
Különleges esemény helyszíne
volt húsvéthétfõn a szerencsi Mun-
kás Szent József templom. Tóth
László plébános (fotónkon) április
5-én délután tartotta aranymiséjét,
abból az alkalomból, hogy ötven
esztendõvel ezelõtt szentelték pap-
pá. A szertartásra közel hatvan egy-
házfi vonult be a templomba, a meg-
hívott vendégek, a hívek, a plébá-
nos tisztelõi zsúfolásig megtöltötték
a padsorokat. Tóth László 1959-ben
végezte el a hittudományi akadé-
miát, azonban az 1956-os esemé-
nyek még ekkor is éreztették hatá-
sukat, így csak egy évvel késõbb,
1960-ban szentelték pappá. Hat
esztendõ elteltével káplánként kez-
dett szolgálni Szerencsen, ahol
1987-ben kapta meg plébánosi ki-
nevezését.

Az április 5-ei eseményen a ha-
gyományos szertartások rendje sze-
rint énekek, olvasmányok, zsoltárok
és prédikációk hangzottak el. Ugyan-
csak a húsvéti szentmise része volt
az áldozás, amellyel a gyülekezet je-
lenlévõ tagjai megújítják keresztsé-
güket, és élõ krisztushordozóvá vál-
nak azáltal, hogy jelképesen ma-
gukba fogadják a megváltó testét és
vérét. Az aranymisén a jelenlévõk kö-
szöntötték a pappá szentelésének 50.
évfordulóját ünneplõ atyát. A mik-
rofon elé léptek a szerencsi történelmi
egyházak vezetõi, Damjanovics Pál,
szerencsi görög katolikus parókus,
valamint Börzsönyi József reformá-
tus esperes, akik gyülekezeteik és csa-
ládjaik nevében kívánták, hogy isten
áldása a jövõben is kísérje útján Tóth
Lászlót. 

Rónavölgyi Endréné beszédében
emlékezett vissza arra a több mint
négy évtizedre, amióta a plébános
a városban teljesít szolgálatot. Sze-
rencs polgármestere hangsúlyozta,

hogy Tóth László a hosszú évek so-
rán együtt mû ködésével, bölcsessé-
gével segítette a település fejlõdé-
sét. Lelkipásztori tevékenysége mel-
lett élete fõmûvének tekinthetõ a
Munkás Szent József templom, hi-
szen egykor az õ ötlete alapján
kezdõdött el isten házának építése.
A település önkormányzata 2005-
ben Pro Urbe Szerencs-díjjal tün-
tette ki Tóth Lászlót, ezzel is elis-
merve a városért végzett tevékeny-
ségét. A polgármester a szerencsi-
ek elismerését kifejezve, a város cí-
merével ellátott aranygyûrût adott
át az ünnepeltnek. 

Koncz Ferenc arra a számtalan ál-
dozatra hívta fel a figyelmet, amit
Tóth Lászlónak kellett meghoznia az
elmúlt ötven év alatt. A Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Közgyûlés alel-
nöke a jövõbe vetett hit fontosságá-
ról szólt, amely nélkül hiába épül-
nek templomok, hiszen nem lesznek
benne hívek. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A Magyar Villamos Mûvek Zrt. cég-
csoporthoz tartozó OVIT Zrt. kie-
melten fontosnak tartja, hogy az or-
szág északkeleti részében elõsegítse
új munkahelyek teremtését, mivel az
elmúlt két évben a gazdasági válság
negatív hatásai súlyosabban érintet-
ték a térséget: arányában itt a leg -
alacsonyabb a foglalkoztatottság és
a legmagasabbak a munkanélkülisé-
gi mutatók – ismertette Rónavölgyi
Endréné. – A helyi önkormányzat ke-
resi az együttmûködési lehetõsége-
ket olyan vállalkozásokkal, amelyek
korszerû technológiákat honosíta-
nak meg, egyúttal a megjelenésük
enyhíti a foglalkoztatási problémákat.
Egyik ilyen beruházás lehet az OVIT
üzemegysége, mely felépítésének a
lehetséges helyszíne Szerencs. A cég

kiemelten vizsgálja a városban a be-
ruházás megvalósításának a lehe tõ -
sé gét. 

