Szacskó Ágnes: 400 ezer
forint, Orosz Péter–Oroszné Grebely Zsuzsanna: 400 ezer forint, Kulás
Gábor–Kulás-Szabó Gabriella: 400 ezer forint, Májer Attila–Gazdag Ivett:
400 ezer forint, Maczó István–Maczóné Szabó Renáta: 400 ezer forint.

TÁMOGATÁS
ELSÕ LAKÁSHOZ JUTÓKNAK

MÛSZAKI ÜGYINTÉZÕI PÁLYÁZAT

Eredményesen szerepeltek a sze-
rencsi fiatalok Ózdon a IV. Suzuki kupa
súlyemelõ versenyen. A június 6-án
megrendezett viadalon Runda Tamás,
Krisztián Bence és Hallgató Ákos áll-
hatott fel a dobogó felsõ fokára, míg
Sztankovics Józsefnek ez alkalommal
harmadik hely jutott. A Zsebesi Bálint,
Molnár Péter, Balla Dávid és Czibik Ta-
más, valamint Árvay Balázs és Dudás
Balázs összeállítású szerencsi együttes
a második lett a  csapatversenyben.

SÚLYEMELÕK
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RENDÔRSÉGI HÍREK
TETTEN ÉRT „KAMATOSOK”
Az encsi kistérségbe is eljutott az

„Uzsora elleni naptár”, s talán en-
nek köszönhetõ, hogy egy sértett je-
lentkezett. Az idõs asszony a közel-
múltban tett bejelentést az Encsi
Rendõrkapitányságon arról, hogy
huzamosabb ideje uzsorakölcsönre
szorult. A törlesztés azonban õt és
családját állandó nélkülözésbe ta-
szította, ami miatt rákényszerült arra,
hogy újra pénzt kérjen a kamatos
pénzt folyósítóktól. A sértett elmon-
dása szerint a pénzügyi tranzak -
ciókról soha semmilyen papírt,
 szerzõ dést nem írt alá. Az ügyletek-
re az volt a jellemzõ, hogy a kért ösz-
szegeket a következõ hónapban dup-
lán kellett visszafizetni. 

Az Encsi Rendõrkapitányság uzso-
ra-bûncselekmény bûntettének gya-
núja miatt indított eljárást. A be-
szerzett információk és adatok alap-
ján a nyomozók egy jól elõkészített
akció során várták a kölcsönadókat.
A rendõrök akkor fogták el az encs-
fügödi lakos H. Cs.-t és L. I.-t, mi-
után a sértettõl átvették a „kamatos
pénzt”. Az elkövetõknél tartott ház-
kutatás során többek között egy köl-
csönzési nyilvántartás is elõkerült,
amelyekben nevek és különbözõ
összegek sorakoztak.

RABLÓT FOGOTT A KALAUZ 
A férfi arra kényszerítette a fiatal

lányt a vonaton, hogy adja át neki
az értékeit. Mire azonban megállt a
szerelvény, rendõrkézre került az el-
követõ.

A Szerencsi Rendõrkapitányság
kényszerítés bûntettének megalapo-
zott gyanúja miatt indított eljárást a
körömi lakossal szemben. A férfi a
Miskolc és Sátoraljaújhely között
közlekedõ személyvonaton a közel-
múltban megfenyegetett egy fiatal
lányt, hogy adja át neki ékszereit,
mert akkor nem esik bántódása. A
tinédzser megijedt, félelmében azon-
nal átadta a rablónak az ezüstgyû-
rûjét, karkötõjét, amelyek együttes ér-
téke körülbelül 5000 forint. Az eset
után a sértett megkereste a kalauzt,
aki visszatartotta az elkövetõt és az
idõközben értesített rendõröknek át
is adta a szerencsi vasútállomáson
Cs. R-t, aki beismerõ vallomást tett. 

ÉLETMENTÕ
TISZAI HORGÁSZOK 

Két horgász szép zsákmány re-
ményében evezett ki a Tiszára az
egyik májusi napon. A hûvös, de de-
rûs reggelen kapás hiányában az éb-
redõ természetben gyönyörködtek,
amikor egyikõjük felfigyelt a víz kö-
zepén úszó, a távolság miatt felis-
merhetetlen valamire. Közelebb
eveztek s ekkor vált bizonyossá,
hogy egy emberi testet visz a víz, aki
mozdulatlanul, a hátán fekve lebe-
gett. Régi tiszai emberek lévén tud-
ták, hogy mitévõk legyenek. A lá-
bánál fogva próbálták közelebb húz-
ni a csónakhoz a testet, miközben
egyikõjük telefonon értesítette a
rendõrséget. Néhány pillanat múlva
megdöbbenve tapasztalták, hogy az
elhunytnak hitt nõ levegõt vesz és
mintha a szemét is próbálta volna ki-
nyitni. 

Ezután – mivel emberéletrõl volt szó
– felgyorsultak az események. A hor-
gászok a legrövidebb úton kivitték a
partra a középkorú nõt, aki nem tért
magához. A kiérkezõ tarcali körzeti
megbízott és a Tokaji Rendõrôrs já-
rõrei értesítették a mentõket, akik sta-
bilizálták a sokkos állapotban lévõ
asszony állapotát, majd az  idõ közben

szintén értesített légimentõk kórház-
ba szállították. Az idõs nõ még az-
nap délutánra stabil állapotba került.
Mint kiderült, az 54 éves téglási asz-
szony a Tisza-parton sétált, amikor
megcsúszott. Még halványan meg-
mentõi párbeszédére is emlékszik,
akiknek örökre hálás, hiszen a lélek-
jelenlétüknek köszönhetõen második
születésnapját is köszönheti nekik.

ÖSSZETÖRTÉK A MOTORT 
A Taktaközben két fiatalkorú a tu-

lajdonosától erõszakkal vették el
motorját, hogy kipróbálják a jármû -
vet. A kalandjuk azonban nem happy
enddel zárult: a motort összetörték,
a két fiatalkorúval szemben bünte-
tõeljárást indított a Szerencsi Rend-
õrkapitányság.

A közelmúltban az egyik taktakö-
zi településén egy segéd-motorke-
rékpárral közlekedõ fiút este egy ke-
resztezõdésben két helybéli ifjú az
úttestre lépve megállásra kényszerí-
tett. A sértettet elõbb szép szóval,
majd kevésbé udvariasan próbálták
rábírni, hogy engedje meg nekik a
motor „kipróbálását”. Végül elvették
tõle a slusszkulcsot, majd a kétke-
rekûre pattanva elhajtottak. Útköz-
ben azonban az egyik, vezetõi en-
gedéllyel nem rendelkezõ kéretlen
motorozó felborult, alaposan meg-
rongálva a jármûvet. A Szerencsi
Rendõrkapitányság a két fiatalkorú-
val szemben társtettesként, az élet és
testi épség elleni közvetlen fenye-
getéssel elkövetett jármû önkényes
elvétele bûntett megalapozott gya-
núja miatt indított büntetõeljárást. 

CSALÁDIPÓTLÉK-CSALÓK
A hozzátartozók felvették a csa-

ládi pótlékot, miközben fiaik bör-
tönben ültek. A közelmúltban történt
csalás gyanúja miatt több esetben in-
dított eljárást a Miskolci Rendõrka-
pitányság. A nyomozás eddigi ada-
tai szerint több, börtönbüntetését
töltõ fiatal után jogalap nélkül vet-
ték fel a szülõk a családi pótlékot.
Az esetenként változó összegek hat-
vanezertõl százötvenezer forintig
terjednek. A gyanúsítottak azzal,
hogy elmulasztották a jogosultságot
megszüntetõ változásokat jelezni
Magyar Államkincstárnak, megté-
vesztették a hivatalt, illetve az ál-
lamnak kárt okoztak. A Miskolci
Rendõrkapitányság öt esetben foly-
tat jogalap nélkül felvett családi
pótlékkal kapcsolatos csalási ügyben
eljárást, amiknek a száma az ada-
tok feldolgozását követõen emel-
kedhet.  

KERESTÉK A DIÁKLÁNYT
Négy napig semmit sem tudtak a

szülei arról a bodrogkisfaludi lányról,
aki június 14-én délután 12 óra 30
perc és 13 óra között kerékpározni
indult a családi házukból. A 18 éves
fiatal nem tért haza és életjelet sem
adott magáról. A Szerencsi Rendõr-
kapitányság közigazgatási hatósági
eljárást indított a felkutatására. Csü-
törtökön a kora délelõtti órákban Sá-
rospatak környékén a rokonok talál-
ták meg a lányt, aki biciklijével ha-
ladt az úttesten. Információink alap-
ján a középiskolában végzõ Berna-
dettnek másnap reggel kellett volna je-
lentkeznie a szóbeli érettségi vizsgá-
ra, ami miatt szorongott és ezért in-
dult el céltalanul vasárnap délben ke-
rékpározni. A diák a nappalokat és az
éjszakákat is az úton töltötte, szerve-
zete legyengült, sokat kellett pihen-
nie. A Szerencsi Rendõrka pitány ság
megerõsítette, hogy bûncselekmény
nem történt.

Az Alkotmány többek között alap-
vetõ emberi jogként határozza meg
a személyes biztonsághoz és a tu-
lajdonhoz való jogot. Ennek bizto-
sítását az állam a különbözõ rend-
fenntartó erõk, elsõsorban a rendõr-
ség feladatai közé sorolja, de az ön-
kormányzatnak is van ezzel kap-
csolatos tennivalója. Fontos az élet-
és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ
tüzek megelõzése, illetve elhárítása,
az, hogy a beteg, bajba jutott em-
berek megfelelõ ellátásban része-
süljenek, és ezekrõl az illetékesek id-
õben értesüljenek. Ezeknek a fel-
adatoknak az ellátásához próbál se-
gítséget nyújtani a Bekecs Községi
Polgárõr Egyesület. 

A rendõri statisztikák szerint ugyan
csökken a bûncselekmények száma,
de valahogy az emberek biztonság -
érzete egyre rosszabb. Ebben való-
színûleg közrejátszik a jelenlegi gaz-
dasági helyzetünk, a munkanélküli-
ség növekedése, illetve az emberek
érzékenységének fokozódása, és a
bûn- és katasztrófaesetekkel kap-
csolatos információáramlás gyorsu-
lása is. Ezt tapasztaljuk településün-
kön, ezért tagságunknak tovább-
képzést szerveztünk, melyre meg-
hívtuk a községben már három hó-
napja tevékenykedõ faluõröket is. 

Talán érdemes azt is megemlíte-
ni, hogy a faluõrök a közmunka-
program keretében fizetésért, míg a
polgárõrök ellenszolgáltatás nélkül
tevékenykednek. A polgárõrök csak
a munkájuk elvégzéséhez szükséges
rezsiköltségekhez kapnak támogatást
az önkormányzattól.

De a feladat mindkét szervezet ese-
tében tulajdonképpen ugyanaz: a falu
lakosságának védelme a bûncselek-
mények, káresemények megelõzése,
a vagyonvédelem, illetve a polgá-
roknak a segítségnyújtás rendkívüli
esetekben, illetve elsõsegélynyújtás
a bajba kerülteknek. Én úgy látom,
hogy irritálja a polgárõröket, hogy
ugyanazon munkáért egyesek fize-

tést is kapnak, mások meg nem, és
az önkéntes munka nem kap meg-
felelõ megbecsülést. Azonban úgy
gondolom, hogy az önkéntesek ten-
ni akarnak a humánusabb életfelté-
telek megteremtéséért. Ide tartozik,
hogy a polgárõrséghez hasonló, ha-
tósági jogkör nélküli faluõrség kor-
mány által való létrehozása nem a
polgárõrség – mint civil szervezet –
munkájának kritikája.

Az elmúlt évben a polgárõröknek
már volt oktatás rendõrségi témában,
ezért az idén a tûzoltóságtól, illetve
a mentõktõl kértünk fel elõadókat,
hiszen õk a szakemberek, akik tud-
ják, hogy milyen módon tudunk a
leghatékonyabb módon segíteni em-
bertársainkon. 

Arra kértük az elõadókat, hogy a
leggyakrabban elõforduló esetek kap-
csán mondják el, hogy mikor és ho-
gyan kell hívni a mentõket, tûzoltó-
kat, mit tartalmazzon a bejelentés,
mi a teendõ azok kiérkezéséig. 

A május 22-én a bekecsi konyha
ebédlõjében megtartott továbbkép-
zésen Szûcs András, a szerencsi
mentõállomás vezetõje, illetve Ta-
kács Richárd tûzoltó alezredes tar-
tott mindenki számára közérthetõ, ér-
tékes  elõ adást. A mentõtiszttõl érté-
kes információkat kaptunk az egyes,
hirtelen bekövetkezett rosszullétek,
balesetek észlelése esetén való te-
endõkrõl. Kiemelte, hogy egy szak-
szerûen, idõben végrehajtott elsõse-
gélynyújtás életet is menthet. Takács
Richárd tájékoztatást nyújtott a Sze-
rencsi Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság munkájáról, beszélt a
tûzmegelõzés feladatairól. A beje-
lentések kapcsán kiemelte a tûz he-
lyének pontos meghatározását és
annak közlését, hogy fennáll-e élet-
veszély. A tûzoltóság feladatellátá-
sát támogató faluõri, polgárõri se-
gítséget megköszönte a százados, aki
a tûzcsapok helyének és szabaddá
tételének fontosságára hívta fel a fi-
gyelmet. 

Az elõadások után kérdések felté-
telére is volt lehetõség. Ezúton mon-
dok köszönetet a továbbképzésen
résztvevõ 30 fõ nevében is az el-
õadóknak, mert úgy gondolom, hogy
a rendezvényen szerzett ismeretek
nagymértékben hozzájárultak köz-
ségünk faluõri, illetve polgárõri meg-
elõzõ figyelõ- és õrszolgálat ellátá-
sának minõségi javításához, a lako-
sok biztonságérzetének a növelésé-
hez.

Csekõ Sándor, 
a Bekecs Községi Polgárõr

Egyesület elnöke

ELVAKÍTOTTA A NAP
Szerencsés kimenetelû közlekedé-

si baleset történt június 17-én délután
a 37-es számú fõút bekecsi keresz-
tezõdésében. A Szerencs irányából ér-
kezõ Fiat vezetõje Taktaharkány felé
akart bekanyarodni, azonban a sze-
mébe sütõ nap miatt nem vette ész-
re, hogy vele szemben a fõúton Mis-
kolc felõl egy másik autó érkezik. Az
Audi a már fordulóban lévõ Fiat ele-
jébe csapódott, majd az árokba hajt-
va állt meg. Az ütközésben mind a
két gépjármûvezetõ könnyû sérülé-
seket szenvedett.  A roncsokat a sze-
rencsi tûzoltók áramtalanították. A
baleset körülményeit a Szerencsi
Rendõrkapitányság vizsgálja. 

POLGÁRÕR-FALUÕR TOVÁBBKÉPZÉS 

LÉGBÕL KAPOTT, DE VALÓDI DROG

A hasisgyanta légipostán érkezett a címzetthez.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében országosan is
jelentõs mennyiségû hasist foglaltak le egy házku-
tatás során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-
fõkapitányság Felderítõ Osztályának beosztottai. 

A négy kilogramm hasisgyanta, valamint a kábí-
tószer kiméréséhez szükséges eszközök mellett a
helyszínen csaknem 50 különbözõ, más nevére ki-
állított okirat (személyi igazolvány, tb-kártya, veze-
tõi engedély) is elõkerült, melyek közül többrõl is
kiderült, hogy bûncselekmény útján kerültek az új
tulajdonosokhoz.  

A kábítószert külföldrõl különbözõ mennyiségû
kiszerelésekben, légipostai úton küldték a megyé-
be. A fõkapitányság visszaélés kábítószerrel bûntet-
te, visszaélés lõfegyverrel és lõszerrel bûntette, va-
lamint más bûncselekmények elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt négy férfit vett bûnügyi õri-
zetbe és kezdeményezték az ügyészségen az elkö-
vetõk elõzetes letartóztatásának az indítványozását. 

Feltehetõen öngyilkossági szán-
dékkal ugrott június 11-én délelõtt
a Szerencs és Miskolc között közle-
kedõ InterCity elé az a személy, aki
a helyszínen azonnal az életét vesz-
tette.

A szerelvény a Szerencs külterü-
letén lévõ vasúti átjáróhoz érkezett,
amikor az 55 éves szerencsi asszony
– akinek a kerékpárja akkor már a
földön hevert –, a nagy sebességgel
érkezõ mozdony elé ugrott. A bal-
eset körülményeit a Szerencsi
Rendõrkapitányság közigazgatási el-
járás keretében vizsgálja.

VONAT ELÉ
UGROTT
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A Szerencsi Hírek 2009. június 12-i
számában megjelent, a Kossuth tér át-
építése kapcsán felmerült aggodal-
makra válaszolva fontosnak tartom
megjegyezni, hogy a közterület átala-
kításának gondolata elõször a hosszú
távú településfejlesztési koncepció el-
készítése során merült fel 2004-ben. Ez
a dokumentum alapozta meg, jelölte ki
a város fejlesztésének irányait, ame-
lyeket az önkormányzat által 2006-ban
elfogadott rendezési terv rögzített. Az
elõkészítésében és széleskörû egyezte-
tésében hangsúlyos szerepet kapott a
városközpont rekonstrukciója, melynek
egyik eleme a Kossuth tér átépítése.

A tervezés során hármas szempont-
rendszer érvényesült: a védett telepü-
lésszerkezet megtartása mellett a törté-
nelmi városmag turisztikai vonzerejének
a növelése, a társadalmilag, gazdasági-
lag vonzó környezet kialakítása, vala-
mint a körzetközponti szerepkör erõsí-
tését elõsegítõ fejlesztések megvalósítása.
A turisztikai vonzerõ növelésének esz-
köze a városközpont mûemlék épüle-
teinek a felújítása, a zöldfelületek ren-
dezése. A társadalmilag és gazdasági-
lag vonzó – elsõsorban a kereskede-
lemben, szolgáltatásban érdekelt vál-
lalkozások letelepedésére ösztönzõ –
környezet kialakítását az infrastrukturá-
lis fejlesztések segítik elõ, a körzetköz-
ponti szerepkör erõsítését pedig a köz-
használatú épületek, közösségi terek
megfelelõ kialakítása biztosítja. A tu-

risztikai vonzerõ növelését szolgálta a
fürdõ felújítása és a várkert rekonstruk-
ciója. A várkert a város legnagyobb ösz-
szefüggõ belterületi zöldfelülete, felújí-
tása során elsõdleges cél volt egy gaz-
dag és értékes növényállománnyal ren-
delkezõ pihenõpark kialakítása az ere-
deti „angolkert” jellemzõinek megtar-
tásával. Az eredeti funkció helyreállítá-
sával azonban rendezvények tartására
a várkert már csak korlátozottan alkal-
mas, a terület turisztikai vonzereje nõtt
tehát, ugyanakkor némileg sérült a kö-
zösségi funkció. Természetesen ez már
a tervezés idõ pontjában is ismert volt,
így ennek a kompenzálására került be
a városrehabilitációs programba egy kö-
zösségi tér kialakítása. 

Városunk lakói számára ismert tény,
hogy Szerencs nem rendelkezik a sok
kisváros arculatát meghatározó fõtérrel,
holott erre alkalmas „kiteresedésünk”
van: ez pedig a Kossuth tér. Jelenleg
azonban ezt a területet a rajta áthaladó
utak apró zöldfelületekre szétszabdal-
ják, a tér gyakorlatilag közlekedési te-
rületként funkcionál, és az egymástól
nagyforgalmú utakkal elválasztott kicsiny
parkrészletek nem igazán hasznosulnak,
a forgalom miatt a pihenõpark, a szét-
tagoltság miatt a központi tér betölté-
sére alkalmatlanok.                       