A sajtótájékoztatón a beruházó tér-
ség iránti érdeklõdését a Miniszterel-
nöki Hivatal államtitkáraként felkeltõ
Ficsor Ádám arra hívta fel a figyelmet,
hogy az elmúlt években az autópá-
lya-építés folytatásával és a 37-es
számú fõút négysávosításának elkez-
désével Szerencs és vidéke közelebb
került az ország központjához. Az
üzem lehetséges helyszínének a ki-
választásánál az OVIT Zrt. figyelem-
be vette a szerencsi önkormányzat vál-
lalkozásbarát hozzáállását, a vidék
rossz foglalkoztatottsági mutatóit és az

itt élõ emberek tisztességét, akik kö-
zött reményeik szerint megtalálják
majd a nekik megfelelõ dolgozókat.
Ficsor Ádám szerint az üzem szeren-
csi megvalósításának folyamatában
fontos mérföldkövet jelent a beruhá-
záshoz szükséges terület opciós meg-
vásárlása, valamint az, hogy a cég be-
adta az építkezéshez szükséges en-
gedélyek megszerzésére a kérelmet.
– Az elmúlt évek tapasztalata alapján
azonban a térségben biztosnak csak
akkor tekinthetõ egy munkahelyte-
remtõ beruházás sorsa, amikor felve-
szi a dolgozókat és megkezdi a ter-
melést. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

A választás elõtti utolsó héten is kam-
pányoltak a jelölteket állító szerveze-
tek, ezzel is mozgósítva a város lakó-
it a szavazásra. Szombaton este a MIÉP
jelöltje, Lehóczki Tamásné bejelentet-
te visszalépését a 11. számú egyéni or-
szággyûlési választókerületi választási
bizottságnál. 

Vasárnap a délelõtti órákban még
csak kissé haladta meg az országos át-
lagot a részvétel, azonban az idõ  elõ -
rehaladásával egyre többen járultak az
urnákhoz. Szerencsen folyamatosan

növekedtek a mutatók, ami 17.30
órakor már meghaladta a 65 százalé-
kot. A szavazókörök 19 órakor zártak
be, a szerencsiek 68,42 százaléka élt
a választójogával, míg országosan
64,37% lett ez az arány.  

A szavazókörökben a szavazat-
számláló bizottságok fogadták a vok-
solókat: okmányok alapján ellenõriz-
ték a személyazonosságot, majd át-
adták a választónak a jelenlétükben le-
pecsételt szavazólapokat, melynek át-

vételét a névjegyzék aláírásával kel-
lett igazolni. A szavazófülkében dön-
töttek a támogatott jelöltrõl és politi-
kai párt listájáról, majd a lapok borí-
tékba és az urnába kerültek. 19 óra
után bezártak a szavazókörök, amikor
a fel nem használt szavazólapok el-
lenõrzése, jegyzõkönyvezése után
bontották az urnákat és számolták a
szavazatokat. 

A B.-A.-Z. megyei 11-es számú
egyéni országgyûlési választókerü-
letben a választás elsõ fordulója
ugyan érvényes volt, azonban nem
volt eredményes. Az induló jelöltek
közül egyik sem kapta meg az érvé-
nyes voksok több mint 50 százalé-
kát. Így az április 25-ei, második for-
dulóban tovább folytatódik a küz-
delem a szavazatokért, az ország-
gyûlési képviselõi mandátum meg-
szerzéséért.

(Elõzetes eredmények lapunk 
9. oldalán.)

Szerencsen épülhet meg az
Országos Villamos Távvezeték
Zrt. (OVIT) fémipari üzemegy-
sége, amely közvetlenül 120
fõnek biztosítana munkalehe -
tõséget – jelentette be a város
polgármestere április 1-jén meg-
tartott sajtótájékoztatóján. Az
üzem felépítéséhez szükséges te-
rület opcionális vásárlása Sze-
rencsen megtörtént, jelenleg a
projekt engedélyezési és elõké-
születi munkáit végzik, majd a
jogerõs engedélyek birtokában
a kivitelezés tizenkét hónapot
vesz igénybe. 

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

FÉLÉVSZÁZADOS 
PAPI SZOLGÁLAT

Április 11-én reggel hat órakor
Szerencsen is megnyíltak a sza-
vazókörök ajtói, hogy este hét órá-
ig fogadják a választásra jogosul-
takat. A városban tíz helyszínen
több mint 5400 fõ jelent meg,
hogy a hat országgyûlési képvi-
selõjelölt valamelyikére és a lis-
tát állító szervezetekre szavazzon.

ELÕZETES VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK

A tervezett üzem látványterve.

FÉMMEGMUNKÁLÓ ÜZEM 
ÉPÜLHET SZERENCSEN



A gimnázium évente vendégül látja az iskolát támogató vállalkozókat.

Vereséggel, mégis jó érzéssel zár-
ták sakkozóink március 28-án a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei csapat-
bajnokságot. Együttesünk az utolsó
fordulóban Berente otthonában 6,5–

5,5 arányú vereséget szenvedett a
házigazdáktól. A szerencse azonban
a csapat mellé szegõdött, mert az
elõttük álló Tiszaújváros Putnokon
nagy pontkülönbséggel maradt alul,

így a szerencsiek végül a harmadik
helyen zárták a bajnoki küzdelem-
sorozatot. Az egész idényre rányomta
a bélyegét, hogy a csapat meghatá-
rozó játékosai közül többen iskolai,
illetve munkahelyi elfoglaltságok mi-
att csak néhány mérkôzésen szere-
peltek. Az utolsó fordulóban Ág
Norbert, Balogh Imre, Balogh Lász-
ló, ifjabb Balogh Imre, és Jakab Já-
nos ért el gyõzelmet. Döntetlenre
Barva Attila mérkõzött.

Húsvéti játszóházba hívták a gyer-
mekek szüleit március 29-én a sze-
rencsi Napsugár óvodában. A ha-
gyományos programra érkezõ anyu-
kák az óvónõkkel és a kicsikkel kö-
zösen készítették el az ünnepkörhöz
kapcsolódó ajándéktárgyakat.

A gyerekek kézügyességére volt
szükség azon az eseményen is, amit
március 30-án rendezett a szerencsi
Városi Kulturális Központ és Könyv-
tár. 

Az évente visszatérõ húsvéti ját-
szóházban Meczóné Reviczky Beá-
ta könyvtáros irányításával hímes
tojásokat készítettek a résztvevõk. A
gyermekkönyvtár foglalkoztatójában
elõkerültek a színes ragasztók és dí-
szítõelemek, melyek segítségével el-
készülhettek a közelgõ ünnep jel-
képének számító tojások.

A helyi görög katolikus templom
volt a helyszíne a hagyományos
húsvéti hangversenynek. A Városi
Kulturális Központ és Könyvtár által
szervezett március 31-ei eseményen
Rónavölgyi Endréné szólt a keresz-
tény világ legnagyobb ünnepérõl. A
polgármester többek között kiemel-
te, hogy Jézus feltámadása adjon re-
ményt és erõt az embereknek ahhoz,

hogy megtisztulva, jobb emberként
éljenek, cselekedjenek és dolgozza-
nak a hétköznapokban. 

Ezt követõen Damjanovics Pál kö-
szöntötte a fellépõ énekkarokat. A gö-
rög katolikus parókus többek között
arra hívta fel a figyelmet, hogy a vi-
lág azért emlékezhet a keresztény-
ség legnagyobb ünnepére, mert Jé-
zus Krisztus az atya iránti engedel-
mességbõl, szeretetbõl szenvedésé-
vel, kereszthalálával mindannyiunk

bûnéért áldozta fel önmagát, és vál-
totta meg az emberiséget.

Az ünnepi gondolatok után a temp-
lomban felcsendültek a dallamok. El -
sõ ként a Szerencsi Általános Iskola
gyermekei adták elõ mûsorukat, majd
a Szerencsi Férfikar lépett a közön-
ség elé. A koncert a Református
Gyülekezeti Énekkar elõadásával
folytatódott, a végén pedig a Hegyalja
Pedagógus Kórus programja zárta az
idei húsvéti hangversenyt.

Gróf Széchenyi István születésé-
nek 150. évfordulójára emlékeztek
április 7-én Szerencsen. Az 1848-
as forradalom és szabadságharcot
megelõzõ reformmozgalom kie-
melkedõ alakjának 2009. évtõl van
mellszobra a településen, a Szé-
chenyi és Késmárk utcák keresz-
tezõdésében. A jubileum alkalmá-
ból megtartott ünnepségen a Bocs-
kai gimnázium két diákja, Petró Dal-
ma és Takács Fanni adott mûsort.
Az elhangzott énekszám és szava-
lat után Heves János emlékezett a
két évszázaddal ezelõtt élt nagy-
birtokos fõúrra, akit politikai ellen-
fele, Kossuth Lajos a legnagyobb ma-
gyarnak nevezett. Az alpolgármes-
ter ismertette, hogy Széchenyi Ist-
ván édesapja nyomdokain járva

szerzett elévülhetetlen
érdemeket Magyaror-
szág modernizálásá-
ban, a közlekedés fel-
tételeinek javításában,
a gazdaság fejleszté-
sében és a polgároso-
dás  elõsegíté sé ben. 