Ezen adottságok miatt a közterület re-
konstrukciójának tervezése során olyan
megoldást kerestünk, amely révén nem
kell kitiltani a városközpontból a gép-
jármûforgalmat, ugyanakkor a zöldte-

rület egységes használata biztosítható-
vá válik. Célként fogalmaztuk meg,
hogy az átépített terület alkalmas legyen
rendezvények megtartására,  egyidejû leg
egy dekoratív, változatos és dús nö-
vényhasználatú pihenõpark alakuljon ki.
Ezt úgy lehet megvalósítani, hogy a gép-
jármûforgalom az utak nyomvonalának
átépítésével három oldalról a terület szé-
lére kerül, és az így szabaddá váló, egy-
befüggõ területen kerül kialakításra a köz-
ponti tér. A Rákóczi út jelenlegi nyom-
vonalán pihenõhelyek lesznek virágos
és évelõ ágyásokkal, cserjékkel és  szökõ -
kúttal, dekoratív módon kialakított tér-
burkolatos széles sétány létesítése sze-
repel a tervekben. Természetesen ez nem
érinti a meglévõ növényeket, és a sétá-
nyon kívüli területeken a jó állapotban
lévõ koros, de egészséges és magas esz-
tétikai értékkel bíró fák is megmaradnak.
A tér északi oldalán a közforgalom elõl
elzárt, de a célforgalom fogadására al-
kalmas térburkolatos területet alakítunk
ki, amelynek kiszélesített szakasza a ter-
mészetes terepviszonyok adta lehetõ -
ségek kihasználásával rendezvények
esetén szabadtéri színpadként is hasz-
nálható. Összességében a tér átépítése
nem csökkenti a meglévõ zöldfelület
arányát, használati értékét pedig bizo-
nyosan növeli. Természetesen a meg-
lévõ növényállomány védelme is szem-
pontként szerepelt a tervezés során. A
kertépítészeti elképzelések a téren je-
lenleg meglévõ, összesen 67 db fásszárú
növény részletes állapotfelmérését is tar-

talmazzák. Egészségi állapota, alacsony
esztétikai értéke miatt 11 növény kivá-
gását tartalmazza a dokumentum, de van
olyan fa is, melynek állapota ugyan in-
dokolná a kivágást, de esztétikai értéke
miatt szakszerû ápolás mellett a meg-
tartása javasolt. És természetesen nem
lehet eltitkolni, hogy az út nyomvona-
lának áthelyezése miatt is ki kell vágni
néhány fát, melyek állapota ugyan nem
túl jó, de kezeléssel még megtartható-
ak lennének. Nem vitatjuk, hogy min-
den kivágott fáért kár, különösen, ha az
már terjedelmes, koros növény, de a
veszteséggel szembe kell állítani azt is,
hogy a tér rekonstrukciója a több száz
évelõ és egynyári virág ültetése mellett
75 db fa és cserje telepítését irányozza
elõ. Ugyanakkor az aggodalom érthetõ
abból a szempontból, hogy a nyilvá-
nosságra került tervek közül azok, ame-
lyek csak a tér épített elemeit mutatják
be, nem ábrázolják a megmaradó nö-
vényzetet, amelyek közül számos tere-
bélyes nagy fa is van, így aztán úgy tûnik,
mintha az átépítés miatt a teret tarra vág-
nánk. Ez valóban szörnyû lenne, de szó
sincs róla! 

Több településen alkalmazott eljárás
a városközpontból a gépjármûforgalom
teljes kitiltása, a fõutca sétálóutcává ala-
kítása. Ez, Szerencs esetében figyelem-
be véve az úthálózatot, a védett tele-
pülésszerkezetet, a városközpont ke-
reskedelmi, szolgáltató, igazgatási funk-
cióját, nem valósítható meg. Csupán any-
nyit tudunk megtenni, hogy a környezõ

utak forgalomszabályozásával, felújítá-
sával, új parkolóterületek létesítésével,
forgalomcsillapított övezetek kialakítá-
sával részlegesen tehermentesítjük a
fõutcát. A Rákóczi út Kossuth tér mel-
letti új nyomvonala valóban lassítja
majd a gépjármûforgalmat, de valljuk,
hogy a város központját nem csak az
autósok, hanem a gyalogosok, az ott élõk
és a pihenni vágyók számára is élhe tõvé
kell tenni. Amikor egy-egy fejlesztés so-
rán több cél együttes megvalósulását fi-
gyelembe kell venni, az óhatatlanul konf-
liktusok kialakulásával is jár. Különösen
igaz ez, ha egy komplex beruházás üte-
mezetten, több évre elhúzódva valósít-
ható meg és az együttes végeredmény
csak évek múlva mutatkozik meg. Bí-
zunk benne, hogy ez a végeredmény
minden városlakónak és idelátogatónak
kedvezõ lesz. 

Addig is biztatunk mindenkit, hogy a
megvalósítás elõtt álló fejlesztéseinket
részletesen ismerje meg, a már elkészült
tervek a polgármesteri hivatal építésügyi
és városfejlesztési osztályán megtekint-
hetõek. Ezen túlmenõen azonban a ki-
viteli tervek készítésével párhuzamosan
a városközpontra és a település egészére
vonatkozó fejlesztéseket – a munkák vár-
ható ütemezésével együtt – fórumokon
is szeretnénk megismertetni az ér-
deklõdõ lakossággal.

Szabó Lászlóné 
építésügyi és városfejlesztési

osztályvezetõ
Polgármesteri Hivatal, Szerencs

VÁLASZ EGY LOKÁLPATRIÓTA AGGODALMAIRA

TUDATOS FÉLREVEZETÉS,
VAGY CSAK TUDATLANSÁG?
Az utóbbi idõszakban eljutottak kü-

lönbözõ szórólapok a szerencsi pol-
gárokhoz, amelyekben az önkor-
mányzati képviselõk az általuk sza-
badon választott témakörökben nyil-
vánítottak véleményt. Bár nekem is di-
lemmát okozott, hogy csaknem hét év
távlatából  rea gáljak-e a leírtakra, de a
„javítókulcsos” változat önkormányzati
költségvetést érintõ, pontatlan állításait
úgy érzem, nem hagyhatom szó nél-
kül. Már csak azért sem, mert a je-
lenlegi önkormányzatban is ott ülnek
olyan képviselõk, akik a 2002. évvel
záródó önkormányzati ciklus ered-
ményeinek is aktív részesei voltak és
most kevés kivétellel, szolga módon
mégis nevüket adták az õ korábbi mun-
kájukat is „méltató” íráshoz.

A jelenlegi városvezetés – állítása
szerint – 2002-ben 240 millió forint
hitellel és közel ennyi mûködési hi-
ánnyal vette át az irányítást, ami nem
csak csúsztatás, de abszurd is. Meg-
értem az érvelést, mert ennek fényé-
ben az elmúlt  idõ szakban felvett egy-
milliárd forint hitel már szebbnek tû-
nik.  Az átadás-átvétel jegyzõkönyv
2002. október 28-án került aláírásra
és részletes információt nyújt a város
pénzügyi helyzetérõl. A 2001. évet ér-
tékelõ könyvvizsgálói jelentés kieme-
li, „hogy az intézményhálózat mûkö-
désének biztosítása mellett felhalmo-
zási célra 150 millió forint került rá-
fordításra úgy, hogy a hitelállomány
221 millió Ft-tal csökkent”. Hitelállo-
mányunk 2002. október 28-án – a pol-
gármesteri tisztség átadásának a nap-
ján –, 209 millió forint volt. Mind-
emellett jelentõs összeget takarítottunk
meg a Lakástakarékpénztár útján,
amely alapot adott arra, hogy 2002
nyarán és õszén jelentõs útfelújításokba
kezdjünk, sõt tartalékoljunk az ondi te-
lepülésrész és a Fenyves utca csapa-
dékvíz elvezetési problémájának meg-

oldására is. Ha a város 2002 októbe-
rében 240 millió forintos mûködési hi-
ánnyal küszködött volna, akkor nem
csökkentjük a hitelállományt, elha-
lasztjuk az útfelújítást és természete-
sen a mûködést helyezzük elõtérbe.
De erre nem volt szükség. A „több
százmillió forintos mûködési hiány”
helyett az intézmények mûködését
érintõ, teljesítetlen kötelezettségeink
összege 2002. október 25-én 38,7 mil-
lió forint volt. Ennek pótlására – mint
minden évben – éltünk a pályázati le-
hetõségekkel és a helyi bevételeink mo-
bilizálásával és így a 2002. év is prob-
lémamentesen zárult. Megjegyzem,
hogy az önkormányzatok, az Antall-
kormány idõszakát kivéve, mindig
mûködési hiánnyal küszködtek, de si-
került a problémákat a helyi adók át-
strukturálásával vagy átmeneti, rövid-
lejáratú hitelekkel áthidalni. A kiadvány
szerzõi utalnak arra is, hogy a köt-
vénykibocsátás nem új keletû, hiszen
a rendelõintézet is hasonló módon
épült fel. A két kötvény köszönõ vi-
szonyban sincs egymással. Akkor ez
teljesen újszerû dolog volt és méltá-
nyolva, hogy az 50 millió forintot a he-
lyi vállalatok és polgárok jegyzik le,
az akkori megyei tanács a rendelõin-
tézet megépítését fajsúlyos beruhá-
zásként kezelte és nagyobb részben
megfinanszírozta. Ez tehát egy kedvezõ
kamatozású, forintalapú hitelként fog-
ható fel. A jelenlegi hitelállomány
azonban tudomásom szerint több mint
1,1 milliárd forint és mivel devizaala-
pú hitelrõl van szó, az árfolyamvesz-
teséget is figyelembe véve, ez az
összeg most már elérheti az 1,3 mil-
liárd forintot. Megítélésem szerint, ez
a hitelkiváltás egy rendkívüli kocká-
zatos lépés volt az önkormányzat ré-
szérõl, még akkor is, ha tudom, hogy
a „feneketlen” EU pályázati lehetõsé-
gek csábítóak. Minden önkormányzat
szeretne polgárai számára kedvezõbb
életfeltételeket teremteni, ami egy-
részt érthetõ is, másrészt hiányzik a

kontroll, mint pl. Németországban, ami
megakadályozhatná, hogy egy tele-
pülés az erején felül eladósodjon.
Nem hiába értékeli ezt a helyzetet már
az Állami Számvevõszék is a követ-
kezõ költségvetési bombaként. Félre-
értés ne essék, én minden beruházás-
nak örülök, amivel szülõvárosom gaz-
dagodik, mint ahogy annak is örültem
és gondolom nem egyedül, hogy a ko-
rábbi években sikerült – uniós támo-
gatások hiányában is – városi infrast-
ruktúrát teremteni és nagyon sok be-
ruházást megvalósítani. Erre lehet a jö-
võben alapozni és fel lehet az i-re a
pontot tenni, de közben igyekezzünk
egymás munkáját korrekten megítél-
ni és fõleg az adatokat helyesen fel-
tüntetni.

Magda Gábor

KI KIT ÉS MIKOR
VEZETETT FÉLRE, AVAGY

FÁTYLAT A MÚLTRA!

Úgy gondolom, hogy nem lehet vita
tárgya a 2002 októberében történt ön-
kormányzati választások után elké-
szített jegyzõkönyv tartalma, amibõl
városunk korábbi polgármestere pon-
tosan idézett részleteket. A doku-
mentumba szereplõ adatokat eddig
sem vonta kétségbe senki, én sem te-
szem ezt immár hét esztendõ eltelté-
vel. Ugyanakkor a Szerencsi Hírek
szerkesztõségéhez eljuttatott íráshoz
kapcsolódva szükségesnek tartok olyan
körülményeket a közvélemény elé
tárni, amelyek nem szerepelnek ugyan
a hivatkozott átadás-átvételi jegyzõ-
könyvben, de tartalmazzák a gazdál-
kodáshoz kapcsolódó dokumentu-
mok.

Az önkormányzat hitelállománya
2001-ben 442 millió forint volt, amely
összeg 2002 októberre 209 millió fo-
rintra mérséklõdött. Ez úgy valósul-
hatott meg, hogy a GW-Borsodvíz Kft.
és Szerencs Város Önkormányzata kö-

zött a település csatornahálózatának
és a szennyvíztelep üzemeltetésre kö-
tött szerzõdést az önkormányzati vá-
lasztás elõtt módosították, amelynek
alapján az üzemeltetõ cég 2001-ben
tíz évre elõre egy összegben kifizetett
225 millió forintot. Ezzel a pénzzel ké-
sõbb, az eredetileg meghatározott
2010-ig terjedõ idõ szakban termé-
szetesen már nem számolhattak a
képviselõ-testületek. Ebbõl a pénzbõl
179 millió forint a korábbi hitelállo-
mány csökkentését szolgálta. Nem
hagyható figyelmen kívül, hogy a vá-
ros önkormányzata által 2002-ben el-
fogadott költségvetési rendelet 152 mil-
lió forint mûködési hiánnyal számolt.
Tény, hogy a 2002. évi önkormány-
zati választás elõtt kerültek megren-
delésre az útfelújítások. A számla 100
millió forintról szólt, a kifizetéséhez fel-
vett hitelt a következõ évben kellett
visszafizetni. A 2002. évi költségvetés
sajnos nem tartalmazott tartalékot az
említett csapadékvíz-problémának a
megoldására. Nem is szerepelhetett
ilyen tétel, hiszen a város pénzügyi ter-
ve 152 millió forintos mûködési for-
ráshiánnyal számolt. A kifizetetlen
számlák összege 2002. júliusban 94
millió forint volt, ami októberre 38,7
millió forintra csökkent. Ez úgy tör-
ténhetett, hogy a helyi iparûzési adó-
ból 156 millió forint többletbevétel ke-
letkezett, amely összegnek egy része
csak a következõ évben lett volna ese-
dékes. Így ezzel a pénzzel a 2003. évi
adóbevételek között már nem szá-
molhatott az önkormányzat. A Lakás-
takarék felhasználása valóban segít-
séget jelentett a városnak, ugyanakkor
a számlára történõ befizetéseket az ön-
kormányzat teljesítette, tehát az adott
 idõ szakban az összeg kiadásnak szá-
mított. 

Az átadás-átvételi jegyzõkönyvben
szereplõ tételeken kívül a késõbbiek-
ben még az alábbiak jelentkeztek kö-
telezettségként:  

– 30 millió forint bérhitel havonta.

– 10 millió forint gázközmûfejlesz-
tési hozzájárulás megfizetése a szol-
gáltatónak. (Ezt az összeget a lakosság
korábban a polgármesteri hivatal szám-
lájára befizette, idõközben azonban
más célokra került felhasználásra.)

– 10 millió forint visszafizetése az
Európai Uniónak. (Az Europolis pá-
lyázathoz a teljes összeg korábban le-
hívásra került, azonban a fel nem
használt –  idõ közben más célra el-
költött – pénzt a projekt zárásakor kel-
lett elõteremteni.)

– 30 millió forint, a hitelek után fi-
zetendõ kamatnak az összege. 

Az örökségek között szerepelt még
jó néhány rendezetlen ügy: például a
Vörösmarty-Dél értékesítésével kap-
csolatos, hat évig tartó peres eljárás,
vagy az AGIP benzinkútnál lévõ kör-
forgalmi csomópont építési területének
a jogi rendezetlensége.

Az összegzéshez hozzátartozik még
a város gazdálkodási adatainak az ösz-
szehasonlítása:

A számokból talán megállapítható
az is, hogy az eltelt hét esztendõben
a város vagyona közel 3,5 milliárd fo-
rinttal gyarapodott. Befejezésül meg-
jegyzem, hogy nem tettem volna meg
a fenti visszatekintést, ha nem készte-
tett volna erre városunk korábbi pol-
gármesterének az írása, akinek a Sze-
rencsért végzett munkáját nagyra be-
csülve, a település építésében a múlt-
ban szerzett érdemeit elismerve, erre
is alapozva dolgozunk tovább a je-
lenben szülõvárosunk további fej-
lesztéséért.

Rónavölgyi Endréné
polgármester 

POS TÁ JÁ BÓLA

2002. év 2009. év

Éves költ-
ségvetés:

2 049 724
ezer Ft

5 456 396
ezer Ft

A város
vagyona:

3 059 265
ezer Ft

6 523 428
ezer Ft



A leghátrányosabb kistérségek szá-
mára kiírt kiemelt fejlesztési pályá-
zat elsõ eredményhirdetését tartot-
ták június 10-én Taktaharkányban. 

A konzultációval egybekötött fóru-
mon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Koordinációs Irányító Hatóság képvi-
selõje ismertette, hogy a szerencsi kis-
térség pályázatai közül azokat nyil-
vánították nyertesnek, amelyek meg-
feleltek a feltételeknek, illetve pénz-
ügyi keretek felosztása alapján támo-
gathatóak voltak. Az elõadó kiemel-
te, hogy problémát jelentett az okta-
tási beruházások magas száma, ame-
lyek összegszerûségükben meghalad-
ták a teljes pénzügyi keret 60 száza-
lékát. A hazai 33 leghátrányosabb kis-
térség közül mindössze négynél – kö-
zöttük a szerencsinél – fordult elõ, hogy
a rendelkezésre álló keretnek több mint
a húsz százalékát nem ítélték meg.   

A felszólaló polgármesterek kifogá-
solták, hogy az egyeztetéseken nem
jelezték számukra, hogy gond lenne
az összeállított projektlistával, amelyet
a kistérségi tanácsban konszenzussal
fogadtak el. Vannak települések, ame-
lyek több fejlesztéssel is nyertek, má-
soknak ugyanakkor egyetlen beruhá-
zását sem támogatták a bírálók. A te-
lepülésvezetõk szóvá tették, hogy Bu-
dapesten, a helyi viszonyok ismerete
nélkül született meg a döntés, amivel
összeugrasztják a kistérség polgár-
mestereit.

A konzultáción elhangzott, hogy a
100 millió forintos gazdaságfejleszté-
si és a 360 millió forintos kisléptékû
településfejlesztési pénzügyi keretek
felhasználására legkésõbb július 31-ig
várja a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség a szerencsi kistérség projektlistá-
ját. A fô keretösszegbôl megmaradt 898
millió forint szintén rendelkezésre áll,
amelyre a javasolt beruházások listá-
ját augusztus 31-ig lehet benyújtani. 

Támogatott pályázatok: 
Golop – polgármesteri hivatal és

orvosi rendelõ felújítása: 33 millió
forint. 

Sóstófalva – orvosi rendelõ felújí-
tása: 13,3 millió forint.

Taktaszada – egészségház kiala-
kítása: 60 millió forint.

Tállya – egészségház és orvosi ren-
delõ felújítása: 60 millió forint.

Mezõzombor – orvosi rendelõ fel-
újítása: 27 millió forint.

Monok – háziorvosi szolgálat
egészségügyi és infrastrukturális fej-
lesztése: 17,3 millió forint.

Taktakenéz – óvodai konyha- és
ebédlõbõvítés, korszerûsítés: 12 mil-
lió forint.

Mezõzombor – általános iskola fel-
újítása, I. ütem: 109,7 millió forint. 

Taktakenéz – általános iskolai vi-
zesblokk felújítása, nyílászáró- és
 tetõ szigetelés cseréje, hõszigetelés:
53 millió forint. 

Tiszalúc – általános iskola bõvíté-
se, felújítása, akadálymentesítése:
256 millió forint. 

Újcsanálos – bölcsõde és napkö-
ziotthonos óvoda felújítása: 44 mil-
lió forint.

Taktaharkány – óvodafelújítás,
fûtéskorszerûsítés: 150 millió forint.

Tiszalúc – óvoda tetõ- és hom-
lokzatfelújítása, akadálymentesíté-
se: 60 millió forint.

Mezõzombor – óvodafelújítás,
fûtéskorszerûsítés: 30 millió forint. 

Megyaszó – kistérségi integrációs
felzárkóztató program: 120 millió fo-
rint. 

Tállya – képzések indítása: 125
millió forint.

Szerencsi Kistérségi Többcélú Tár-
sulás:

– Tálentum program: 20 millió fo-
rint. 

– Informatikával a hátrányos hely-
zetû tanulók felzárkóztatásáért: 100
millió forint. 

– Mobil házi segítõszolgálat: 265
millió forint.

– Roma Erõforrás Integráció Fej-
lesztõ Hálózat: 67 millió forint

– Egészséges lendülettel az óvo-
dától a nyugdíjas évekig: 11 millió
forint. 
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Alan Poole (fotónkon), Castleford-
ban született brit állampolgár két évvel
ezelõtt költözött Szerencsre. A  fia -
talembert – akit gyakran láthatunk akár
félmaratoni távokat is lefutni a városban
– eddigi tapasztalatairól, terveirõl kér-
deztük.