A szerencsi emlék-
hely kialakítását fel-
ajánlásával elõsegítõ al-
polgármester beszédét
követõen az önkor-
mányzat, valamint a
Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár kép-
viselõi helyezték el ko-
szorúikat a magyar fõúr
Ekker Róbert által meg-
formált mellszobránál. 

A LEGNAGYOBB MAGYAR EMLÉKEZETE 

Széchenyi István alakját Heves János alpol-
gármester idézte fel. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez a jövõbe vetett hit ve-

zérelte az atyát, és mindenki
számára példát mutat az az
életút, melyet a plébános a
szerencsiek szeme elõtt járt
végig – fogalmazott Koncz
Ferenc.

Köszöntötték a lelkészt a
szerencsi, valamint a kör-
nyezõ települések római ka-
tolikus egyházközösségei-
nek vezetõi, majd Mihályi
Jánosné szavalatával zárta
az üdvözletek sorát. Ezt kö-
vetõen Tóth László emlé-
kezett vissza az elmúlt öt-
ven évre, kiemelve, hogy
hálás a jó istennek a félév-
százados szolgálatért,
amelybõl több mint negy-
ven esztendõt Szerencsen
tölthetett el. Az esemény vé-
gén a jelenlévõk hosszú
tapssal köszöntötték az
aranymisés plébánost.

A szerencsi Bocskai István Gimná-
zium és Közgazdasági Szakközépis-
kola tizedik alkalommal hívta talál-
kozóra azoknak a cégeknek a veze-
tõit, akik szakképzési hozzájárulása-
ikkal az elmúlt idõszakban is támo-
gatták az intézmény fejlesztését. 

A gimnázium diákjainak mûsora
után Gál András ismertette, milyen fej-
lesztésekre, a színvonalas oktatást se-
gítõ eszközök beszerzésére fordították
a támogatást. A fõigazgató kiemelte,
hogy míg korábban évente mintegy 25-
30 millió forint érkezett az intézmény
számlájára szakképzési hozzájárulás
címen, ezzel szemben napjainkban en-
nek mindössze a felével számolnak az

intézmény költségvetésében. 2008.
második félévében 14 millió forint
szakképzési támogatásból számítógé-
peket, angol nyelvoktató szoftvert, in-
teraktív táblákat és egyéb oktatási esz-
közöket vásárolt az intézmény. Az el-
múlt esztendõtõl már a Zempléni Tér-
ségi Integrált Szakképzõ Központon ke-
resztül érkeznek a támogatások, ami
a tavalyi esztendõben 12 millió forintot
jelentett. A szakképzési összegnek is
köszönhetõen a középfokú oktatási in-
tézmény 21 projektorral, 88 hordoz-
ható és 151 asztali számítógéppel és
kilenc interaktív táblával rendelkezik,
amely alapján a megye legjobban fel-
szerelt iskolájaként tartják számon a
szerencsi Bocskait.

FEJLESZTÉSEK A SZAKKÉPZÉSI
HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL

A KERESZTÉNY VILÁG ÜNNEPE

A hangversenyen helyi kórusok léptek fel. 

Hagyomány a város életében, hogy a település polgármestere min-
den esztendõben meglátogatja az év elsõ szerencsi újszülöttjét.
Ebbõl az alkalomból Rónavölgyi Endréné március 22-én kereste fel
otthonában Bárány Biankát és szüleit. A kisbaba január 5-én látta
meg a napvilágot 3,75 kg-os testsúllyal. A polgármester ajándék ko -
sár ral és virággal kedveskedett az édesanyának.