– Szerencsi  szár -
 mazású felesé-
gemmel   Angliá -
ban ismerkedtem
meg. Négyéves
 együtt élésünk so-
rán több alkalom-
mal ellátogattunk a

korábbi lakóhelyére és úgy gondoltam:
ha valaha is elköltöznék szülõhazámból,
akkor Magyarországot választanám. Mi-
vel Szabina szerencsi, magától értetõdõ
volt az útirány. Elsõ közös gyermekünk,
Sebastian már itt született tavaly július-
ban.

– Milyen tapasztalatokat szerzett?
– Remekül érzem itt magam, olyan,

mintha nekem találták volna ki ezt a vá-
rost. Gyönyörû hely, tiszta, friss a levegõ
és az emberek nagyon barátságosak.
Ugyan nehézséget okoz, hogy nem be-
szélem a magyar nyelvet annyira, ami
elég lenne a társalgáshoz. Ennek ellenére
befogadtak a település lakói és azt ta-
pasztalom, hogy sokan igyekeznek ve-
lem angolul szót érteni. Megpróbálok
megtanulni magyarul, de látom, hogy
nem lesz könnyû dolog.

– Mivel foglalkozott szülõhazájában?
– Huszonkét évet töltöttem a brit had-

seregben, ahol jelenleg  részmunkaidõ -
ben dolgozom. Idõközben sportmasszõr
és személyi edzõ is lettem. Ez utóbbiak
kívülrõl szemlélve könnyû feladatnak
tûnhetnek, de mindkettõ rendkívül ke-
mény munka.

– Úgy tûnik, hogy életében a sport meg-
határozó.

– Nagyon élvezem a sportolást. Néha
elõfordul, hogy nehezebb rávennem
magam, de az utána következõ érzésért
mindenképpen megéri. Iskolás korom-
ban rögbiztem és azt hittem, szinte min-
dent kipróbáltam. Késõbb, amikor be-
léptem a hadseregbe, olyan sportágak-
kal is megismerkedtem, amelyekrõl nem
is gondoltam volna, hogy lesz lehetõsé-
gem kipróbálni, például a sportejtõer -
nyõzést. Jó hatással volt rám, hogy egy-
re több területen fejlõdhetek, és a sport-
hoz egyre közelebb álló személyiség vál-
hatott belõlem. Nagyon szeretem a te-
niszt, gyakran futok vagy kerékpározok,
úszok, kedvelem a fallabdát, tollas- és röp-
labdát. A sportcsarnokba alkalmanként
futballozni járok, amiben szintén nem va-
gyok túl jó, de mégis rendkívül élvezem.

– Mi a helyzet a kevésbé közismert
sportágakkal?

– Itt a szezonális sportok között a síe-
lést említeném, ezen belül a lesiklást és
a biatlont. Biatlonban a hadseregen be-
lül rendezett németországi versenyben
a potenciális tizenötezer induló között
március hónapban sikerült a második he-
lyezést elérnem, aminek nagyon örültem.
Emellett bokszedzõ is vagyok, amit szin-
tén rangos helyre sorolnék a sportágak
világában. Sportpályafutásom eddigi
csúcspontjának azt tartom, amikor Auszt-
ráliában az általam felkészített rög-
bicsapat egy nemzetközi találkozón Mál-
ta ellen képviselte szülõhazámat.

– Munkájából eredõen végez ennyi-
féle mozgást? Honnan származik a sport-
szeretet?

– A mondás szerint: ép testben ép lé-
lek, és hiszem, hogy a sportolás több mo-
tivációt, lelkesedést és az élet különbözõ
területein is sikereket hozhat az ember-
ek számára, mint azt sokan gondolnák.
Azt is vallom, hogy fizikailag és mentá-
lisan is rendszeresen tesztelned kell ma-
gad ahhoz, hogy érzékelhesd magadon

a fejlõdést, nem beszélve a teljesítmény
csodálatos érzésérõl, ami igazán magá-
val tudja ragadni az embert. Érthetõ mó-
don teljes munkaidõ mellett az ember-
ek többsége nem tud idõt fordítani a kellõ
mozgásra. Én magam akkor is mindig ke-
restem a sportolás lehetõségét, amikor
egész nap dolgoztam. Munka elõtt,
 ebéd idõben, vagy munkaidõ után vé-
geztem a gyakorlatokat, amiket tanul-
mányaim, tapasztalataim alapján magam
állítottam össze.

– Hogyan szoktathatják hozzá magu-
kat az emberek a rendszeres mozgáshoz?

– Nagyon könnyedén! Egyszerû mó-
don célszerû elkezdeni, akár 10-15 per-
ces mozgással, nyújtógyakorlatokkal,
majd néhány hét elteltével érdemes
megerõltetõbb edzéssel folytatni. Ha
rossz tanácsot kapnak, vagy nem tartják
be a fokozatosságot, akkor hosszú ideig
is szenvedhetnek a kezdeti fájdalmaktól.
Érdemes szakemberekhez fordulni, cso-
portokba eljárni, ahol tapasztalt szak-
ember tartja a gyakorlatokat, aki figye-
lembe veszi azt, ha valaki haladó, vagy
kezdõ szinten akar mozogni.

– A szerencsi résztvevõk közül elsõ he-
lyen végzett a „Hegyalja Félmaraton” nyílt
futóversenyen. 

– Próbáltam nagyon komolyan felké-
szülni, de mégsem sikerült úgy, ahogy
szerettem volna. Mint a legtöbb induló,
én is annak örültem volna, ha hûvösebb
az idõjárás. Igazán kemény verseny volt,
és az igazat megvallva, kicsit zavarban
voltam az eredményhirdetéskor, amiért
nem is nagyon tudták, hogy én szeren-
csi induló vagyok és Angliában szüle-
tettként mégis különdíjban részesültem. 

Azt mindenesetre tapasztalom, hogy
a szerencsi emberek nagyon keményen
dolgoznak, valóban kevés idejük marad
a sportolásra, ennek ellenére több hely-
beli futó is rajthoz állt, akik igazán ki-
válóan szerepeltek.

– A Kihívás Napján már többször tar-
tott kicsiknek és nagyoknak gimnaszti-
kát, a Szerencsi Nõk Egészséghetén
azonban egy érdekes területtel ismer-
kedhettek az érdeklõdõ hölgyek.

– Talán a „vak kíváncsiság” hozta az
embereket össze, amikor a masszázste-
rápiáról szóló bemutatót tartottuk. Azon-
ban úgy érzem, az egyórás ismertetés
nagy érdeklõdést váltott ki a részt-

vevõkbõl. Több figyelmet érdemelne a
terápia, amelyik sokat segíthet nemcsak
sérülések utáni felépülésben, hanem rá-
mutat arra is, hogy milyen következmé-
nyei vannak akár a bevásárlások utáni
cipekedésnek, nehéz tárgyak vagy éppen
gyermekeink emelgetésének. A bajok
megelõzésére nyújtógyakorlatokat cél-
szerû végezni, rendszeres masszázzsal
kombinálva.

– Melyek a jövõbeli tervei Szerencsen?
– Vállalkozásba kezdtünk. Felesé-

gemmel együtt családi házunk föld-
szintjén már kialakítottunk iskola-elõ -
készítõ jellegû, óvodások angol nyelvi
tanítására alkalmas termet, melyet ha-
marosan megnyitunk. Bár felnõttek ok-
tatására is volna lehetõségünk, elsõ sorban
a kisgyermekek informatív, játékos ta-
nításával szeretnénk foglalkozni. Angli-
ában született kislányom hihetetlenül
gyorsan elsajátította a magyar nyelvet az
itteni óvodai környezetben. Õ most vé-
gezte az elsõ osztályt a helyi általános
iskola Rákóczi épületében. Mi ezt a faj-
ta angol anyanyelvi környezetet szeret-
nénk megteremteni otthonunkban a
hozzánk játszva tanulni érkezõ ovisok-
nak. Másik fõ tevékenységként a sport-
tal összefüggõ munkát fogunk végezni:
heti két-három alkalommal egy-egy órás
programokat tervezek. Kisebb csopor-
toknak szeretnék tréningeket tartani, ter-
mészetesen különbözõ kategóriákban,
korosztályokban gondolkozom. Több-
nyire igényes szabadtéri edzéseket ter-
vezek, futással, akadályokkal, állomás-
helyekkel kombinálva. Ez a gyakorlat-
ban szórakoztató és egyben a résztve -
võket motiváló foglalkozás lesz, aminek
a segítségével jó erõnlétet is szereznek.
Minél kisebb egy csoport, annál tökéle-
tesebb az edzés, jobban meg lehet fe-
lelni az egyéni igényeknek. De ha va-
laki például jövõre szeretné lefutni a ma-
ratoni távot, össze tudok állítani egy olyan
felkészülési csomagot is, amellyel képes
lesz erre a teljesítményre. Úgy gondo-
lom, az oktatási és a sporttevékenysé-
günk újdonságot és hozzáadott értéket
is jelent majd a helyi közösségnek, akik
közül sokak segítettek eddig is abban,
hogy jól érezzem itt magam. Ezúton sze-
retném megköszönni nekik is a szeren-
csi szívélyes fogadtatást.

T. L.

ANGLIÁBÓL JÖTTEM,
MESTERSÉGEM CÍMERE A SPORT

Éveken át óvtuk, neveltük, szerettük
most ballagó gyermekeinket, de tudjuk,
a kismadár is tovarepül a fa ágáról. Õket
most egy újabb zöld ág, az iskola hí-
vogatja. Nem tehettünk mást, tarisznyát
akasztottunk a nyakukba. A látható dol-
gokon – pogácsa, görbebot – kívül na-
gyon sok láthatatlan „érték” került a ta-
risznyába. Sok-sok mese, vers, ének,
közös élmény, barátok, szeretõ fel-
nõttek és szép emlékek.

A gyermekeket, akiket iskolába bo-
csátunk, igyekeztünk a szülõkkel együtt
úgy nevelni, hogy akadályok nélkül
kezdhessék meg iskolai tanulmányaikat.
Új életükhöz kívánunk egészséget, erõt,
kitartást. Az iskolában jó tanulást, szép
diákéveket. Kívánjuk, hogy a szülõk to-
vábbra is sok örömet leljenek gyerme-
keikben!

Tarnóczi Erzsébet
intézményegység-vezetõ

A ballagók névsora:
Ond: Kendi Hajnalka, Csikja Bettina,

Szabó Norbert, Kerék Ádám.
Csalogány épület: Asszú Ábel, Balogh

Lili, Fige Bálint, Földi Gergõ, Keller
Enikõ, Koncsol László, Kovács Gergõ,
Kucsinka Áron, Lesó Anna, Maczek
Regina, Madarász Rebeka, Mizsó Vanda,
Nagy Kristóf, Nagy Márk, Rákóczi

Bettina, Rontó Dzsenifer, Somplák
Johanna, Szabó Luca, Tóth Márton,
Vámos Eszter.

Gyárkerti épület: Béni Roland, Benszki
Levente Tamás, Busku Norbert, Buzsik
Boglárka, Cseresznye Zita, Fülöp Levente
Vilmos, Halász Ivett, Havriló Dániel,
Hernádi Panna, Horváth Martin, Jager
Máté, Jámbor Luca, Kalmár Máté, Katona
Petra, Képes Petra, Kicsi Marcell, Lakatos
Anasztázia, Lengyel Bence, Lövei
Viktória, Molnár Márió, Nagy Renáta,
Novotnik László, Ocsenás Adrián, Orosz
Viktória, Poczkodi Zalán, Pocsai Sándor,
Poncsák Réka, Ugrai Gergõ, Varga Réka.

Napsugár épület: Borbély Zoltán,
Földi Vanessza, Kövér Balázs, Sógor
Csenge, Takács Bence, Tóth Zoltán, Trikó
Márk, Jaczkó Zalán, Lakatos Franciska,
Dobi Dorottya, Motkó Bence, Bagdi
Dávid, Bari Dzsenifer, Gulyás Alex,
Mészáros Ferenc, Pongrácz Márk, Suhaj
Trisztán, Timku Eszter, Varga Rebeka,
Dóczi Péter, Lakatos Levente, Lipták
Leila, Szegedi Dániel, Tóth Lilla, Tóth
Laura, Varga Zita, Katona Ádám, Suga
Levente, Takács Hanga, Búza Balázs,
Váczi Kira, Gergely Kata, Fogarasi Gergõ,
Ajtai Janka, Bajcsy Bettina, Kiss Gábor,
Kelemen Angelika, Lapis Zsanett,
Muróczki Csenge, Pál Mihály, Visóczki
Panna, Csalavári Krisztián.

BÚCSÚZUNK TÕLETEK

VITA A PÁLYÁZATOK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

A sakk nagymesterei érkeztek ven-
dégségbe június 9-én Tarcalra. A
Gróf Degenfeld Kastélyszálló parkjá-
ban Verõci Zsuzsa olimpiai ezüstér-
mes, világbajnok-jelölt összesen hu-
szonegy táblán adott szimultánt a vál-
lalkozó kedvûeknek. Az eseményre
Szerencs Város Sportegyesületének
sakk szakosztálya kilenc fõvel neve-
zett. Fiatalok és idõsebbek egyaránt
asztalhoz ültek, hogy a csodaszép kör-
nyezetben megtartott találkozón Ba-
logh Imre bíráskodása mellett össze-

mérjék tudásukat a világklasszis ma-
gyar sakkozóval, aki kitûnõen játsz-
va 13 gyõzelem mellett 6 döntetlent
ért el és mindössze kettõ alkalommal
szenvedett vereséget a szerencsi Cse-
pely Jánostól és Újházi Dávidtól. Re-
mizett a nagymesterrel Balogh Lász-
ló és Nagy Attila.  A tanúsító okle-
velet Lékó Péter nagymester és a sakk-
világbajnok Viswanathan Anand ad-
ták át a résztvevõknek, ami a játék
mellett mindenki számára életre szó-
ló élményt jelentett. 

SZIMULTÁN A NAGYMESTERREL

A szerencsiek közül néhányan okoztak némi fejtörést a nagymesternek. 
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A németországi He-
idenroddal másfél évti-
zede, a szlovákiai Vra-
novval jövõre lesz öt
esztendeje, hogy test-
vértelepülési kapcsola-
tot létesített a mádi ön-
kormányzat. A felvidé-
ki városból június 18-án
járt harmincfõs kül-
döttség az egykori
 mezõ városban.

Az egynapos villám-
látogatás célja a part-
nerség erõsítése volt,
amire a legjobb alkal-
mat a találkozások je-
lentik. Ennek jegyében
fogadta a vendégeket a
községházán Galam-
bosi Imre polgármester, a mádi ön-
kormányzat tagjai és az intézményve-
zetõk. Galambosi Imre köszöntõjében
felidézte, hogy a két települést össze-
kötõ szálak közel húsz évre tekintenek
vissza. A mádi labdarúgócsapatnak az
1981/82-es bajnoki idényben vranovi
kapusa volt és a helyi klub irányításá-

ban meghatározó szerepet játszó Gáthy
Sándor sportdiplomáciai kapcsolatokat
épített ki a történelmi Zemplén vár-
megye szlovákiai oldalán található te-
lepüléssel. Az idõközben alpolgár-
mesterré választott vállalkozó révén for-
málódott az együtt mûködés Mád és a
húszezres lélekszámú Vranov között,

amely 2005-ben a test-
vértelepülési szerzõdés
aláírásával öltött hiva-
talos formát.  

Galambosi Imre be-
szédében szólt arról,
hogy az elmúlt idõ -
szakban Mádon meg-
valósított nagyberuhá-
zások miatt nem volt al-
kalom a cserelátogatá-
sokra, amit a jövõben
pótolni szeretnének.
Fontosnak tartják egy-
más kultúrájának a meg-
ismerése mellett az ok-
tatási intézmények kö-
zötti kapcsolatfelvételt
és annak áttekintését,
hogy a két település min-
ként tudna közösen pá-

lyázni az Európai Unió pénzügyi alap-
jaira. 

Tomás Leso, Vranov polgármestere
szerint a két település jó példa a ma-
gyar és a szlovák nemzet közötti kö-
zeledésre, errõl a politikusok is példát
vehetnének. A mádiakat barátságos,
vendégszeretõ embereknek ismerték
meg, akiket nagyon megkedveltek. A
kapcsolatok tovább építése jegyében
Tomás Leso meghívta a partner köz-
ség képviselõit július 7-ére vranovi lá-
togatásra.

A nemzeti zarándoklat Pálházáról
elindult résztvevõi június 12-én Sze-
rencsre érkeztek. 

A Budapestre tartó menetet a Rá-
kóczi-várban Koncz Ferenc, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyûlés alelnöke köszöntötte. A ma-
gyar történelmi egyházak képviselõi
Isten áldását kérték a nemzet sorsá-
nak jobbra fordulásáért elindított za-
rándoklat résztvevõire. Koncz Ferenc
egy doboz szerencsi csokoládét és
egy marék szerencsi földet nyújtott

át Köteles László komlóskai polgár-
mesternek, aki Lesovics Miklós pál-
házai polgármesterrel az országos
megmozdulás kezdeményezõje volt.
A zászlóra felkötötték a város sza-
lagját, majd Bekecsre indult tovább
a menet, amelyhez monokiak és
szerencsiek csatlakoztak. Az édesség
és a föld a zarándokok kincsesládá-
jába került, amit magukkal vittek a
fõvárosba, ahol június 20-án talál-
koztak az északról, nyugatról és
délrõl érkezõ társaikkal.

Öt dalos csoport részvételével ren-
deztek kórustalálkozót június 14-én a
prügyi református templomban. Az ün-
nepi eseményen Boros-Leskó Géza kö-
szöntötte a jelenlévõket. A község
polgármestere az egy évvel ezelõtti el-
határozásra emlékeztetett, amikor a
szervezõk úgy döntöttek, hogy ha-
gyományt teremtve minden évben kö-
zös éneklésre hívják a baráti, zene-
kedvelõ közösségeket. 

Szavalatok, zsoltáridézetek tették
ünnepélyessé a délutánt, majd bemu-
tatkoztak produkcióikkal a résztvevõ
énekkarok. A házigazda prügyiek mel-
lett vendégként fellépett a szerencsi
 Hegy alja Pedagógus Kórus, a Takta-
szadai Pávakör, a mezõzombori, és a
Baktalórántházáról érkezett vegyes kar
a prügyi református templomban.

Ötödik alkalommal tartottak faluna-
pot június 20-án Monokon. Az immár
hagyományos közösségi rendezvényen
számos szórakoztató program várta a
község lakóit. 

A szeles-hûvös idõjárás ellenére szép
számú érdeklõdõ gyûlt össze az általá-
nos iskola udvarán. Az események so-
rát a helyi fiatalokból verbuválódott tánc-
csoport nyitotta meg. Alaposan meg-

kacagtatta a publikumot zenés mûso-
rával a bohóc. Felcsendültek musical-
részletek, színpadra léptek színjátszók
és a monoki Kossuth Népdalkör, de
egyiptomi hastánc, habparti egyaránt
szerepelt a programok között. A falu-
napi mulatósban a 2004-es magyarnó-
ta-verseny gyõztesei szórakoztatták a kö-
zönséget. A szervezõk gazdaasszony-
gazdaember játékos versenyt hirdettek,

volt tûzshow és udvari bál. A rendez-
vény ideje alatt a gyerekek tûzoltóautó-
bemutatón vettek részt, az Észak-ma-
gyarországi Regionális Átképzõ Központ
kisbuszában pályaválasztási tanácsadás
várta a fiatalokat. A katonai pálya iránt
érdeklõdõk a Magyar Honvédség to-
borzósátrát is felkereshették, ahol kézi-
fegyverekkel is megismerkedhettek a
monoki falunapon. 

Zárt ajtók mögött kezdte ülését június 10-
én a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Ta-
nácsa. A testület a nyilvánosság kizárása mel-
lett hallgatta meg a társulási munkaszervezet
vezetõi beosztására kiírt pályázatra jelentke -
zõket, majd a három jelölt közül a szavaza-
tok több mint felét megszerzõ Hajdú Zsu-
zsannát (fotónkon) nevezte ki a tisztségre. Kü-
lön napirend keretében tárgyalta a tanács a leg-
hátrányosabb helyzetû kistérségeknek kiírt pá-
lyázatra beadott projektlista elbírálása utáni teendõket. A
testület elvetette azt az indítványt, hogy szavazzanak a

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntésének el-
fogadásáról. Elhangzott, kisléptékû település-
fejlesztésre 360 millió forintos keretösszeg áll
rendelkezésre, további 100 millió forint igé-
nyelhetõ gazdaságfejlesztésre és rövidesen ar-
ról is tájékoztatják a tanácsot, hogy az elsõ for-
dulóban fel nem használt, közel 900 millió fo-
rintból milyen típusú beruházásokra nyújthatják
be pályázataikat a szerencsi kistérséghez tar-
tozó önkormányzatok. A tanács döntése alap-

ján ebbõl az összegbõl már nem igényelhetnek pénzt a
már korábban támogatást kapott települések.

Legyesbényén járt az Osztrák Közszolgálati Televízió. Az ORF stábja Hliv-
ják László polgármesterrel készített riportot aktuális politikai témákról. A
községben soha nem járt még külföldi forgatócsoport, a település vezetõjét
is meglepte Ausztria legnagyobb televíziós csatornájának érdeklõdése. Te-
lefonon jelentkeztek be, június 18-án délelõtt forgattak a községben. A té-
vések elsõsorban az európai parlamenti választással kapcsolatban tettek fel
kérdéseket. A riportot az ORF2 csatornán lehetett megtekinteni.

OSZTRÁK TÉVÉ LEGYESBÉNYÉN

Mád 

HATÁRON ÁTNYÚLÓ BARÁTSÁG 

Tomás Leso (jobbról a második) szerint a politikusok is
példát vehetnének a két település kapcsolatáról. 

CSOKOLÁDÉ ÉS FÖLD
A KINCSESLÁDÁBAN

A zarándoklat a szerencsi Rákóczi-várból indult tovább.

Prügy

DALOK AZ ÖREG TEMPLOMBAN

A házigazda kórus jövõre visszavárja a találkozó résztvevõit.A vendégeket Béki József (balra) köszöntötte. Mellette Kacsó Antal.

Tizenhárom fõs erdélyi küldöttség
járt vendégségben június 19–21. kö-
zött Bekecsen. A község immár ti-
zenkét esztendeje ápol testvértele-
pülési kapcsolatot az erdélyi Tor-

boszló–Nyárádmagyaróssal, aminek
keretében a két község lakói rend-
szeresen találkoznak egymással. A
Kacsó Antal polgármester által ve-
zetett delegációt a helyi általános is-
kolában fogadták a bekecsi önkor-
mányzat tagjai. Béki József polgár-
mester köszöntõjében az egy nem-
zethez tartozók közötti barátság  erõ -
sítésének a fontosságát hangsúlyoz-
ta, amire Bekecs és Torboszló
együttmûködése jó példát mutat. 

A hétvégi látogatásra változatos
programokat szerveztek a vendé-
geknek a házigazdák, amiben az
Aggteleki cseppkõbarlang-túra, lil-
lafüredi kirándulás, a Bodrogon sé-
tahajózás és tokaji borkóstolás egya-
ránt szerepelt. Az erdélyi küldöttség
tagjai a szerencsi Zempléni Euroré-
giós Gazdanapokra is kilátogattak.

Bekecs 

ERDÉLYI TESTVÉRTELEPÜLÉSI
KAPCSOLAT 

HÁZI KEDVENCEK
Országos díszmadár- és kisál-

lat-börzét szerveznek Legyesbé-
nyén a Mûvelõdési Házban és ud-
varán (Rákóczi út 82.), minden hó-
nap utolsó vasárnapján, legköze-
lebb június 28-án, július 26-án.
Nyitás: reggel 7 óra. A jószágok
részére állatorvosi igazolás szük-
séges! Belépés, parkolás ingyenes.
További információ: 30/218-37-
55, tel./fax: 47/368-212.

A MUNKASZERVEZET ÚJ VEZETÕJE

Monok 

SZÓRAKOZVA ÜNNEPELT A FALU
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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, legkö-
zelebb július 1-jén és augusztus 5-én
8–12 óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros hét
szerdáján 8–16 óráig, legközelebb jú-
lius 8., július 22. és augusztus 5-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán 10–

13 óra között. Legközelebb július 1.,
15., és 29-én.

SZERENCSI 
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig. Vezetõ
ügyész: elõzetes idõpont-egyeztetéssel
fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI VÁROSI BÍRÓSÁG
Elnök: csütörtök 9–11 óráig. Végre-

hajtási ügyintézõ, polgári és büntetõ iro-
da, valamint pénztár csütörtökön 8–15
óráig, a hét többi munkanapján 9–11
óráig. Panasznap: minden héten csü-
törtökön 8–15 óráig.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra: min-
den hónap elsõ hétfõjén – legközelebb
július 6-án és augusztus 3-án 9–12 órá-
ig. A Szerencsi Rendõrkapitányság ál-
dozatvédelmi referense – Vass Réka
hadnagy – minden hónap elsõ hétfõ-
jén, legközelebb július 6-án és au-
gusztus 3-án 9–12 óráig tart fogadó-
napot. Fegyverengedély ügyintézése
hétfõn és csütörtökön 8–15.30 óráig Pa-
lik Zsuzsanna fõhadnagy, engedélyügyi
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 29–július 5.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes): hét-
fõ–péntek 8–19 óráig, szombat–vasár-
nap 8–14 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–
17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Sze-
rencs: hétfõ–szombat 8–20 óráig, va-
sárnap 8–19 óráig.

Július 6–12.: Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30
óráig. Oroszlán:hétfõ–péntek 8–16 órá-
ig. Alba (ügyeletes): hétfõ–péntek 8–
19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 órá-
ig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20 órá-
ig, vasárnap 8–19 óráig.

Július 13–19.: Centrum: hétfõ–pén-
tek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek 8–

19 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 órá-
ig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs
(ügyeletes): hétfõ–szombat 8–20 órá-
ig, vasárnap 8–19 óráig.

Július 20–26.: Centrum (ügyeletes):
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–péntek
8–17 óráig, szombat 8–12 óráig. Sze-
rencs: hétfõ–szombat 8–20 óráig, va-
sárnap 8–19 óráig.

Július 27–augusztus 2.: Centrum:hét-
fõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig, szombat–
vasárnap 8–14 óráig. Alba: hétfõ–pén-
tek 8–17 óráig, szombaton 8–12 órá-
ig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20 órá-
ig, vasárnap 8–19 óráig.

Augusztus 3–9.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek 8–
16 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–pén-
tek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–
14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok:
Alba gyógyszertár:Szerencs, Rákóczi

út 102. Tel.: 47/361-530. Centrum
gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 75.
Tel.: 47/362-054. Oroszlán gyógy-
szertár: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.:
47/361-433. Szerencs 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. Ügyfélfo-
gadási idõ: hétfõ és szerda: 8–12, 13–
15 óráig. Kedd és csütörtök: 8 –
11.30 óráig. Pénteken az ügyfélfoga-
dás szünetel.  

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

péntek: 10–12 óráig. Kedden és csü-
törtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sír-
nyitással és hamvasztással, valamint a
gyógyszer-engedélyezéssel kapcsola-
tos ügyintézés: hétfõ–csütörtök 7.30–
16 óráig és pénteken 7.30–13.30 órá-
ig. Családvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–
15 óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szer-
da 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.: Feke-
te Diána 20/802-0391. Király Judit
20/484-1013. Nyitva tartás hétfõtõl
péntekig 12–18 óráig, szombaton 14–
16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

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

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

Június 26.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Július 3.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Július 10.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638. 
Július 17.: II. körzet (Móré László). Tel.: 47/362-225.
Július 24.: III. körzet (Sütõ Szilveszter) Tel.: 47/362-638.
Július 31.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Augusztus 7.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.

A beosztások a szabadságok függvényében változhatnak!

A Szerencsi Nõk Egészséghete ke-
retében többek között az elhízás, a test-
súlyfelesleg egészségre gyakorolt ha-
tásáról, annak megelõzésérõl, a helyes
táplálkozásról is hangzottak el elõ -
adások.

A tavaszi, kora nyári idõszakban so-
kan fedezik fel, hogy egy számmal ki-
sebb lett a tavalyi ruha, a fürdõruha
szûkebb, mint szeretnénk. A megol-
dásnak nagyon gyorsan kell jönnie,
mert a jó idõ a strandra, a nyári ruha
viselésére ösztönzi a fiatalokat és az  idõ -
sebb korosztályt egyaránt. Gyors, ered-
ményes testsúlycsökkentésre gondol
mindenki, de ennek a sikere csak  idõ -
leges lehet és a helytelenül alkalma-
zott, vagy a divatos fogyókúrák ve-
szélyeket is rejthetnek.

Az egyhangú táplálkozás, a hiányos
étkezés a szervezet legyengüléséhez,
hiányállapotok kialakulásához vezet-
hetnek.

A friss vegyes saláták fogyasztása,
megfelelõ formában elkészítve, zsír-
szegény fehérjeforrással kiegészítve a
szervezet szükségleteit képes kielégí-
teni, e mellett az energiaszegénységet
is biztosítja. A vitamindús zöldségfé-
lék, a növényi zsiradékok, a fehérjék
minden tápanyagot biztosítanak a
szervezet számára, szénhidrátokat, fe-
hérjéket, zsírt, ezen kívül a vitamino-
kat és az ásványi anyagokat is. El-
mondhatjuk, a saláta az egyik leg-
egészségesebb étel, amit a nap bár-
melyik szakában fogyaszthatunk. Nap-
közben kiegészíthetõ egy vékony sze-
let korpás kenyérrel, de vacsorára már
ne fogyasszunk hozzá plusz szénhid-
rátot!

Néhány salátarecept, amit ki lehet
próbálni otthon is!

GÖRÖG SALÁTA
(1 személyre, fõétkezésnek)
Hozzávalók: 10-15 dkg kígyóubor-

ka, 2 db paradicsom, 1 fej lilahagyma,
5 dkg feta sajt, néhány fekete olajbo-
gyó (ez elhagyható), 1 fej fejes saláta,
1-2 evõkanál olívaolaj, pár csepp cit-
romlé, frissen õrölt bors, szárított ore-
ganó. Elkészítése: A paradicsomot, a
hagymát cikkekre vágjuk, majd hoz-
záadjuk és összeforgatjuk a már fel-
kockázott uborkával és a sajttal. Az ola-
jat összekeverjük a citromlével, majd
öntsük rá a zöldségekre és a salátával
kibélelt edénybe helyezzük. Szórjuk
meg a frissen õrölt borssal, és a feke-
te olajbogyót is tegyük rá. Mindig fris-
sen készítsük el, hogy a paradicsom és
az uborka is friss maradjon benne.

FRISS TAVASZI SALÁTA
(1 személyre, fõétkezésnek)
Hozzávalók: 1 fejes saláta, 10 dkg

uborka, 1-2 paradicsom, 2-3 db friss
hagyma vagy póréhagyma, 2-3 szem
piros retek, 1-2 fõtt tojás, zsírszegény
majonéz vagy zsírszegény tejföl (12%-
os), kevés mustár, pici só, ízlés szerint
néhány csepp édesítõszer. Elkészítése:
A hozzávaló zöldségféléket megmos-
suk, a salátát apró darabokra tépked-
jük, az uborkát és a paradicsomot koc-
kára vágjuk, a hagymát és a retket ka-
rikázzuk, majd összekeverjük õket. A
zsírszegény majonézt vagy tejfölt, eset-
leg joghurtot az ízesítõkkel összeke-
verjük, ráöntjük a salátaalapra, majd a

fõtt tojásokat karikára vágva, díszítjük
a salátát. Az öntetet külön is tálalhat-
juk, a salátaalap tovább friss marad az
öntet nélkül.

A salátaalapokat változatosan össze
lehet állítani, saját igényeinket, ízlé-
sünket figyelembe véve. Az összeté-
telnél használhatunk sovány fõtt, vagy
sült csirkemellet, vagy pácolt halat is,
ami még változatosabbá, ízletesebbé
teszi a salátákat.

Az egészséges táplálkozás alapja az
energiaszegény, viszont sok rostot tar-
talmazó zöldségféle. A testsúlycsök-
kentés sikeréhez nagymértékben hoz-
zájárulhat, mert rosttartalma miatt a te-
lítettségérzetet is biztosítja, csökkenti
az éhségérzetet. Viszont nem szabad
elfeledkezni arról, hogy az öntetek, a
hozzávalóként felhasznált sajtok na-
gyobb mennyiségû kalóriát tartalmaz-
hatnak, ezért csak módjával kell az
alapanyagokhoz adni.

Váradi Ferencné dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb június 29-én), a szerencsi ren-
delõintézetben Váradi Ferencné segít-
séget nyújt a személyre szabott diéta
kiválasztásában, lehetõség van a fel-
vetõdõ problémák egyéni megbeszé-
lésére. A rendelés beutaló nélkül is
igénybe vehetõ, társadalombiztosítási
igazolványra azonban szükség van, és
a várakozás elkerülése érdekében cél-
szerû  idõ pontot egyeztetni.

Egészségünkért 

TESTSÚLYCSÖKKENTÉS
FRISS, VEGYES SALÁTÁKKAL!

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

Az agrárkormányzat meghirdette és
június 15-e óta már igényelhetõ is a
 mezõ gazdasági géptámogatások széles
köre. Összesen 30 milliárd forint áll ren-
delkezésre, mellyel a szakértõk szerint
80-100 milliárd forintnyi mûszaki fej-
lesztés valósulhat meg még ebben az
évben. A támogatás igénybevételének
részleteire oda kell figyelni, mert a ha-
táridõ rövid, július 15-én lezárul az
igénylések befogadása – olvasható a Ma-
gyar Agrárkamara közleményében.

A támogatási kérelmet 2009. június
15. és július 15. között lehet benyújta-
ni a Mezõgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hivatal (MVH) illetékes megyei ki-
rendeltségéhez. Az adásvétel a támo-
gatási kérelem benyújtását mege lõzõen,
de legkorábban 2009. január 1-jétõl az
ügyfél saját felelõsségére megtörténhet. 

Tehát e rendeletmódosítás szerint az
ebben az évben, de még a támogatási

kérelem benyújtása elõtt vásárolt gé-
pekre is igényelhetõ támogatás. A pá-
lyázatban tervezett beruházásokat, esz-
közbeszerzést úgy kell megvalósítani,
hogy 2009. szeptember 1–október 31.
közötti idõszakra vonatkozó kifizetési
kérelemben el lehessen számolni, azaz
a beszerzésnek és a szállító felé történõ
pénzügyi kiegyenlítésnek is meg kell tör-
ténnie.

A 23/2007. (IV. 17.) FVM-rendelet
(végrehajtási rendelet) 27. § (1) bekez-
dés e) és f) pontjával ellentétben az ott
meghatározott összeghatártól (15 mil-
lió forint) függetlenül kizárólag pénzügyi
tervet kell készíteni és azt a támogatá-
si kérelemmel együtt benyújtani.

Támogatás igénybevételére jogosul-
tak a mezõgazdasági termelõk, a TÉSZ-
ek, termelõi csoportok. 

Mezõgazdasági termelõ a támogatást
csak abban az esetben veheti igénybe,

ha a beruházással érintett mezõgazda-
sági üzemének mérete meghaladja a 4
Európai Mértékegységet (EUME). Ez a
jogosultsági feltétel nem vonatkozik az
induló vállalkozásra, amennyiben a
mezõgazdasági termelõ a támogatási ké-
relem benyújtásával egyidejûleg nyi-
latkozatban vállalja, hogy legkésõbb a
beruházás befejezését követõ elsõ tel-
jes naptári évben meg fog felelni a fent
említett feltételeknek.

Az ügyfél által igényelhetõ összeg leg-
feljebb 735 000 eurónak megfelelõ
forint lehet. A támogatás mértéke a be-
ruházás összes elszámolható kiadásá-
nak 25%-a, a kiemelten támogatott gé-
pek esetén 35%-a (a gépek felsorolását
és a hozzájuk tartozó támogatásinten-
zitást a 26/2007. (IV. 17.) FVM-rende-
let 2. és 3. melléklete tartalmazza). 

Az értékelés kiemelten koncentrál a
munkahelyteremtésre és a termelõk, il-
letve a vállalatok gazdasági mutatóinak
növekedésére. Többletpont illeti meg a
hátrányos helyzetû térségekben gaz-
dálkodókat, valamint a hátrányos hely-
zetû csoportokat, a nõi és csökkent mun-
kaképességû munkavállalókat, illetve
gazdálkodókat.

* A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bûnmegelõzési Alapítványt 1990. évben
a megye harminchárom intézménye, gazdasági társasága hozta létre. Az ala-
pítvány munkáját az elnök és titkár vezetésével héttagú kuratórium irányítja, te-
vékenységét a közrend és közbiztonság védelme érdekében végzi. A szervezet
2008. évi bevétele 8 590 826 forint, valamint kiadása 8 380 258 forint volt. A
teljes gazdálkodási adatok és közhasznúsági jelentés a www.bunmegelozes.eu
honlapunkon megtalálható.                       Dudás Péter, a kuratórium titkára

* A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2008. évben tag-
díjakból, pályázati támogatásokból, az szja 1%-ából, egyéni és önkormányzati
felajánlásokból 3 092 000 forint bevételre tett szert. 2007. évrõl áthozott
pénzmaradvány 2 699 000 forint, melybõl az egyesület mûködését finan-
szíroztuk. 2008. évi pénzmaradványunk 2 180 000 forint. Mérleg eszkö-
zök és források összege 4 360 000 forint. Mozgáskorlátozott tagjaink lét-
száma 1950 fõ.

SZÁZMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS INDULT
AZ AGRÁRÁGAZATBAN

CIVIL KÖZHASZNÚ JELENTÉSEK

VÉRADÁS
JÚLIUS 

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

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

tûzoltóság,
13 óra: Szerencs – MÁV-állomás.

9. (csütörtök): Tarcal.
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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.

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!

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

ZEMPLÉN VILL 
Riasztórendszerek, napelemek, hôkamerával

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

� riasztórendszerek beltérre, kültérre,
� víkendházak és pincék védelme

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

kémkamera, rádiós kamera, villanyszerelés.

Épületgépészeti vizsgálatok:

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

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

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

motorok vezérlôszerkezetei, generátorok, NYÁK-ok, stb. 

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

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

BOWLING CLUB
Unod a szürke hétköznapokat? 

Tedd színesebbé nálunk! 
Ha még nem próbáltad ki a bowlingozást, 

itt az idő! 
Többféle kikapcsolódást nyújtó játékok: kétpályás bowling, 9-es pool, 

biliárd asztal, asztali foci, sakk.

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

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

Várjuk ügyfeleinket 
a MOL-benzinkút

melletti 

AUTÓ-
MOSÓBAN, 

ahol a mosás 
mellett 

belsõ takarítás,
kárpittisztítás,

pasztázás, 
polírozás is
igényelhetõ. 

A várakozást kulturált
környezet teszi

kellemessé 
az AUTÓSBÜFÉBEN.

KÉZI AUTÓMOSÓ és
AUTÓKOZMETIKA

Szerencs, 
Gyár út 13. 

Tel.: 30/3700-382.

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

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

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

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

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

BOGÁCSON 
2 x 4 ágyas

apartman egész
évben kiadó.

Érd.: 30/252-5657.

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.

ELADÓ 
ÖNKORMÁNYZATI TELKEK

Szerencs Város Önkormányzata elidegenítésre meghirdeti az alábbi szerencsi,
belterületi ingatlanait Szerencs Város Képviselõ-testületének a Laktanya úti tel-
kek értékesítésére vonatkozó 207/2008. (XII. 11.) Öt. számú határozata, illetõleg
az önkormányzat tulajdonában lévõ beépítetlen földterületek elidegenítésérõl szó-
ló 12/2009. (III. 19.) számú rendelete alapján.