AZ IDEI ÉV ELSÕ BABÁJA

ELBÍRÁLÁS ELÕTT 
A DIVERZIFIKÁCIÓS PÁLYÁZATOK 

Mint arról lapunkban korábban már
beszámoltunk, négy hazai cukorgyár
bezárása miatt a kárenyhítést szolgáló
európai uniós program keretében ha-
zánknak 17 milliárd forint áll rendel-
kezésre. Az elmúlt év õszén megjelent
pályázati kiírás alapján ebbõl a pénzbõl
5,6 milliárd forint használható fel Sze-
rencsen és térségében. Ebbõl az ösz-
szegbõl a legtöbb forrás, mintegy 2,3
milliárd forint szolgál mezõgazdasági
fejlesztésekre, feldolgozó üzemek kor-
szerûsítésére.  Mezõgazdasági termé-
kek értéknövelésének támogatására
840 millió forint fordítható. További,
közel 1-1 milliárd forint szolgálja a mik-

rovállalkozások fejlesztését, valamint a
turisztikai tevékenységek ösztönzését,
miközben településfejlesztésre közel
négyszázmillió forint, a vidéki örökség
védelmére pedig csaknem 200 millió
forint jut.

A január 15-ei határidõre összesen
443 pályázat érkezett be a Szerencsi
Cukorgyár termeltetési területérõl a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal (MVH) B.-A.-Z. Megyei Kiren-
deltségére, ahol ezt követõen meg-
kezdték az igénylésekkel kapcsolatos
döntés-elõkészítési munkát. A jogo-
sultak kérelmeikben összesen 11,3
milliárd forint támogatást kértek, ami

több mint kétszerese a rendelkezésre
álló összegnek. 

Lapunk érdeklõdésére április 9-én Gé-
resi Enikõ, a Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium sajtórefe-
rense tájékoztatásul közölte, hogy az
MVH a hat jogcím esetében különbözõ
feldolgozottsági szinttel rendelkezik a
pályázatoknál, azokról döntés még
nem született. A hivatal folyamatosan
küldi ki az igénylõknek a hiánypótlási
felhívásokat, végzik a helyszíni szem-
léket. A szaktárca sajtóreferensének tá-
jékoztatása alapján elsõként valószí -
nû  leg az élelmiszeripari fejlesztések tá-
mogatásáról születik majd döntés.

BRONZÉRMES SAKKOZÓK



PAPÍRGYÁR ÉPÜLNE AZ ERÕMÛ
MELLÉ. Egy papírgyártással foglalko-
zó hazai cég kereste meg a közel-
múltban a szerencsi szalmatüzelésû
erõmû beruházóját azzal, hogy új
üzemüket szívesen építenék fel a meg-
valósítás elõtt álló létesítmény szom-
szédságában, a város ipari parkjában.
A papírgyár helyszínének kiválasztá-
sánál fontosnak tartják az olcsó, meg-
bízható, magyar és hosszú távon ter-
vezhetõ energiaellátást, amit az erõmû
hulladékhõjének a hasznosításával
biztosítottnak látnak. A gyártósor a ter-
vek szerint egy könnyûszerkezetes
csarnokba kerülne, ahol a kezdeti  idõ -
szakban évi 5000 tonna papír legyár-
tásával számolnak. 

VONATPÓTLÓ AUTÓBUSZOK. Éj-
szakai pályafelújítási munkálatok mi-
att április 19–23. között a Szerencs–
Nyíregyháza vasútvonalon néhány
késõ esti járatnál vonatpótló autóbu-
szokkal biztosítja a közlekedést a MÁV
Zrt. A módosított menetrend szerint áp-
rilis 19-én a 22 óra 16 perckor a sze-
rencsi vasútállomásról induló szerel-
vény helyett Tarcalig busz viszi az uta-
sokat, ami visszafelé a 23.59 perckor
Szerencsre érkezõ vonat utasait hoz-
za majd. A további napokban vá-
gányzár miatt Tarcal és Tokaj, Raka-
maz és Görögszállás, valamint Gö-
rögszállás és Nyíregyháza között jár-
nak majd a késõ esti órákban vonat-
pótló autóbuszok.  

KEDVEZMÉNY MOZGÁSKORLÁ-
TOZOTTAKNAK. A Szerencsi Város-
üzemeltetõ Nonprofit Kft. és a Hegyalja
Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesü-
lete közötti együttmûködési megálla-
podás alapján a fogyatékkal élõk ér-
dekképviseletét ellátó civil szervezet
tagjai igazolványuk felmutatásával,
szerdánként nyugdíjasjeggyel vehetik
igénybe a Szerencsi Fürdõ és Well-
nessház szolgáltatásait.   