Az 501/63 helyrajzi számú, 566 m2 területû, 501/64 helyrajzi számú, 566 m2

területû, 501/65 helyrajzi számú, 565 m2 területû, 501/66 helyrajzi számú, 
597 m2 területû Laktanya úti építési telkek – zártsorú beépítés (a baloldali oldal-
határ mentén hátsó épületszárny is létesíthetõ) –, maximális beépíthetõség 30%,
megengedett legnagyobb építménymagasság 5 m) lakások építése céljából. Az
eladás licit keretében történik, melynek mértéke bruttó 100 (egyszáz) Ft-tal nö-
vekszik, induló licitárként bruttó 2500 Ft/m2 (az áfát is magába foglaló) kikiáltá-
si ár meghatározásával, készpénzfizetés mellett. A telkek sorszámozása a Beke-
csi utca felõl kezdõdik növekvõ sorrendben.

A vételárat minden esetben 15 napon belül kell megfizetni az adásvételi szer -
zõ dés egyidejû megkötése mellett, 4 éves idõtartamra beépítési kötelezettséget,
elidegenítési tilalmat és visszavásárlási jogot kell bejegyeztetni az önkormányzat
javára. Az ingatlanok kitûzési és szerzõdéskötési költségei, a közmûbekötések ki-
építési kötelezettsége a vevõket terheli.

A versenytárgyalások ideje: 2009. június 30., 9 órától a 3900 Szerencs, Ár-
pád u. 11. szám alatti ügyvédi irodában, (tel.: 47/561-555, 20/529-2827).

A részletes információk megtekinthetõk Szerencs Város Önkormányzata (3900
Szerencs, Rákóczi út 89.) hirdetõtábláján, vagy kérhetõk az ügyvédi irodában.

Dr. Gálné dr. Ugrai Edit
értékesítéssel megbízott ügyvéd

Fontos lenne az Ön számára, 
ha kiadásait 

felére tudná csökkenteni?
Hajlandó lenne tenni érte? 

Ha igen, hívjon! 30/411-7484.

Hamarosan
CHILD’S
PLAY –
Játszva 
angolul

Angol nyelvû 
csoportos 

foglalkozások 
óvodás 

és kisiskolás 
gyermekeknek.

Angol–magyar házaspár 
saját otthonában, 
kifejezetten erre 
a célra igényesen 

kialakított helyiségben
várja mindazon tudásra

szomjas gyerekeket,
akik családias 

hangulatban, játszva
szeretnék e világnyelvet

elsajátítani.

Érd.: 
70/328-4364.

ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK
JÉGKRÉMCÍMKÉKÉRT

Új játékot indított a jégkrémet vá-
sárlók körében a Koral termékek ki-
zárólagos magyarországi forgalma-
zója, a Nektár Kft. A cég a gyártóval
közösen meghirdetett akcióban érté-
kes nyereményeket sorsol ki azok kö-
zött, akik a megadott határidõre be-
küldenek ötöt az akcióban szereplõ
jégkrémfajták vonalkódot is tartal-
mazó csomagolásából. A közjegyzõ
jelenlétében június 15-én a cég Sze-
rencs-Ondon lévõ központjában meg-
tartott elsõ sorsoláson összesen száz
ajándékcsomag, tíz mp3 lejátszó és
egy laptop talált gazdára. A húzást ha-
vonta, még kétszer megismétlik a be-
érkezõ borítékokból. A fõdíjat, egy ro-
bogót szeptember 18-án nyerheti
meg a legszerencsésebb játékos. 

Az elmúlt húsz évben készített több
száz interjúból állított össze immár har-
madszor válogatást László Ágnes új-
ságíró, amelyet az ünnepi könyvhétre
jelentetett meg a Kossuth Kiadó. A ri-
portkötetben a hazai közélet neves sze-
mélyiségei szólnak életükrõl, sokszor
az ország sorsát is befolyásoló csele-
kedeteikrõl. Az 1989 és 2009 között
készült, kivételes sorsokat és történe-
teket felidézõ beszélgetésekben meg-
szólal többek között Németh Miklós,
Kupa Mihály, Szili Katalin, Göncz Ár-
pád, Sólyom László, Stumpf István,
Glatz Ferenc, Chikán Attila és Bujtor
István.  

– A pályám kezdete óta mindenkor
az emberi sorsok érdekeltek – érde-
kelnek –, az életben maradás, az újra-
kezdés gyötrelmei, szépségei, trükkjei
– vallja a szerzõ. – A keserû politikai
csalódások ellenére sohasem voltak   elõ -
ítéleteim a beszélgetõ partnereimmel
szemben. Sokkal jobban vágytam arra,
hogy megértsem azt a kort, amelyben
élünk és benne az egyén viselkedését,

cselekedetét és indítékait.
Nem történészként, hanem
kíváncsi, aggódó, tépelõdõ,
kétkedõ emberként. Talán
ennek is köszönhetem, hogy
sok olyan élettörténetet is-
merhettem, írhattam meg,
amelyekbõl kirajzolódni lát-
szik egy másfajta történelem,
mint amit a tankönyvek ta-
nítanak.

Kiváltságosnak érzem magam, mert
olyan – ma már kortörténeti – doku-

mentumok alkotó társa le-
hettem, amelyek hitelessé-
gét az interjúalanyok sze-
mélyisége és õszintesége
garantálja – vallja a szerzõ.
– És kiváltságosnak érzem
magam azért is, mert be-
szélgetõpartnereim többsé-
ge a találkozásunk idõ -
pontjában valóban olyan
történeteket, összefüggése-

ket mondott el, amelyekrõl korábban
nyilvánosan nem beszéltek senkinek. 

LÁSZLÓ ÁGNES 
– ERRÕL MÉG NEM BESZÉLTEM SENKINEK
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– Bekecsen a Szent István út 2. szám alatt vízzel, vil-
lannyal ellátott, körbekerített építési telek eladó. Érd.:
20/974-1707. (12)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szu-
terénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületek-
kel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is
kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (12-13)
– Balaton felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csen-
des faluban háromszobás, részben felújított, százé-
ves ház közel 2000 négyzetméteres telken 2,9 millió
forintért sürgõsen eladó. Érd. a 20/563-3852-es te-
lefonszámon Szerencsen. (12-13)
– Szerencsi kertes, két és félszobás, cserépkályhás
tömbház, komfort nélküli (víz az udvaron) akár be-
rendezéssel eladó. Ár: 6,5 M Ft. Tel.: 30/473-6735.
(12)
– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejá-
ratú 2 + 4 szobás családi ház eladó. Vállalkozásra
megfelelõ. Kisebb házat, lakást beszámítunk. Érd.:
20/575-3803. (12)
– Szerencsen az Ondi út 1/B 1 lépcsõház 3. emeletén
52 m2-es, 2 szobás, felújított, villanykályha fûtéses
lakás azonnali beköltözéssel eladó. Érd.: 30/395-
2529, vagy 30/283-9059. (12)
– Bekecsen 3 szoba + nappalis családi ház, költözés
miatt a Jókai u. 4. szám alatt sürgõsen eladó. Ugyan-
itt kerítéshez terméskõ eladó. Érd.: 30/834-7733.
(12)
– Szerencsen, lakó-pihenõ övezetben, 3 szoba, nap-
pali, konyha + nagy étkezõs, 130 m2-es kertes csa-
ládi ház eladó. Érd.: 20/537-0558. (12)
– Szerencsen a Bekecsi úton 110 m2-es, kertes, össz-
komfortos, tehermentes családi ház eladó, három
szoba, pince, kocsibeálló, kút, fészer, nyári konyha.
Irányár: 11,9 M Ft. Érd.: 70/949-1506. (12)
– Szoba, konyha, fürdõszobás lakás Szerencs köz-
pontjában kiadó vagy eladó. Érd.: 20/240-0360 (12)
– Szerencsen, a Kossuth utca 19/B épületében 71 m2-
es, téglaépítésû, elsõ emeleti, villanyfûtéses, társas-
házi lakás (két és fél szoba, étkezõ, erkély, a
lakáshoz pince tartozik) eladó. Irányár: 9 M Ft. Érd.:
46/318-745, vagy 30/558-8002 (12)
– Szerencs, Széchenyi út 40. szám alatt, 2 szobás,
felújított, összkomfortos családi ház (76 m2) eladó.
Érd.: 47/363-523, vagy 20/543-1666 (12)
– Szerencsen kétszobás, társasházi lakás, beépített
bútorokkal, mûanyag nyílászáróval sürgõsen eladó.
Érd.: 30/701-2970 (12)
– Szoba, konyha, fürdõszobás lakás Szerencs köz-
pontjában kiadó vagy eladó. Érd.: 06-20/240-0360.
(12)
– Közmûvesített építési telek eladó Bekecsen a Gábor
Áron u. 3/1. szám alatt. Érd.: 70/387-2842. (12)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencsen a Móra F. utca 17. szám alatti kétszo-
bás, (fõzõfülke + ebédlõ, fürdõszoba) családi ház
eladó. Érd.: 20/558-9145 vagy a helyszínen. (12-
13)
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10
x 10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó.
Részben alápincézett, fedett terasszal, az udvaron
ásott kúttal. Irányár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167,
47/363-041. (12-13)
– Szerencs, Lipták út 8. szám alatti, 120 m2-es, össz-
komfortos, négyszobás, gázfûtéses, kertes, családi
ház 1059 m2 területen eladó. Érd.: 20/464-2773.
(12-13)
– Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatt 42 m2-es,
összkomfortos, gázfûtéses, társas lakás eladó, kis csa-
ládi házat beszámítok. Érd.: 30/368-2523. (12-13)
– Szerencsen nyugodt, csendes helyen, a centrumhoz
közel, a Tavasz utcában 110 m2-es családi ház (3
szoba, konyha, étkezõ, fürdõszoba, garázs, mellék-
épület, kis kert) eladó. Irányár: 10,5 M Ft. Érd.:
20/204-0075, vagy 30/913-5928-as telefonszámon,
vagy a Tavasz u. 1. szám alatt. (12-13)
– Miskolc, Középszer úton 9. emeleti, 51 m-es telje-
sen felújított lakás eladó. Irányár: 6,8 M Ft. Érd.:
30/648-5835. (12-13)
– Szerencsen 3 szobás, családi ház a Pozsonyi út 37.
szám alatt, jó állapotban eladó. Érd.: 20/983-8273,
17 óra után. (12-13)
– Szerencsi, 3 szobás családi házamat kisebbre, csak
bérlakásra cserélném Szerencsen. Megegyezünk!
Érd.: 30/621-4745, vagy 20/774-8435. (12-13)
– Szerencsen a Gyár út 15/A/6-ban mûanyag abla-
kos, felújított, háromszobás (123 m2) sorházi lakás
eladó. Érd.: 47/361-384 17 óra után, vagy 20/434-
7408. (12-13)

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem
szeretett férjem, 

DR. RINGER ANDRÁS 
halálának 4. évfordulójára.

„Munka és szeretet volt egész életed,
Jóság volt a szíved, lelked.
Úgy mentél el, ahogy éltél,

Csendben és szerényen.
Tested, lelked nyugodjon békében.”

Szeretõ felesége

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

EMLÉKEZÉS

IFJ. SZÉKELY ZOLTÁN 
halálának 10. évfordulójára

Te, aki mindig szeretetet adtál 
Te, aki mindig mellettünk álltál. 
Te, aki sosem kértél, csak adtál. 
Elfelejteni téged soha nem lehet, 
Te voltál a jóság és a szeretet. 

Emléked örökké itt van velünk, 
Amíg élünk, Te is élsz velünk. 

Bánatos szüleid, testvéred, mama. 

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás 
temetkezési szolgáltatás.

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2009. július 31-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

augusztus 7., augusztus 21.

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)

Tel.: 47/362-300, 20/2424-554

INGYENES
SZEMÉSZ SZAKORVOSI

LÁTÁSVIZSGÁLAT
MINDEN KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN

AK CIÓ!

ÚJABB AKCIÓ A SZERENCSI ÉS TARCALI
COOP ÜZLETEINKBEN JÚNIUS 1–30-IG!
Minna kefír 175 g 49 Ft

Egységár: 280 Ft/kg

Milli Rudi natúr 30 g 39 Ft
Vénusz étolaj 1 liter 339 Ft
Füstölt csemegeszalonna 1 kg (ÁSZ) 899 Ft
Friss pecsenye csirkecomb 1 kg 599 Ft

„5 nap 5 termék” akció június 24–28-ig:

COOP fodros nagykocka és rövidcsô 500 g 129 Ft
Egységár: 258 Ft/kg

COOP szûrt almaital 12% 1 liter 109 Ft
Aquarius ásványvíz dús, mentes 1,5 liter 45 Ft

Egységár: 30 Ft/l

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

már most is több mint 80% MAGYAR TERMÉK!

ENGLISH TUITION 
by a native English teacher 

at intermediate and advance levels. 
Improving vocabulary, communication

and language skills.

Tel.: 70/328-4363, 70/328-4364.

– Szerencs, Kossuth úton 73 m2-es, három szoba + ét-
kezõs, II. emeleti társasházi lakás, jó lakókörnyezet-
ben eladó. Irányár: 8,7 millió Ft. Ugyanitt garázs
eladó. Érd.: 20/999-8836. (12)

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

GÉP, SZERSZÁM
– Rotációs kapa után kapcsolható utánfutó, 1 m x 60
cm-es, 2 db tömött gumi kerékkel együtt, 10 ezer fo-
rintért eladó. Érd.: 47/361-425, az esti órákban (12)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié, író-
asztal. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (12-13)

– Hálószobabútor, konyhabútor, kombinált szekrény,
kárpitos garnitúra, asztal, szék eladó. Érd.: 30/486-
5534. (12-13)

VEGYES
– Borospince, 1 db parkettás ajtó tok nélkül, 1 db üst-
ház üsttel, 2 x 1 m-es nagykonyhai asztal eladó. Érd.:
47/364-472. (12-13)

– Tetõcserép 500 db, heverõk, ülõgarnitúra, szek-
rénysor eladó. Érd.: 20/5577-215. (12)

KIADÓ
– Szerencsen kétszobás társasházi lakás, berendezve
hosszú távra kiadó. Ár: 30 ezer Ft/hó + kéthavi ka-
ució. Érd.: 30/701-2970. (12)

– Miskolc központjában garzonlakás hosszabb távra
kiadó. Érd.: 30/490-1756 (12)

VÁLLAL
– Kútfúrást és homlokzatszigetelést vállalok. (12-13)

– Szerencsi pedagógus magyar nyelv és irodalom tan-
tárgyból pótvizsgára felkészítést, korrepetálást vál-
lal. Érd.: 70/644-4399. (12-13)

– Pedagógiai háttérrel rendelkezõ diáklány gyer-
mekfelügyeletet, korrepetálást (angolból is) vállal.
Idõsek gondozása, takarítás is érdekel. Érd.: 20/289-
30-30. (12-13)

– Otthon végezhetõ munkát vállalnék délutánonként
(vasalás, gyermekfelügyelet, kézimunkázás, gobeli-
nezés). Érd.: 30/433-5558. (12-13)

– Gyermekszobák dekorációját, mesefigurák, egyéb
motívumok fali festését vállalom. Érd.: 20/475-8569.
(12)



Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 13. Kiló

tizede. 14. Cérnát fûznek bele. 15.
Dunántúli hegység. 17. Róka hang-
zói! 18. Férfi (szleng). 19. Hazai
gyógyszercég. 20. E.A.M. 23. Nor-
végia és a Dél-afrikai Köztársaság
nemzetközi jelei. 24. Általános Or-
vostudományi Kar. 25. Só jelzõje le-
het. 28. Üres tár! 29. Azonos más-
salhangzók. 30. Zoltán Tamás. 31.
Fél elõtag! 32. Idegen nõi név. 34.
Az idézet harmadik, befejezõ része.
36. Félisten! 38. Pest megyei tele-
pülés. 39. Hidrogén, kén. 40. Le-
gendás hazai együttes. 42. Kiejtett M!

44. Két végén les! 45. Cseh város.
46. A Nyugat-római Birodalom bu-
kásáig tartott. 48. Libahang kétszer.
50. Középen pihen! 51. A.H.Ö. 53.
Ittrium, bór. 54. Arab eredetû nõi név.
57. Eredeti szmog! 58. Lassító be-
rendezés autón. 60. Tejipari termék.
62. Ital névelõvel. 63. Taglal, fesze-
get. 66. Ügyefogyott (szleng). 68.
Eszes, okos.

Függõleges:
2. Porciózás. 3. Számukra. 4. Eszes.

5. Local area network. 6. Német Kft.
(AG)! 7. Elvárt, megszokott. 8. Zömök
hangzói! 9. Kutya. 10. Páratlanul be-

lép! 11. ... air, fapados
légitársaság. 12. Can-
berra lakója. 15. Az
idézet második része.
16. Angol igen (YES).
21. ... Maria. 22.
Kettõs mássalhangzó.
25. Ellenfélhez csatla-
kozik. 26. Férfi jelzõje
lehet. 27. Latin 49.
30. Hosszú nyakú ál-
lat. 33. Savmaradék!
35. Gustav ..., osztrák
festõmûvész. 37. A
bowling testvére. 41.
Dísz. 43. Magyaror-
szág röviden. 45. Kö-
zépen fogy! 46. Kíván.
47. Rossz állapotú.
49. Kiejtett ABC! 50.
Fohász. 52. Spanyol
köszönés. 55. Nyílás -
záró. 56. ... Fisher,
ausztrál színésznõ. 59.
Kálium, stroncium.
61. Trombitahang. 64.
Távolba. 65. ... gross.
67. Fordítva: keleti
táblás játék.

Sz. A. 

A június 12-ei keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: A sárgaság az a be-
tegség, amit a barátok diagnoszti-
zálnak.

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül a szerencsések jutalma: 2000 Ft-
os vásárlási utalvány: Dajka Lajos,
Szerencs-Ond, Kossuth u. 5., 1500
Ft-os vásárlási utalvány: özv. Bényei
Ferencné, Szerencs, Bors K. u. 15.,
1000 Ft-os vásárlási utalvány: Sza-

bó Pálné, Szerencs, Ondi út 8. A he-
lyes megfejtést SMS-ben beküldõk
közül a 20/590-5246-os telefon-
szám tulajdonosa 1500 Ft-os vásár-
lási utalványt nyert. A nyertesek a
nyereményeket a Szerencsi Hírek
szerkesztõségében (Szerencs, Nép-
ház) június 30–július 10. között ve-
hetik át. A június 26-ai keresztrejt-
vény megfejtésének beküldési ha-
tárideje: július 31. 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 26.

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

ZEBRÁK

ZENEKAROK FIGYELMÉBE
Idén is meghirdeti a fiatal, amatõr

rockzenekarok tehetségkutató verse-
nyét a szerencsi Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár. Az immár hagyo-
mányos programon – amit július 4-
én rendeznek meg a Rákóczi-várban
– a fellépõknek 15 percben kell be-
mutatkozniuk a zsûri elõtt. Az ifjú te-
hetségek mûsora után a Mobilmánia
Zeffer András és a RockBand kon-
certjét láthatja a közönség. Az ese-
ményrõl bõvebb információ kérhetõ
a 47/362-121-es telefonszámon.  

TAMARA
Tizenhat évesen megnyerte a te-

merini Tini Táncdalfesztivált, majd
sorban jöttek a különbözõ tehetség-
kutató versenyek, amelyeken rend-
szerint dobogós helyezéseket ért el.

Tamara 2006-ban megalapította
elsõ önálló zenekarát, amellyel szám-
talan nagysikerû koncerten van túl
itthon és külföldön egyaránt. Ezt kö-
vetõen jött a nagy elhatározás, és
2008-ban benevezett a Megasztár
címû mûsorba, ahol a tízezer ver-
senyzõ közül bekerült a legjobb öt
közé. Mindez tovább fokozta Ben-
csik Tamara magabiztosságát a szín-
padon és mára igazi rutinos elõ adóvá
érett. Tamarának nincs különösebb
baja a vezetéknevével, de úgy gon-
dolta, hogy egyszerûbb megjegyez-
ni a keresztnevét. 