TANFOLYAM PEDAGÓGUSOK-
NAK. Háromnapos, harmincórás akk-
reditált továbbképzésen vettek részt a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társu-
lás pedagógusai április nyolcadika és
tizedike között. A Szerencsi Általános
Iskola Rákóczi épületében megren-
dezett, Beilleszkedési problémák és
magatartási zavarok óvodás és kisis-
kolás korban címû tanfolyamra Mo-
nok, Legyesbénye, Taktakenéz, Tak-
taszada, Prügy és Szerencs települé-
sekrõl húsz pedagógus jelentkezett. A
továbbképzés 400 ezer forintos össz-
költségét a kistérségi társulás a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásá-
ért Közalapítvány támogatásából biz-
tosította.

ÁLLÁSAJÁNLAT. Az Észak-Ma-
gyarországi Regionális Munkaügyi
Központ helyi kirendeltségén nyil-
vántartott állásajánlatok alapján Sze-
rencsen junior karbantartó mérnök-
ként, illetve junior projektmérnökként,
valamint csomagolás-technológus-
ként, továbbá vendéglátóipari eladó-
ként, ács-állványozóként és pékként

lehet elhelyezkedni. Ugyancsak a vá-
rosban keresnek termelési mûszak-
vezetõt, minõségbiztosítási asszisz-
tenst, folyamatfejlesztõt, mûszakve-
zetõ raktárost, szerkezeti lakatost,
esztergályost és ügyintézõ admi-
nisztrátort. Bekecsen pultosnak, Me-
gyaszón darukezelõnek kínálnak ál-
lást, Abaújkéren fizika–informatika–
német szakos középiskolai tanárt és
szobafestõ-mázoló szakoktatót, Bas-
kón felszolgálót, Taktaszadán pedig
mezõ gazdasági erõgépvezetõt alkal-
maznának. 

A FEJEDELEM EMLÉKEZETE. II. Rá-
kóczi Ferenc születésének 334. év-
fordulója alkalmából rendezett meg-
emlékezést március 26-án a szeren-
csi Városi Kulturális Központ és Könyv-
tár a fejedelem emléktáblájánál. Az
eseményen az intézmény munkatár-
sa, Rácz Miklós idézte fel Rákóczi Fe-
renc életének legfontosabb állomása-
it, majd koszorúzással zárult a prog-
ram.

KÖLTÖZÖTT AZ ÜGYELET. Az
egészségház felújításának idõszakára
Szerencsen, a Kossuth út 5. szám alá
költözött a központi háziorvosi ügye-
let. Hétköznap este hét órától reggel
hét óráig, valamint hétvégeken és ün-
nepnapokon már az új helyen for-
dulhatnak sürgõsségi orvosi ellátásért
a betegek. Az orvosi ügyelet 47/364-
300-as telefonszáma változatlan ma-
radt. Az építkezés ideje alatt a védõnõi
szolgálat is a Kossuth út 5. szám alatt
mûködik.

HÍREK RÖVIDEN
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Ön szerint mi fontosabb Szerencs számára: 

A MUNKAHELYTEREMTÉS VAGY
A VILÁGÖRÖKSÉGI CÍM?

Az idei április 20-ai városnapi ünnepség és annak
kísérõ rendezvényei számos programmal várják az
érdeklõdõket: 

Április 16., (péntek)
8 óra: a holokauszt áldozatainak emléknapja.

Megemlékezés és koszorúzás a Bocskai gimnázium-
ban és a zsidó temetõnél lévõ emléktáblánál.  

14 óra: V. Pálinka- és Bormustra a Népházban.
17 óra: „Csillag születik” gála a Kulcsár Anita Sport-

csarnokban. Fellép: Tabáni István, Horváth Tamás,
Varga Viktor.

Április 17., (szombat)
8 óra: középiskolai kollégiumok Ki mit tud?-jának

regionális középdöntõje a Rákóczi-vár színházter-
mében.

10 óra: II. Szerencsi Táncmûvészeti Fesztivál a Kul-
csár Anita Sportcsarnokban.

16 óra: családi úszóvetélkedõ a városi tanuszodá-
ban.

Április 18., (vasárnap)
10 óra: III. Szerencs Kupa Nemzetközi Asztalite-

nisz Verseny (férfi egyéni és páros) a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban. 

14 óra: „Szerencsi séta”: szerencsi látnivalók fel-
keresése. 

Április 19., (hétfõ)
16 óra: szerencsi és Szerencsrõl elszármazott al-

kotók kiállításának megnyitása a Rákóczi-vár árkád
termében. 

16.30 óra: Szerencs – Nyárádszereda 5 éves test-

vérvárosi kapcsolatának jubile-
umi ünnepsége a Rákóczi-vár lo-
vagtermében. Zenetanári hang-
verseny.

Április 20. (kedd) SZERENCS
VÁROS NAPJA

9 óra: Koszorúzás a Bocskai-
kapunál a gimnázium udvarán. Zenés felvonulás a
Geisenheim tér érintésével a Bocskai-szoborhoz.
Koszorúzás Bocskai István szobránál a Kossuth téren.

10 óra: A fejedelemválasztó szerencsi ország-
gyûlésre emlékezõ ünnepi mûsor a Bocskai gimná-
zium diákjainak elõadásában a református temp-
lomban. Az ünnepséget követõen Bocskai István bronz
plakettjének leleplezése a Rákóczi-várban lévõ Zemp-
léni Pantheonban.

11.30 óra: Szerencs Város Képviselõ-testületének
nyilvános ünnepi ülése a Rákóczi-vár színháztermé-
ben. Díszvendég: Katona Béla, a Magyar Országgyûlés
elnöke. A helyi kitüntetéseket átadja: Rónavölgyi End-
réné polgármester.

Szekeres Adrien, Arany Európa Mûvész-díjas és
eMeRTon-díjas mûvész mûsora.

Kb. 13 óra: Bocskai-oklevelek címû kiállítás meg-
nyitója a Bocskai István Gimnázium aulájában. 

17 óra: Mûvészeti Gála a Rákóczi-vár színházter-
mében. Elõtte az V. Pálinka és Bormustra díjátadá-
sa.

Április 21. (szerda)
17 óra: a kiváló tanulmányi és sporteredményt el-

ért diákok kitüntetése a Rákóczi-vár színháztermében. 

SZERENCS VÁROS NAPJA 

Potvorszki Ferenc:
– Úgy gondolom, hogy az elmúlt idõszak-
ban mesterségesen lett szembeállítva egy-
mással a szerencsi ipar és a hegyaljai bo-
rászat. A helyi cukorgyár kéményeibõl
hosszú évtizedekig gomolygott az õszi  idõ -
szakban a fekete füst, mégsem lett szeny-
nyezett a környék szõlõültetvényein meg-
termelt bor és a táj képét sem rombolta a
két, magasba törõ építmény. A mádiak még
bizonyára emlékeznek a hajdani kaolinüzem
mindent vastagon beborító fehér porára, ami
szintén nem befolyásolta az aszúsodást. Sze-
rencsen munkahelyteremtésre van szükség,
a szõlészek és borászok nem alkalmaznak annyi embert, ami megoldaná
a térség foglalkoztatási problémáit. A városban mindig is jelen volt az ipar,
ami jó lenne, ha az elmúlt két évtizedes leépülés után végre már fejlõdési
pályára állna. 

Kertész Jánosné:
– Emlékszem azokra az idõkre, amikor dél-
után két óra körül a város fõutcájának alsó
szakaszát zsúfolásig megtöltötték a két gyár-
ba igyekvõ, illetve a mûszakjukat letöltött,
hazafelé tartó emberek. Szerencs iparválla-
latai nemcsak a helyben élõknek, hanem a
környezõ települések lakóinak is megélhe-
tést biztosítottak. A város szélén gombamód
szaporodtak a házak, nõtt a népesség. Nap-
jainkban a fiatalok helyben alig találnak meg-
élhetést, a cukorgyár bezárása óta feltûnõen
sok az eladó családi ház a településen. Úgy
hallottam, hogy az ingatlanárak is visszaes-

tek. A világörökségi cím ezen a helyzeten az elmúlt nyolc év alatt nem se-
gített. Ha viszont olyan üzem települne a városba, ami embereket foglal-
koztat és tisztességes bért is fizet, jó eséllyel megfordulna a negatív folyamat.
Erre pedig ugyancsak szükség volna már Szerencsen.   