Az internetes zenei portálokra fel-
helyezett dalai több százezres letöl-
tést jegyeznek. Tamara a siker felé
indított menetelését természetesen to-
vább folytatja, június 5-én megjele-

nik önálló stúdióalbuma Vándorszél
címmel, melyen 14 új dal található,
a Megasztárból jól ismert „Ima”
(„Molitva”) címû szerzeménnyel
együtt. 

HANNAH MONTANA
Tinik ezrei ra-

jonganak világ-
szerte a Hannah
Montana-soro-
zatért, melynek
már a harmadik
évadát vetíti a
Disney csator-
na. Tavaly je-
lent meg a má-
sodik széria da-
lait tartalmazó
lemez, amely
Angliában elér-

te az aranylemez minõsítést. Így
nem is volt kérdés a folytatás, mely-
nek eredményeként az új epizódok
dalai csendülnek fel a július 6-án
megjelenõ albumon. A 12, teljesen
friss szerzemény mellett 2 bónusz fel-
vétel is hallható a korongon, az
egyik Hannah és David Archuleta,
a másik pedig Hannah és Corbin Bleu
duettje.

QUEEN KONCERT DVD
A Queen zenekar mindig is híres

volt arról, hogy lelkesen felkarol és
támogat sok jótékony célú kezde-
ményezést. Így volt ez 2008-ban is,
amikor egy héttel a Cosmos Rocks tur-
né kezdete elõtt érte el õket a felké-
rés, hogy segítsenek Ukrajnában az
Anti-AIDS Alapítványnak egy jóté-

konysági koncerttel felhívni a figyel-
met az országban rohamosan terjedõ
kór veszélyeire. Mindez nagyszabá-
sú átszervezést igényelt a zenekartól,
de a koncert fantasztikusan sikerült.
A helyszínen 350 ezren, az élõ tele-
víziós közvetítésnek köszönhetõen pe-
dig több mint 10 millióan látták és hal-
lották a koncertet. Ez a fellépés jele-
nik meg DVD-n, dupla CD + DVD
formátumban, és egy limitált, fém-
dobozos kiadványban, amelyben egy
Queen póló is található.

GEORGE HARRISON

Aki nem ismeri George Harrison
zenéjét, az biztosan szegényebb né-
hány igazán meghatározó élménnyel.
A dalokat – melyeket most digitáli-
san újrakevertek –, George felesége,
Olivia Harrison válogatta ki. A 28 ol-
dalas mellékelt füzetben eddig még
nem publikált fényképeket is talál-
hat a rajongó. Két, ritkaságnak szá-
mító felvétel is helyet kapott az al-
bumon: a Cheer Down, melyet Tom
Pettyvel közösen írt a Halálos fegy-
ver 2. címû filmhez, és a Bob Dylan
által jegyzett, de soha fel nem ját-
szott I Don’t Want To Do I. 

ATB: FUTURE MEMORIES

Május második hetében jelenik
meg ATB vadonatúj albuma Future
Memories címmel. Nehezen hihetõ,
de már egy évtized telt el azóta, hogy
megjelent ATB elsõ albuma, a Mo-
vin Melodies. 10 év alatt beutazta az
egész világot és nyolc albumot adott
ki, beleértve az új lemezét. Az új le-
mezen ATB visszatér az elektronikus
zene gyökereihez, nagyobb szerepet
kapnak a szintetizátorok, mint a va-
lódi hangszerek. Észrevehetõen fel-
gyorsult a tempó, a hamisítatlan
ATB-hangzás azonban továbbra is
megmaradt. 

Az új album két formátumban
lesz kapható, egy dupla CD-s válto-
zatban, a limitált kiadvány pedig
pluszban egy extra DVD-t is tartal-
maz ATB fellépéseirõl.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes meg-

fejtése: „ALI E RADICI”. A helyes
választ beküldõk közül Novotnik
Mária, Szerencs, Széchenyi út 28.
szám alatti olvasónk 1500 forintos
vásárlási utalványt nyert. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõ
70/659-4666-os telefonszám tu-
lajdonosa 1500 forintos vásárlási
utalványt nyert. A nyeremények a
szerkesztõségben, munkaidõben
átvehetõk. Játékunk új kérdése: Mi
a címe Bencsik Tamara elsõ, ön-
álló albumának? A válaszokat pos-
tai borítékban vagy levelezõlapon
juttassák el szerkesztõségünk cí-
mére és arra írják rá: ZENE -
ALATTJÁRÓ.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

ÉLETMÓDVÁLTÁS

– Józsi bácsi, remek dolog, hogy leszokott a paprikás szalon-
náról, de ott az erdôben gyilkos galócát szedett...



Kos (III. 21. – IV. 20.)
Bosszantó félreértésekkel kez-

dõdhet az idõszak, feszültségek
jelentkezhetnek szinte bármelyik
kapcsolatában. Úgy érzi, hogy
mindenki elbeszél egymás mellett,

s Önre sem igazán figyel senki. Vegye lazán az
emberi kapcsolatokat, és ne sértõdjön meg min-
den apróságon. Döntéseinél ne hagyja sürgetni
magát, különösen a közös pénzek kezelésével
kapcsolatban várja meg, amíg egyértelmû lesz a
helyzet. Ami ellen most tiltakozik, hamarosan
több örömöt szerez majd. Nem is annyira a be-
vétel, mint a munkában rejlõ lehetõségek kárpó-
tolják a kellemetlenségekért. Most nem érdemes
új vállalkozásba kezdenie, tartson ki a réginél, és
közben készüljön fel a következõre. Ne most
akarjon nagy kiugrást végrehajtani! Próbáljon egy
kis romantikát csempészni a hétköznapokba, de
ha nem sikerül, házon kívül keresi majd a bol-
dogságot.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Olyan feladatokat kap, amik

meghaladják az erejét, vagy nincs
hozzá elég ismerete. Mielõtt dönt,
kérje ki idõsebb kollégái, vagy egy
tapasztaltabb szakember vélemé-

nyét. A telihold elõtti és utáni napokban töreked-
jen a minél nagyobb biztonságra. Önfegyelme
gyengülhet, érdemes vigyáznia arra, társaságban
mit enged meg magának. Szerelmi életében ne-
gatív változások történnek. Most épp azok hasz-
nálják ki, akiknek a segítségében bízik.
Vi gyázzon, hogy ne az ivásban keresse a vigasz-
talást, mert beláthatatlan következményei lehet-
nek. Óvakodjon attól is, hogy meggondolatlanul
sokat egyen. A stressz oldására nem alkalmas sem
a nassolás, sem az ital, viszont könnyen felszed-
het egy kis fölösleget. Figyeljen a biztonságára!

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
A Merkúr elsõsorban a szellemi

munkára van jó hatással. A fizikai
ereje viszont igencsak cserben
hagyja. Készüljön fel arra, hogy va-
laki hatalmi harcba akarja belerán-

gatni. Ez jó alkalom lehet arra, hogy megpróbálja
jobban megismerni önmagát. Itt az ideje, hogy
megmutassa a világnak, mit tud. Nem elképzelhe-
tetlen, hogy versenytársa akad, aki mindenáron
gyõzedelmeskedni szeretne. Ön is bármire haj-
landó a cél érdekében, még ezoterikus eszközök-
höz is nyúl, ha éppen abban látja a sikert. Nemcsak
azokat a dolgokat sikerülhet így elrendeznie, me-
lyekkel másképpen nem boldogul, de még az
álmai is felerõsödhetnek, hasznos tanácsokat kap-
hat a tudatalattijától. Változatosság utáni vágyát ne
új partner keresésével, hanem új környezetben, új
körülmények kialakításában élje ki.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
A szerencse most is Ön mellett

áll, ám a kisebb kudarcok miatt
hajlamos hamar pesszimistává
válni. Ha az utazásai során akadá-
lyok bosszantják, gondoljon arra:

minden rosszban van valami jó. Hivatalos ügyei
intézése során is hasonló problémái adódhatnak.
Türelmetlenségével ezúttal sajnos nem gyorsítja
fel a dolgokat, épp ellenkezõleg! Ebben az idõ-
szakban meg kell hoznia egy nagyon fontos dön-
tést, amely akár az életét is megváltoztathatja.
Lehet, hogy a rutinfeladatok révén jut egy sokkal
kedvezõbb álláshoz, beosztáshoz. Nagyon fon-
tos, hogy ne kérjen kölcsön pénzt! Roppant ne-
hezen tudná csak visszafizetni. A barátai
felcsaphatnak kerítõnek. Akkor is, ha ön kapcso-
latban él. Úgy vélik, nem õ az igazi, és meg akar-
ják szabadítani ettõl a partnertõl.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
A karrierterveit a Vénusz és a

Mars nagyon kedvezõen befolyá-
solja. Nem véletlen, hiszen min-
den sikerül, amibe belevág.
Vigyázzon, nehogy túltengjen

Önben az egoizmus, mert az senkinek sem szim-
patikus! A napfogyatkozásos telihold igencsak fur-
csa eseményeket produkálhat a környezetében,
ez most felkészületlenül éri. Hatására lemond-
hatja programjait, tervezett utazását, vagy szo-
rongva indul el. Ne aggódjon: csak átmeneti a
bizonytalanság, a születésnapját követõen meg-
nyugtatóan normalizálódik a helyzet. Kerekedjen
felül önmagán és lássa be, hogy ilyen mindig elõ-
fordul. A Neptunusz valami titokra, esetleg nem
egészen tiszta érzésekre utal. Próbálja levenni
végre a rózsaszín szemüveget .

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Úgy tûnik, mintha a rapszodi-

kus idõjárást nehezen viselné a
szervezete. Ha nem azon a posz-
ton van, amiben a maximumot
tudná kihozni magából, akkor itt

az ideje, hogy körülnézzen és váltson! Szinte min-
den idejét a munkájának szenteli, mégis elmarad
a feladataival. Ez nem sokáig mûködhet, a szerve-
zete nem alkalmas az elhúzódó munkaterápiára.
Szerettei a segítségére sietnek – nem elég, hogy a
munkája egy részének a terhét leveszik a válláról,
még programokkal is színesítik a napjait. Az új-
hold idejére ne tervezzen fontos dolgokat, mert
ezek részben meghiúsulhatnak, részben külsõ kö-
rülmények terelik el a figyelmét programjáról. A

partnere váratlan bejelentésével alaposan felbo-
rítja az eddig békésnek hitt családi életét.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
A telihold hatására most olyan

otthoni problémák kerülnek fel-
színre, melyek megoldása már rég
aktuális lett volna, ám pénz vagy
idõ hiányában elmaradt, és egyre

csak görgette õket maga elõtt. Eljött az idõ, hogy
foglalkozzon velük! Rengeteg érdekes emberrel
találkozik, akiknek az ötleteibõl még ön is sokat
profitálhat. A pénzére vigyázzon, könnyen lehet,
megpróbálják kicsalogatni Öntõl a megspórolt
összeget. Nagyobb értéktárgyak vásárlására,
pénzbefektetésre sem jó ez az idõszak. Akkor
nyerhet a legtöbbet, ha két lábbal próbál állni a
földön. Maradjon reális, s ne higgyen azoknak,
akik könnyen szerzett jövedelem reményével
traktálják. A Vénusz a Marssal találkozva az ero-
tikára tereli a figyelmét, különösen a hétvégeken
lesz könnyen elcsábítható.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Ráérez bizonyos dolgokra, de a

fõnöke kiszámíthatatlanságával
nem tud mit kezdeni. És most tõle
függ a jövõje. Kénytelen lesz rá-
döbbenni arra, hogy a gondolko-

dásán, a magatartásán, sõt talán még az
öltözködésén is változtatnia kell – még akkor is,
ha egyelõre nem ért egyet az új elvárásokkal. Hi-
vatalos szervek ellenõrzésére számíthat, esetleg
fontos ügyei intézése lelassulhat, kölcsönkérelme
pedig meghiúsulhat. Rengeteg elvárást zúdít Önre
a környezete, s nem érti, hogy mi a bajuk. Rossz
szemszögbõl nézi a dolgokat, csak jót akarnak,
hogy lépést tarthasson a nagyvilággal. Ne vegye
sértésnek a tanácsaikat. Talán tudatosan, talán
ösztönösen, de egyre több olyan helyzetet teremt,
amivel kihozza kedvesét a sodrából.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
A munkájával és a terveivel

kapcsolatban már az idõszak elsõ
napjaiban indítson útjára mindent,
mert így nagyobb valószínûséggel
ér el jobb eredményeket. Az érte-

kezleteken, munkamegbeszéléseken hamar fel-
hívja magára a figyelmet, mert az ötletei nagyon
jók. Sikereket ér el, s ez ösztönzi arra, hogy még
több energiát fektessen a megvalósításba! Ellen-
õrizze az otthona és az értéktárgyai biztonságát,
és minél elõbb pótolja a hiányosságokat. A hold-
fogyatkozásos telihold nem használ a pénzügyei-
nek. Figyeljen arra, hogy ne haszontalan holmikra
költse a pénzét – annyira nem lesz sok belõle. A
kedvese már kinõtt a gyermekkorból, ne áltassa
mesékkel. Ezzel valójában saját magát is becsapja.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
A munkahelyén váratlan for-

dulatokkal, eddig ismeretlen kihí-
vásokkal találja szemben magát.
A bankszámlájára végre újra jó
ránézni, de a nyugtalansága nem

szûnt meg. A holdfogyatkozás hatására gyorsan
kizökkenhet ebbõl az állapotból, és aggodal-
maskodóvá válhat. Hivatásában rendkívüli fel-
adatokkal kell megküzdenie, egy ideig azonban
még gyõzi erõvel és idegekkel. Érzelmi élete sta-
bilitásának köszönhetõen a legszívósabbnak tûn-
het a kollégái között, de most a látszat is
rendkívül fontos lehet. Egy darabig menni fog,
de képtelenség berendezkedni erre az élet-
módra. Igyekezzen mindig adni magára, bármi-
lyen fáradt is. Lehet, most olyasmit él át, amirõl
eddig azt hitte: az ilyesmi csak a szerelmes re-
gényekben születik.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Ha nyitottan viselkedik a fõnö-

kével, munkatársaival, akkor talán
elfogadják a megszokottól nagyon
eltérõ véleményét, javaslatát.
Rendkívüli szellemi teljesítmé-

nyekre képes, minden figyelmét a munkájára
összpontosítja, olyannyira, hogy szinte észre sem
veszi a környezetében zajló negatív eseményeket.
Bármilyen helyzetbõl képes jót kihozni. Foko-
zódhat érzékenysége az idõjárási frontokra, illetve
a rapszodikus idõjárásra. Most a legérzékenyebb
a szervezete, és egyáltalán nem értékelné a kény-
szerpihenõt. Mozgalmas napokra számítson, na-
gyon nehéz lesz megtartani párjának tett
hûségesküjét.

Halak (II. 20. – III. 20.)
A munkahelyén megbecsülik,

de ez most kevés. Olyan kihívásra
vágyik, ahol megmutathatja:
többre, másra is képes. Az egész-
ségét veszélyezteti a helytelen táp-

lálkozás, és a mozgással is leállt egy ideje. Ha
nem akar kényszerpihenõt, inkább tegyen róla,
hogy megerõsödjön az immunrendszere. Ragadja
meg a szinte véletlenül kínálkozó tanulási vagy
utazási lehetõséget, még akkor is, ha pillanatnyi-
lag nincs kellõ anyagi fedezete rá. Hamarosan ez
a gondja is megoldódik. Az újhold kedvez a víru-
soknak, a környezetében többen is megbeteged-
hetnek. Egy barátjának segítségre van szüksége, s
Ön azonnal ugrik–jól teszi, hiszen õ is ezt tenné
a helyében. Szerelmi élete remekül alakul, új
flörtre nyílik lehetõsége. Könnyen bonyolódhat
munkahelyi viszonyba is.
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Befejezõdött a tavaszi idény a lab-
darúgó megyei III. osztályú bajnok-
ság szerencsi csoportjában. A városi
együttes az elõzetes várakozásoktól
elmaradva negyedik lett, az ifjúsági
gárda azonban kiváló teljesítményt
nyújtva elsõ helyen végzett a tizen-
két csapatot felvonultató mezõnyben.   

A bajnokság elõtt a magasabb osz-
tályba kerülést tûzte ki célul maga elé
a szerencsi labdarúgócsapat. Az elsõ
három forduló gyõztes mérkõzései bi-
zakodásra adtak okot, azonban a ri-
válisokkal szemben idegenben el-
szenvedett vereségek, és néhány kö-
telezõ gyõzelem helyett elért döntet-
len miatt az idényt a harmadik helyen
zárta az együttes. A tavasz az elõze-
tes várakozás ellenére sem hozott át-
törést a felnõtt gárda teljesítményében,
akik többször létszámhiánnyal küzd-
ve végül tizennégy gyõzelemmel, há-
rom döntetlennel és öt vereséggel, a
dobogóról egy helyezéssel lemarad-
va zárták a szezont. Kazsik Sándor a
csoport góllövõ listáján 25 találattal
– a nyertestõl egy góllal lemaradva –
a második helyen végzett.  

A többségükben évek óta együtt fut-
ballozó játékosokból álló ifjúsági gár-
da méltán szerzett bajnoki címet. A
kiváló csapatszellemnek, a küzdeni
akarásnak és a jó egyéni teljesítmé-

nyeknek is köszönhetõ, hogy a hu-
szonkét fordulóban mindössze egyszer
kaptak ki és kétszer mérkõztek dön-
tetlenre, amivel Taktaszadát egy pont-
tal megelõzve bajnoki címet szerez-
tek. A csoport góllövõ listájának elsõ
tíz helyén négy szerencsi – Takács
Máté (14), Barna Gergõ (13), Király
Gábor (11), Tóth Ádám (10) – talál-
ható.  

A bajnokság befejezését követõen
személyi változás történt a szerencsi
labdarúgó-szakosztálynál. A tréneri

feladatokat az elõzõ idõszakban éve-
ken át Prügyön edzõsködõ Tóth Ist-
ván látja el. Miután Takács László
nem vállalta el a neki felajánlott if-
júsági csapatedzõ és szakosztályve-
zetõi feladatokat, távozott tisztsé-
gébõl. Tóth István munkáját segéd -
edzõként Lukács Bertalan segíti, aki
a kapusok felkészítését is végzi. Új
játékosként érkezik a felnõtt kerethez
Prügyrõl Boncsér László, Ladinszki
Levente, Rabócz Róbert, Tóth Roland
és Erdei Zoltán.

A megyei bajnokságot megnyerve ismét kivív-
ta az NB II-ben szereplés jogát a város férfi ko-
sárlabdacsapata. Az elkövetkezõ hetekben kide-
rül, hogy az együttes vállalni tudja-e a magasabb
osztályban szereplést. 

A korábban évekig az NB II észak-keleti cso-
portjában szereplõ szerencsi kosarasok tavaly a
bajnokság átszervezése miatt léptek vissza a me-
gyei küzdelemsorozatba. Itt a mezõnybõl kie-
melkedve szinte valamennyi mérkõzésén nagy pontkü-
lönbséggel diadalmaskodott a néhány bocskais diákkal ki-
egészült rutinos gárda.        

– Az alapszakaszt, amely során otthon és idegenben egya-
ránt minden csapat összemérte egymással az erejét, ha-
talmas fölénnyel nyertük meg – emelte ki lapunknak nyi-
latkozva Gulyás László edzõ (fotónkon). – A bajnokság sa-
játos lebonyolítási rendszerébõl adódóan ezután az elsõ
négy helyen álló együttes újra ringbe szállt az elsõ helye-
zés megszerzéséért. Ekkor már nehéz volt motiválni a sze-
rencsi játékosokat, hogy teljes odaadással küzdjenek
ugyanazok ellen, akiktõl korábban több tíz ponttal bizo-
nyultunk jobbak. Valójában saját magunkkal kellett meg-
küzdenünk úgy, hogy olykor nemcsak a másik csapat, ha-
nem a játékvezetõk is az ellenfeleinknek bizonyultak. En-

nek ellenére sikerült bajnoki címet szereznünk úgy,
hogy összességében húsz találkozóból tizenkilencet
megnyertünk és mindössze egyszer kaptunk ki, ak-
kor is mérkõzésidõn túl, vitatható körülmények kö-
zött.  

– Az igazsághoz tartozik, hogy amatõr csapat-
ként óriási erõfeszítést igényel a játékos kerettõl,
hogy részt vegyünk a küzdelemsorozatokban – tet-
te hozzá Gulyás László. A csapattagok többsége

családos, dolgozó ember, akik nem mindig érnek rá ak-
kor, amikor találkozót játszunk. Ha mindenki el tud jön-
ni, olyan szintû teljesítményre vagyunk képesek, amivel
magasabb osztályban is megálljuk a helyünket. Szeretnénk
is feljebb kerülni, amihez a jogot kivívtuk és a pénzügyi
háttér is biztosított, ami manapság ritkaságnak számít a sport-
ban. A gimnáziumban nevelt utánpótlás elkerül egyetemekre
és fõiskolákra és munkahelyek híján nem is térnek vissza
a városba. 

A lehetõség tehát adott: most már csak a többségükben
dolgozó és családos játékosokon múlik, hogy vállalják-e
a hosszú utazások miatt olykor egész napos elfoglaltságot
jelentõ NB II-es mérkõzéseket. Ha igen, akkor õsztõl vár-
hatóan ismét nagy csatákat hozó kosárlabda-mérkõzése-
ket láthat majd Szerencsen a sportszeretõ közönség. 

Nyertes találkozókkal fejezték be a
bajnokságot a megyei harmadosztály
szerencsi csoportjában a város ifjúsá-
gi és felnõtt labdarúgócsapatai. A Ta-
tay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen június
6-án lejátszott találkozók a házigazdák
jó játékával és nagyarányú gyõzelmé-
vel zárultak. 

Különösen a szerencsi ificsapat szem-
pontjából volt nagy a tétje az utolsó
fordulónak, hiszen együttesüknek csak
a gyõzelem volt az elfogadható ered-
mény. A csapat ugyanis listavezetõként
egy ponttal vezetett Taktaszada elõtt,
így egy döntetlen vagy vereség akár a
bajnoki cím elvesztését is eredmé-
nyezhette volna. Ez azonban szeren-

csére nem volt valós veszély a szom-
bat délutáni találkozón, ahol a helyi
együttes mindvégig uralta a pályát. Szin-
te egymást követték a szerencsi talá-
latok, amibõl Kalup Roland három,
Kecskés István, Takács Máté és Tóth
Ádám két-két, míg Barna Gergõ és Ki-
rály Gábor egy-egy góllal járult hozzá
a 11–0-s végeredményhez. 

A felnõttek talán az idény egyik leg-
jobb formáját mutatták a sereghajtó Go-
loppal szemben. A kezdeti bizonyta-
lanság után Ringer István vette be a ven-
dégek kapuját, majd Vaszily Zsolt volt
eredményes. Fél tucatig meg sem áll-
tak Takács László játékosai, akik kö-
zül Kazsik Sándor további három, míg

a búcsúzó Sélley László egy találatot
szerzett. A mérkõzés 6–2-es szerencsi
gyõzelemmel zárult. 

BAJNOK LETT AZ IFJÚSÁGI
LABDARÚGÓCSAPAT 

A bajnok szerencsi ifjúsági csapat. Álló sor: Takács László (edzõ),
Knapp Imre, Király Gábor, Kecskés István, Rabó Gábor, Kalup
Roland, Kocsis Balázs, Szûcs Ádám. Guggoló sor: Novák Ádám,
Takács Máté, Tóth Ádám, Sipos Zoltán, Radics Mihály, Barna Gergõ. 

JÓ JÁTÉK ÉS GYÕZELEM

NB II-BE KÉSZÜLÕ KOSÁRLABDÁZÓK 

TENISZSIKER
A közelmúltban rendezték meg

a tenisz diákolimpiai országos
döntõjét Balatonbogláron, ahol a
Bocskai gimnázium is képvisel-
tette magát. A fiú V. korcsoport-
ban a Takács Márk–Tóth Ádám
kettõs a huszonkét csapatot fel-
vonultató mezõnyben a pont-
szerzõ ötödik helyen végzett.  



Schlosserné Báthory Piroska he-
lyi mûvésztanár alkotásaiból nyílt
tárlat június 21-én a szerencsi re-
formátus gyülekezeti házban. 

Az ünnepélyes eseményre érkezõ
vendégeket Ringer István tárogató-
muzsikája köszöntötte. Korondi Klá-
ra szavalata után Fábián Ottóné (a
fotón balra) nyitotta meg a kiállítást.
A Szerencsi Általános Iskola fõ i-
gazgatója beszédében felidézte,
hogy a mûvészetet kedvelõk köré-
ben elsõ sorban a tollrajzairól ismert
Schlosserné Báthory Piroska 1965
óta tanít és alkot Szerencsen. A
mûvésztanár ez alkalomból azon-
ban olaj- és akvarellfestményekkel
mutatkozik be a nagyközönség elõtt,
amelyeket pasztell- és pittkrétával
készült alkotások egészítenek ki. A
munkákból visszatükrözõ dik az al-
kotó által a közlendõ tökéletes és
teljes megfogalmazásába fektetett
emberfeletti energia. A képek tar-
talmában, hangulatában, szuggesz-
tivitásában a maradandót, a hitele-
set fedezhetik fel a szemlélõdõk,
akik közül többen a széphez és an-

nak igazi forrásához vezetõ útra is
rátalálnak. 

Schlosserné Báthory Piroska fel-
elevenítette, hogy húsz esztendeje a
mostani kiállításának helyet adó gyü-
lekezeti terem még az iskolai okta-
tást szolgálta. – Két évtizede én vol-
tam ebben a helyiségben az utolsó

tanító és éppen ekkor kezdtem el az
egri fõiskolán a rajzszakos tanári dip-
loma megszerzését. Húsz év eltelté-
vel visszatértem a kiindulási pontra
és ezzel a kör bezárult – mondta be-
szédében a mûvésztanár, aki ehhez
hozzátette: – Hálás vagyok a sors-
nak azért, hogy ezzel az adottság-
gal rendelkezem. 

A kiállítás 2009. július 21-ig, na-
ponta 9 és 16 óra között tekinthetõ
meg.

HÚSZ ÉV UTÁN A MÛVÉSZTANÁR VISSZATÉRT

MEGÁLLNI TILOS

Mint arról az elõzõekben olvashat-
tak, elkészült a Zrínyi és Széchenyi ut-
cák aszfaltozása. Korábban arra szá-
mítottunk, hogy az útrekonstrukció
enyhíteni fog a parkolási gondokon.
Egyelõre nem ez a helyzet a már em-
lített Zrínyi utcában, ahol az út jobb
oldalára Megállni tilos! jelzést helyez-
tek ki a közelmúltban.

ÚJRA LÁTNI!

Az utak szélére ültetett, idõnként el-
terebélyesedõ növények gyakran gá-
tolják az útkeresztezõdések belátha-
tóságát, ezért baleseti források lehet-
nek. Így volt ez korábban a szerencsi
Béke és Rákóczi út keresztezõdésében,
ahol a járda mellé ültetett örökzöldek
okoztak gondot az autósoknak. Ezút-
tal a kertészet munkatársainak is sze-
met szúrt a probléma és a közelmúlt-
ban kivágták a kilátást akadályozó fe-
nyõket. 

TÁBLA A LOMBOK KÖZÖTT

Az elõzõhöz ha-
sonló a probléma a
Rákóczi úton. A nyá-
ri idõszakra kilombo-
sodott útszéli fák sok
helyen takarják a jel-
zõtáblákat. Bár rutin-
ból senkinek sem illik
közlekednie az uta-
kon, azonban kérdés:
a kihelyezett táblát csak az autós nem
veszi észre a sûrû lombkorona takará-
sában, vagy az arra járó rendõrnek is
elkerüli majd a figyelmét, mondjuk a
várakozást vagy megállást tiltó jelzés?

GYALOGÚT?

Az elmúlt hétvégén, a gazdanapi for-
gatag idején megnõtt a forgalom a sze-
rencsi várkertben is. Korábban többen

tették szóvá a város lakói közül a szé-
pen felújított park egyetlen hibáját: a
kõzúzalékkal felszórt sétányt, amely sok
mindenre alkalmas, csak éppen sétá-
ra nem, ami különösen igaz a gyer-
mekkocsit toló anyukákra. Ilyenkor adó-
dik a helyzet, hogy máshol találnak ma-
guknak utat az arra járók, nem kímél-
ve a gyepet.

JELZÕTÁBLÁK
AZ ÁROKPARTON

Valószínû, hogy az útépítési mun-
kákat akadályozták a Széchenyi út és
a Széchenyi köz keresztezõdésében
lévõ jelzõtáblák, ezért az egyik épület
tövébe kerültek. Az aszfaltozás véget
ért, a jármûvek már birtokba vették az
útpályát, talán a közlekedést szabályozó
táblákat is vissza kellene helyezni ere-
deti helyükre. 

MEGTELT A KUKA
A képen látható

utcai szemetes mint-
ha kissé megtelt vol-
na. Talán ezen a kör-
nyéken az átlagosnál
nagyobb méretû hul-
ladéktárolókra len-
ne szükség, vagy
meg kellene rendel-
ni a szolgáltatót a

gyûjtõedény gyakoribb ürítéséhez.

ÚJ ASZFALT A RÉGI ÚTRA
Az elmúlt napokban aszfaltozták a

szerencsi Zrínyi és Széchenyi utakat.
A kivitelezõ az eredeti terv szerint vé-
gezte el a pályázati támogatásból meg-
valósított fejlesztést. Régi probléma ol-
dódott meg ezzel a településen, hiszen
a rendkívül rossz állapotú utcák szin-
te már alkalmatlanok voltak a közle-
kedésre. A munka tovább folytatódik,
hiszen ezt követõen az önkormányzat
saját költségén végezteti el az útpad-
kák, parkolók és járdák felújítását a Zrí-
nyi és Széchenyi utcákban.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2009. augusztus 7-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…A szerencsi Városi
Kulturális Központ és
Könyvtár ebben az
évben is találkozóra
hívta az ország táro-
gatósait. Az elsõ jú-
niusi hétvégén meg-
rendezett háromna-
pos programra idén
közel százan érkeztek
a Rákóczi-várba. 

Az ünnepélyes
megnyitón az ese-
ményt szervezõ Rá-
kóczi Tárogató Egye-
sület tagjainak mu-
zsikája üdvözölte a résztvevõket.
Nagy Csaba tárogatómûvész öröm-
mel szólt arról, hogy hazánk távoli
tájairól idén is összeverbuválódtak a
hangszer iránt elkötelezett, mély ér-
zelmeket tápláló, hagyománytisz-
telõ muzsikusok. Bodnárné Göndör

Magdolna, Szerencs Város Polgár-
mesteri Hivatala nevében üdvözöl-
te a tizenhatodik tárogatós találko-
zó résztvevõit. Az oktatási és köz-
mûvelõdési osztály vezetõje az ösz-
szefogás szép példájaként említette
az õsi magyar hangszer megszólal-

tatóinak hagyomá-
nyos szerencsi ran-
devúját. 

Koncz Ferenc, a
Borsod-Abaúj-Zemp -
lén Megyei Köz-
gyûlés alelnöke örö-
mét fejezte ki, hogy
immár fiatal arcok is
feltûnnek a tárogató-
sok között. – Mind-
ez azt mutatja, hogy
az országos hírû ren-
dezvény megálmo-
dói által elvetett mag
beérni látszik napja-
inkban – fogalma-

zott az alelnök. A szervezõk idén is
úgy állították össze a hétvégi prog-
ramokat, hogy a szakmai elõadások,
zenei és hangszerbemutatók mellett
a résztvevõknek alkalmuk legyen új
ismereteket szerezni, tapasztalatokat
gyûjteni egymástól.

A pedagógusnap alkalmából hívta
baráti találkozóra június 12-én a 4-
es számú választókörzetben élõ ne-
velõket, tanárokat, tanítókat Uray At-
tiláné.

Az önkormányzati képviselõ kö-
szöntõjében Füst Milánt idézve hang-
súlyozta: „Az országnak, a hazának
egyik legfontosabb kérdése az, hogy
ki neveli, és hogy neveli a jövendõ
generációt”. Uray Attiláné sajnálatát
fejezte ki, hogy a pedagógus társa-
dalom méltó erkölcsi és anyagi meg-
becsülése a mai napig várat magára.
A képviselõ beszédében rámutatott az
oktatás eredményeire is, melyek sze-
rint a harmadik évezred pedagógus
társadalma sok tehetséges gyerme ket
nevel fel. – A jelenkor diákjai több
nyelven beszélnek, professzionális
módon kezelik a számítógépet, több
hangszeren játszanak, európai léptékû
tudásanyaggal, ismeretekkel rendel-
keznek – fogalmazott Uray Attiláné.
Az ünnepeltek a Szerencsi Általános

Iskola diákjainak mûsora után a Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyvtár
Moderntánc-csoportjának  produkció -
ját tekinthették meg. 

Az ünnepi vacsorát követõen Uray
Attiláné köszönetét és tiszteletét ki-
fejezve ajándékot és virágot nyújtott
át pedagógusoknak.

A szerencsi Városi Nyugdíjas Klub életében hagyomány, hogy megün-
neplik a tagok születésnapjait. A közösségben június 18-án a fotón elöl ülô
Tóth Ferencet (85), az álló Tverdota Miklóst (70), középen Tverdota Mik-
lósnét (65) és Kapus Jánosnét (60) köszöntötték társaik.

TÁROGATÓSOK A RÁKÓCZI-VÁRBAN

PEDAGÓGUSNAP A NÉGYES KÖRZETBEN

JUBILÁLÓ NYUGDÍJASOK
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A Szerencsi Hírek 
következô száma 

2009. augusztus 7-én 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

július 31., 10 óra.

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

Angol
használtruha-

kereskedés
Teljesen új árukészlet!

július 6-án (hétfôn), nyitás: 7 órakor
Szerencs, Rákóczi út 47. (a bíróság mellett)

Elegáns, márkás, divatos felnőtt-, gyermekruhák és kiegészítők darabáron. 

GAP, MORGAN, NEXT, RALPH LAUREN
igniker Kft. 

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

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

50 év, 50% kedvezmény

Lindab cserepeslemez

1975 Ft/m2

Az akció 2009. 06. 30-ig érvényes.

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

Telefon/fax: 47/361-508,
e-mail: postmaster@dornex.t-online.hu
Nyitva tartás: hétfô-péntek 8–16 óráig.

Játékunkban alkalmanként egy-egy
szerencsi archív felvételt teszünk köz-
zé lapunkban. Vállalkozó kedvû olva-
sóinktól most arra kérünk választ, hogy
hol készült a fotó? A megfejtéseket jú-
lius 31-ig várjuk postai levelezõlapon
(3901 Szerencs, pf.: 85.) vagy SMS-ben
a 20/940-2066-os számra. A helyes vá-
laszt beküldõk között 2000 forintos vá-
sárlási utalványt sorsolunk ki.

Az elõzõ játékunk helyes megfejté-
se: Hunyadi iskola udvara. A szeren-
cse ez alkalommal Erdélyi Károlyné,

Szerencs, Bartók B. u. 5. szám alatti ol-
vasónknak és 30/433-5558-as telefon-
számról SMS-t küldõ játékosnak ked-
vezett. Nyereményüket június 30. és jú-
lius 10. között, munkaidõben vehetik
át a szerkesztõségben.

A játék folytatásához továbbra is vár-
juk olvasóinktól a több évtizeddel
ezelõtt Szerencsen készült fényképe-
ket, amelyeket sértetlenül visszajutta-
tunk a tulajdonosának. Elevenítsünk fel
együtt településünkbõl egy-egy régi pil-
lanatot!

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?
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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

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

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

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

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

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

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

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

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

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

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. 

Emelõkosaras 
gépkocsi 
bérelhetõ. 
Munkavégzés 

11 m magasságig. 

Érd.: 20/9856-000. 

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



Ismét páratlan naptári év van, így
a Szerencsi Testvérvárosi Egyesület
meghívást kapott németországi part-
nertelepülésünkbe, Geisenheimbe. A
megszokottól eltérõen nem a júliu-
si Hársfa-fesztiválra szólt az invitá-
lás. Mint kiderült, a német város má-
jus végén ünnepelte az olaszorszá-
gi Trinoval a kapcsolatfelvétel 35. év-
fordulóját, amirõl velünk és a fran-
cia Chauvigny küldöttségével közö-
sen emlékeztek meg. Ez határozta
meg a késõ tavaszi idõpontot. 

A kirándulás elõkészítése az egye-
sületünk vezetõi részére hosszas és
felelõsségteljes munka volt, ami még
az elmúlt õsszel kezdõdött. A tagság
folyamatos tájékoztatást kapott a
váltott levelek tartalmáról, a várha-
tó létszámról és a programokról.
Harminc személy utazhatott, ennyi
fõ ellátását tudták vállalni, hiszen kö-
zel száz vendéget hívtak Gesienheim-
be a három testvérvárosból.

Május 28-án este indultunk autó-
busszal és másnap késõ délután vár-
tak bennünket vendéglátóink. Így volt
lehetõségünk a hosszú út többszöri
megszakítására, egy kis pihenésre, sõt
közel a helyszínhez még pihentetõ sé-
tára is a Rajna partján. Kellemesen el-
fáradva érkeztünk meg Geisenheim-
be, ahol találkoztunk a már évek óta
ismert barátainkkal és mindnyájan
névre szóló programot kaptunk Manf-
red Federhen polgármester köszön -
tõjének magyar fordításával, amely az
európai gondolat jegyében a népek kö-
zötti barátságok elmélyítésének, a
testvérvárosi kapcsolatok ápolásának
fontosságát hangsúlyozta. 

Ezután elõadást hallottunk az Eu-
rópai Unió történetérõl, jövõjérõl,
alapértékeirõl. A vacsora után este
tíz órakor mindenki a vendéglátójá-
val a szálláshelyére ment.

Másnap Idar-Obersteinbe, a drá-
gakövek városába kirándultunk. A
múzeumban több órán keresztül
gyönyörködhettünk a különbözõ
nagyságú és színû kincsekben, me-
lyek a világ minden tájáról kerültek
a helyszínre. Nagy örömmel fedez-
tünk fel két opált, melyek Magyar-
országról, közelebbrõl a mi vidé-
künkrõl származnak. Az egyik lelõ -
helye Erdõbénye, a másiknak a
Zempléni-hegység. Igaz, nem hatal-
masak és nem csodálatos színûek, de

büszkék lehetünk erre a tényre.
A múzeumlátogatás után a bát-

rabbak a meredek lépcsõsoron fel-
kapaszkodtak a település másik ne-
vezetességéhez, a világhírû szikla-
templomhoz. Ebéd után megcso-
dálhattuk a település számtalan kis
üzletét, melyekben különbözõ színû
és méretû kövek, valamint az ezekbõl
készült ékszerek kaphatók.

Este Geisenheimben nemzetközi
borkóstoló kezdõdött, melyen mind
a négy testvérváros 2-2 fajta borát is-
mertette. A helyiek természetesen
kétfajta rizlinget, az olaszok és a fran-
ciák fehér- és vörösbort kínáltak. Mi
egy furmintot és természetesen a bo-
rok királyát ízleltettük meg a részt-
vevõkkel. Ez utóbbi zárta a sort. Szá-
momra nagyon jólesett, hogy nem ma-
gyaroktól hallottam a latin mondást:
A királyok bora, a borok királya. 

A borkóstolás után a mi csoportunk
ismét bebizonyította, hogy a magyar
dalkincs egyedülálló a világon. 

Másnap a 10 órai istentisztelet után
minden városból ötfõs csoport vett
részt azon a megbeszélésen, amely-
nek témája az Európai Unió szervei,
feladata, jelentõsége, valamint az
„Aktív Európai Polgárság” volt. Ebéd
után közös hajókirándulásra indultunk
a Rajnán, Geisenheimtõl a Loreley
szikláig és vissza. Lehetõségünk volt
megcsodálni kilométereken keresztül
az UNESCO által a világ kulturális
örökségének nyilvánított Közép-Raj-
na vidéket és a Rajnai-szigeteket. A
találkozó szellemiségének megfele-
lõen Európa-kvíz kitöltése is szerepelt
a programban. Minden nemzet kép-

viselõi ugyanazokat a kérdéseket kap-
ták az anyanyelvükön. A magyar
csoport nem vallott szégyent, nem volt
80 százalék alatti eredmény. Mind-

össze egyetlen hazai hölgy töltötte ki
hibátlanul a lapot. 

A harmadik napon ismét a kultu-
rális világörökség egyik gyöngysze-
mét tekintettük meg: Kloster-Eber-
bachot, a középkori kolostort. Egy
erdõben vezetett az út, és egyszer
csak elénk tárult a gyönyörûen fel-
újított épület, ami magában is egy
szépség volt. A hatalmas létesít-
ménykomplexum lenyûgözõ, ami
500 szerzetes és testvér lakóhelyéül
szolgál. Ebéd után egy gótikus tele-
pülést, Kiedrichet tekintettük meg és
annak két gyönyörû épületét, a Va-
lentin-templomot és a Mihály-ká-
polnát. Este a közös programon a
szervezõk és vendéglátók örömmel
nyugtázhatták, hogy nem volt hiá-
bavaló a fáradozásuk, ismét sikerült
kellemes napokat szerezni a vendé-
geknek, melyért csak köszönetet
mondhatunk.

Kedden reggel a szokásos találko-
zóhelyen, a Möbelnél szálltunk fel
a buszra hosszas búcsúzkodás után.
Meg kellett kerülnünk az épület-
együttest és megható volt, ahogy a
vendéglátók az országút szélén ma-
gyar zászlóval integettek nekünk. 

Azt hiszem, minden résztvevõ ne-
vében mondhatom, hogy értékes ki-
rándulás volt, nagyon szervezett volt
az ellátás, minden tervezett program
megvalósult. Lehet gondolkodni a
jövõ évi viszontlátogatásról, hogy
majd a mi vendégeink is hasonló ér-
zelmekkel térjenek haza. Sok él-
ménnyel gazdagodtunk. Köszönet a
helyi szervezõknek, a vendéglátók-
nak és nem utolsósorban a két busz-
vezetõnek, akik épségben szállítot-
tak bennünket közel 3000 kilomé-
teren keresztül.

Kardos Sándorné
egyesületi tag
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HÁROM TESTVÉRVÁROS FIATALJAINAK
TALÁLKOZÓJA MALCHINBAN

A luxemburgi Hesperange, a né-
metországi Malchin és Szerencs kö-
zött Europart néven jött létre 2003-
ban az a nemzetközi kulturális
együttmûködés, amelynek keretében
a három város fiataljai egymás ha-
zájában mutatják be kultúrájuk, ha-
gyományaik gyöngyszemeit.

Idén Németországban folytatódott
a program. Szerencsrõl 50 fõs – ze-
nészekbõl, énekesekbõl, néptánco-
sokból, pedagógusokból és önkor-
mányzati képviselõkbõl – álló dele-
gáció indult június 10-én Malchinba. 

Az autóbusz a rajkai átkelõnél hagy-
ta el Magyarországot, majd a csoport
Drezdában töltött el egy éjszakát.  

Másnap délelõtt ismét buszra szállt
a szerencsi csapat és a német fõvá-
rosban, Berlinben találkoztak a ma-
gyar delegáció másik csoportjával.
Idegenvezetõ segítségével ismerked-
tek az utazók a város nevezetessé-
geivel. Megtekintették a parlamenti
negyedet, a berlini falat és a Bran-
denburgi kaput, ahol hosszabb idõt
töltött el a delegáció. Az esõs, szeles
idõjárás sajnos nem kedvezett a ki-
rándulásnak.

Az autóbusz elindult végsõ úti cél-
ja felé és néhány óra múlva megér-
kezett a szerencsi csoport a Malchin
melletti Dahmen településre, ahol
egy diákszállón kaptak szállást a fia-
talok.

Az Europart résztvevõit Jörg Lange
fogadta. A házigazda polgármester
örömét fejezte ki, hogy ismét Malchin
lehet a házigazdája az Europart-ta-
lálkozónak. Rónavölgyi Endréné sze-
rencsi polgármester köszöntõjében
arra hívta fel a figyelmet, hogy nagy
jelentõsége van annak, hogy a három
település fiataljai évrõl évre találkoz-
hatnak, produkcióikkal bemutatkoz-
hatnak egymás elõtt. 

A luxemburgi Hesperange közel-
múltban megválasztott polgármeste-
re, Marc Lies ígéretet tett arra, hogy
az Alphonse Theis által elkezdett,
majd Marie-Therese Gantenbein ál-
tal folytatott testvérvárosi tevékenység
rendkívül fontos és megtisztelõ örök-
ség számára, amit örömmel ápol to-
vább a jövõben. 

Az elsõ közös vacsora után a fiata-
lok táncpróbát tartottak a szálláshe-
lyükön, a többiek ez idõ alatt a mal-
chini Mária-templomban zenés elõ -
adást tekintettek meg. 

Az Europart találkozó másnap dél -
elõtt folytatódott, amikor a helyi ál-

talános iskola tánctermében a Bocs-
kai gimnázium néptáncosai tartottak
bemutatót. Akik pedig kedvet kap-
tak a magyar alaplépésekhez, a kö-
zös táncba is bekapcsolódhattak. A
Hesperange-i fiatalok flamenco-mû -
sorral kápráztatták el a német kö-
zönséget. 

A felnõtt delegáció tagjai ez idõ alatt
a Pestalozzi Általános Iskolában tet-
tek látogatást. A tanítási órákba való
betekintés mellett a vendégek meg-
csodálhatták a kiválóan felszerelt in-
tézmény diákjainak hangszeres elõ -
adását is. 

Hamarosan a Balti-tenger, ponto-
sabban Rostock hajókikötõje várta a
résztvevõket. A feledhetetlen élményt
nyújtó sétahajózás alatt a város part
menti nevezetességeivel ismerked-
hettek meg a csoport tagjai. A kirán-
dulás utáni szabadprogram keretében
sétával, vásárlással telt az idõ. Soka-
kat vonzott az utcazenészek látványos,
hangulatos mûsora, akik viszont nyu-
galmasabb percekre vágytak, figyel-
hették a Balti-tenger szeles morajlá-
sát, vagy a luxushajók kifutását.

Az esti órákban a malchini város-
háza dísztermében a három ország
muzsikusai adtak kamarakoncertet. A
hálás közönség hatalmas tapssal kö-
szönte meg a színvonalas produk -
ció kat, azonban a legnagyobb elis-
merést a szerencsi diákok fuvola -
kvartettje kapta, akiknek a mûsorában
klasszikus és a modern zeneszámok
fuvolaátiratai csendültek fel.

A malchini önkéntes tûzoltóság
pásztorsíp-zenekara nyitotta meg a
szombati fesztivált. A zene hívó hang-
ja egyre nagyobb közönséget csalo-
gatott a település fõterére. Jörg Lange
megnyitója után a szerencsi néptán-
cosok léptek a színpadra. Mûsoruk-

ban széki, szatmári, bodrogközi tán-
cokat láthatott a publikum.

Ugyancsak nagy sikert arattak a nép-
szerû világslágereket éneklõ bocska-
is diákok, akik után a luxemburgi fi-
atalok flamenco tánccsoportja zárta a
mûsort.

Az ötven fõs delegáció fantasztikus
napokat töltött Németországban, Mal-
chinban. A városháza tornyából cso-
dálatos a látkép: megfigyelhetõ az óvá-
ros és a múlt század második felében
kiépült új városrész, az ipari terüle-
tekkel. Malchint régen fal védte a be-
tolakodók elõl, összesen négy város-
kapun keresztül lehetett csak bejutni
a településre, amelynek központja a
templom volt. A magyar delegáció el-
látogatott Günter Horn birtokára, aki-
nek az alkotásaival már a szerencsi-
ek is megismerkedhettek korábban. A
grafikusmûvész csodálatos környe-
zetben lévõ házában nem csak a fan-
tasztikus képeit csodálhatták meg a lá-
togatók, de betekintést nyerhettek a
mûvész biokertészetébe is.

A 2009-es Europart-találkozó gá-
lakoncertjét a helyi gimnázium sport-
csarnokában rendezték meg. Mind-
három ország csoportjai bemutatkoz-
tak a közönség elõtt. Talán a legna-
gyobb sikert a magyar fellépõk arat-
ták ezen az estén. A találkozót le-
záró esemény végén a három pol-
gármester ajándékcsomagot adott át
egymásnak, majd Rónavölgyi End-
réné minden szerencsi fiatalnak egy-
egy, Malchin történetéhez kapcso-
lódó jelképet nyújtott át.

A résztvevõk beszámolói alapján le-
jegyezte:

Turcsányi László

A szerencsi gimnazisták fellépése a malchini városháztéren. 

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

Együtt a magyar csoport.

Busszal utazni különleges: mond-
hatnám úgy is, egy élmény. Csapat-
építésnek sem utolsó, mert érzed tár-
said minden rezdülését, tõlük függsz,
a benzinkutaknál pedig mint bajtár-
sak, átérzitek egymás zsibbadt tag-
jainak fájdalmát.

A közlekedésnek ezen módján ju-
tottunk el mi is az Europart program
idei helyszínére, Malchinba. Drez-
dán át vezetett az utunk. Ez a város
nemcsak egyéjszakás kaland volt
számunkra, hanem takarodó elõtt
még egy rövid sétára is jutott idõnk.
A csütörtök délelõttöt már Berlinben
töltöttük. A város nevezetességeit
Wolfganggal, az idegenvezetõvel
jártuk körbe; láttuk a berlini fal ma-
radványait, a Reichstagot, egy rövid
idõre megálltunk a Brandenburgi
kapunál, találkozónk pedig az Ale-
xanderplatzon, a tv-toronynál volt.
A fõvárost elhagyva folytattuk utun-
kat Malchin felé. Ez a település
Északkelet-Németországban talál-
ható, nincs messze a Balti-tengertõl:
szeles, esõs idõ jutott nekünk, de a
megnyitón Malchin, Hesperange és

Szerencs polgármesterei is biztosí-
tottak minket arról, hogy ez sem ked-
vünket, sem programjaink változa-
tosságát el nem ronthatja. Így is lett.
A csütörtök esti táncpróbánktól kezd-
ve felgyorsultak az események. Az
elsõ esti ismerkedõ tekézés, a pén-
teki táncház, a sétahajókázás a War-
now folyón és néhány, a luxembur-
gi flamencósoktól elsajátított kéz-
mozdulat mind hozzájárult ahhoz,
hogy az éjszakákat – egy részüket leg-
alábbis – alvással töltsük. Szomba-
ton a magyar néptáncot nagy öröm-
mel fogadta a lelkes közönség, elõt-
te felcsendült Himnuszunk fuvolá-
saink és énekeseink elõadásában. A
búcsúvacsora az elmúlt napokra
való emlékezés jegyében telt, más-
nap pedig az újratalálkozás remé-
nyében váltunk el vendéglátóinktól.
Sok mindenre jó tehát a buszos uta-
zás! Hazafelé az térített engem
vissza a valóságba, hogy németor-
szági kirándulásunk véget ért. Re-
méljük, hogy tényleg újra találko-
zunk.

Gergely Eszter

MALCHINI ÚTINAPLÓ

VENDÉGSÉGBEN GEISENHEIMBEN
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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Lakárdy Éva

A ZSIDÓ FIÚ
Akit szerettem, 
mindig Beethovent zongorázott 
s a szívén sárga csillagot viselt.
Akit szerettem, 
elvitt egy szilánkká tört álmot 
és nem hagyott számomra semmi jelt.
Jött, jött: 
szerelme fehér izzásával 
bíbor virággá gyújtott, 
aztán kálváriája szikla-útján 
magától durván eltaszított…
A hûtlenség vádját 
büszke mellére rászögeztem.
Lány-álmok giccses meséi közt
új arca torz vonását
és vívódását nem érthettem.
Ma már tudom: 
bélyege sötét árnyképeit 
óvakodott vidám gyerek-fejemre szórni.
Ment, ment: 
szitkok között; befogott füllel 
utánam hallgatózni…
Ha egy-egy éji órán 
a csendbõl megidézem, 
a sárga csillagot 
szép szívérõl letépem.
Elsimítom a mély redõket 
verejtékezõ, sápadt homlokán 
és hallom, egyre hallom: 
Beethovent játszik minden zongorán.

Leskó Imre

GYORSMÉRLEG
Megszülettem törött lábbal,
jól kiszúrtam a Világgal.
Végzetesnek nem számított,
támaszom két fakanál volt.

Pólyácskámban kihevertem,
rövidebb lett, csak bicegtem.
A teremtõ hozzátoldott,
az életre így indított.

Nem számított még csapásnak,
legfeljebb szépséghibának.
Felnõttem és ember lettem,
honvédnak is megfeleltem.

A fociban balszélsõként,
de jó kiskereskedõként
próbálgattam ki a pályát,
olykor „eladtam” a labdát.

Pálya körül ment a futás,
de csúfos a „pályafutás”.
A jobboldalt nem kedveltem,
elvi síkon balos lettem.

Sose szántottam-vetettem,
szõlõcskéimet mûveltem.
Annak iszogatom levét,
áldom érte Isten nevét.

Maczkó Edit

A LEPKÉHEZ
Most figyelj rám, kicsi lélek
Dúdolom, milyen az ének
Elgondolom, milyen szállni
A mélységbõl csúcsra vágyni

Mosolyogva gondot ûzni
Álmaimban felhõn ülni
Szállni minden reggel, este
Hûs harmatot csipegetve

Szállj az ágra, ülj ölembe
Tarka szárnyú kicsi lepke
És ne csak egy pillanatra
Nem sietve, nem szaladva!

Szívem legyen eleséged
szivárványos melegséged.

Bõhm András

FÛZÜNKHÖZ
Vénséges vén fûzfa, lent a parton,  
értél-e már ilyen varázst, 
mondd, hallottál-e édesebben 
becézõ nõi suttogást?

Itt strázsálsz már kétszáz éve, 
volt-e még ily szép májusest? 
Ha mesélnénk, legyintenének
– csak álmodott a két öreg.

Ugye való volt, nem káprázat?
Hogy egyre mehet. Meglehet.
Ki tudhatná, mi a valóság, 
S mit színez rajt’ a képzelet.

Schlosserné Báthory Piroska:  Horgász és a Trabant.

A  H. A. T. HÍ REI
� Miskolcon, a József Attila könyvtárban tartották május 12-én Domahidi Klára és Major-
váry Szabó Sándor közös festménykiállítását.
� Miskolcon, június 4-én a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban rendezték meg Gál Halász Anna:
Nagyi, mesélj még! címû gyermekkötetének bemutatóját.

Liliomálomkép minden szép igéd.
Papnõ vagy, Költõtárs, mondd kiért és miért?!
Mért inted csendre bennem a lázadást?
Hinném, ha hihetném a boldog feltámadást…
Templomot építesz, bár megcsalt az élet?!
(Mindnyájunkra vár a „borzalmas ítélet”…)
Lezárja szemünket a „megváltó halál”.
Szíved azt reméli: vár Valaki ránk,
aki feltámaszt, s beereszt az égi Kánaánba?
(rátalálsz Párodra, én halott Anyámra?!)
S repdesünk Mennyország örökös-kék egén?
Éltessen engem is e csalfa, szép remény?
Vessek el mindent, mit eddig tanultam
az „írástudóktól”, s magamat szapuljam?!…
„Bibliás élettel” térjek a „jó útra”:
viseljem keresztem, s hallgassak az Úrra;
kit senki sem látott, s nem hallotta szavát:
keressem imákban égi trónusát?!…
Vagy Jézus Krisztus anyját, a szép Szûz Máriát
invokáló dallal: mentsen egy páriát,
kire a „Legfensõbb Úr” hatni nem tudott?…
(A „szentírásból” néki csak írott malaszt jutott.)
Mindent elvett tõle: – elsõként az Anyját!...
Ki kér csókok helyett égbõl hulló mannát,
aszú helyett csigert: vizezett misebort?
(Picinyke gyermekként „ültem halotti tort!!! ”)
Majd dicsérõ dalban köszöntsem az Urat?!
Ezután még engem gyötörjön bûntudat:
kit „meglopott s megcsalt”, kisemmizte szívét?!
– Hitetlen hirdessen „örömhírt”: szép igét?

Lelki-mankón jártam végig földi utam:
nem mutatott irányt a tízparancsolat,
sem templomi zene… S ha a pap prédikált, 
nem az Istent láttam: rég’ halott Anyám;
aki így szólt hozzám: El ne hidd azt, Fiam,
mit e lelkipásztor a szószékrõl rivall!…
Õ is csak egy ember! – Olvasd a Bibliát;
hallgasd, de el ne hidd a szent liturgiát:
mennyország malasztját, angyalok seregét!
Viseld el emberként „más hited” keresztjét,
mit sorsod mért reád… – Keresd a jó utat,
mely nem talmi vágyakat, célokat kutat:
a Földön – ahol én is éltem egyszer…–
(nem segített rajtam „könny, se szó, se vegyszer”)

S felhõvé válva nincs egyéb birtokom:
értem hulló könnyed gondterhes arcodon —
Hangom reád hagytam, hallasd: – énekelj!
Visszhangozza madár a fényes kék egen… 
És ha meghallom majd e szívbéli „imát”,
szivárványból fonok fejedre glóriát;
hogy tudd: Mennyország s Isten mégis létezik:
Benned, Benne, Bennük!…
– Ha meg nem mérgezik
lelkünk dicstelen imák, szólam-sóhajok …
Írd le verseidben emberi szózatod, 
panaszkodj, lamentálj akár!… 
És ha kiürülne az a kristálypohár,
amit életnek nevezünk:
– Ne lázadj, ne töltesd újra a kupát!

(„Föld alatt lesz hazád és a házad”)
Hagyd, hogy elmondjanak érted egy imát!...

Maklári Bódi István 

PROTESTÁLOK
Z. F. E. VERSEIT OLVASVA Kiss Béla 

NÉPDAL CITERÁRA
Szegények voltunk mi nagyon,
Akár a templom egere.
Befútt a szél az ablakon,
Rázott az isten hidege.
Markunkban elfért a vagyon,
Hármunknak volt egy cipõje,
Mezténláb jártunk a fagyon,
Nyakunkban anyánk kendõje.
Nem volt lovunk, se tehenünk,
Tajiga volt a szekerünk;
Isten se törõdött velünk,
Lesz-e holnapra kenyerünk.
Nem jutott, csak hébe-hóba
Szalonna a kenyerünkre.
Sárgarépa, vöröshagyma
Úszkált csak a levesünkbe’.
Pár krumpliért, aludttejért
Hajnaltól estéig dolgoztunk,
Petróleumlámpa fényénél
Szakadt ruhákat foltoztunk.
Vályogból volt cselédházunk,
Gazdától kért szalmán háltunk,
Nem volt rajta könnyû álmunk,
Sárba fulladt minden vágyunk.
Anyánk nem volt velünk gyesen,
Cseperedtünk kecsketejen,
Köménymagos, híg levesen
Éltünk, mint Marci hevesen. 

Ûrzene hív, s (kör)hinta, sofõr szája be nem állna,
Kocsmavilág sörtõl részegen issza szavát.

„Én csak, én tudom azt egyedül: honnan s hova, merre;
Golfozni elavult, sutba való a krikett.

Rögbit játssz – ott én voltam mindig, aki gyõzött –,
Hol van már István, s mondd, ki is az a Deák?

Használd hát a tudást – mi enyém lett –, merthogy a múltból
Itt maradott sírkõn nincs soha semmi haszon.

Kriptáinkban ebédelni aki mégis akarna,
Nincs akadály, de nekünk senki ne írja elõ.

Íme, elõttünk Kánaán, holnap odaérünk,
Égbolt sem a határ, istened is temagad.”

S lám, beleülsz hintájába – tegnap a tiéd volt –,
Bukszádból a söröd õ fizeti – s köszönöd.

Csak a provinciális vén diákban a kétely,
Prüszköl hát nagyokat, s mennyezetünk leszakad.

Jeney András

EZT ÍRD MEG, GARAY!
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