Répási Gábor:
– Számomra ez nem kérdés. Egyértelmûen
a munkahelyteremtés a fontosabb. Itt min-
denki panaszkodik, hogy nincs hol dolgoz-
ni, rengeteg lakás eladó, mert sokan elköl-
tözésre kényszerülnek azért, hogy meg tud-
janak élni. Szép dolog a világörökségi cím,
de nem ilyen áron, ne okozza egy térség tel-
jes ellehetetlenítését. Szerintem lehet ipari-
lag fejlõdni úgy is, hogy nem tesszük tönk-
re az amúgy is már alig létezõ hagyományokat
és természeti adottságokat. Szerencs jó ide-
je ipari város, ilyen hagyományokkal, sze-
rintem ezt is épp ugyanúgy védeni kell, mint
a Hegyalja egyéb természeti adottságait. Én azt gondolom, hogy diplomásként,
a szõlõben kapálva, napszámból nem lehet megélni.

Stefán Erzsébet: 
– Úgy gondolom, hogy mind a kettõ fontos.
A világörökségi cím az idegenforgalomban
jelenthet elõrelépést a településen, ami a ven-
déglátó szektor fejlõdését eredményezheti.
Ugyanakkor Szerencsen a foglalkoztatásban
elsõsorban a helyi ipar játszott jelentõs sze-
repet, így ennek kiemelt a jelentõsége. Jó vol-
na végre, ha húsz év után egy jelentõsebb
létszámot foglalkoztató üzem létesülne Sze-
rencsen akár helyi vállalkozás, vagy külsõ
befektetõ révén. Ugyanakkor kissé elkeserítõ
számomra a tapasztalat, hogy ha adódik is
munkalehetõség, sokan nem fogadják el. In-

kább otthon tengõdnek a segélybõl, minthogy dolgozzanak.

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Kiss Rozi Luca, Vinnai Emma Eszter, Herczeg Réka, Béki

Levente, Kosztrub Marcell, Török Zsombor, Hák Áron, Vas Dávid.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Éles Zsuzsanna – Paczalos István.
Elhunytak: Hriczu Jánosné (Repkó Mária) 86 éves, Kisvárdai Józsefné

(Sütõ Irén) 69 éves, Alföldi László 79 éves, Paksi Lajosné (Rimán Er-
zsébet) 95 éves.

Magyar állampolgárságot kapott: Gábor Dezsõ.

PÁLYÁZAT A
VÁLLALKOZÁSOKNAK

A helyi kisvállalkozók támogatására
hirdet pályázatot a szerencsi önkor-
mányzat döntése alapján a képviselô-
testület pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottsága. Az erre a célra idén rendel-
kezésre álló 9,6 millió forintból mun-
kahelyteremtésre, munkahelymegtar-
tásra, illetve homlokzat-felújításra lehet
támogatást igényelni. A pályázatokat áp-
rilis 30-án 12 óráig lehet benyújtani a
polgármesteri hivatalhoz. A részletes ki-
írás lapunk 15. oldalán olvasható. 

RAJZOK A KAPUZATBAN
A Szerencsi Városüzemeltetõ

Nonprofit Kft. által meghirdetett
rajzpályázatra beküldött alkotá-
sokból nyílt kiállítás április 9-én
a világörökségi kapuzatban. A
rendezvény helyszínét, illetve a
jövõ Szerencsét ábrázoló leg-
szebb munkákat Rolek Ildikó
gimnáziumi rajztanár zsûrizte.
Az alsó tagozatosok között Ádám
Réka lett az elsõ, második helyen
Édes István, a harmadikon Béni
Roland végzett. A felsõsöknél Ör-
kényi Károly elsõ, Kovács Bálint
második, Pelbárt Enikõ harmadik

lett. Valamennyi helyezett családi be-
lépõt nyert a Szerencsi Fürdõ és Well-
nessházba. 
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KITÜNTETETT SPORTOLÓK III. 
Sorozatunkban azokat a tehetsé-

ges helyi fiatalokat mutatjuk be, akik
tavalyi teljesítményük alapján elis-
merésben részesültek Szerencs Vá-
ros Sportegyesületének idei bál-
ján.

Marton Bence  
A Bocskai

gimnáziumba
járó, fiatal kora
ellenére magas-
ra nõtt fiatalem-
ber az általános
iskola harmadik
osztályától ko-
sarazik. Már kisdiákként is mindig
a tornasor végére állították. Az édes-
apja és a bátyja nyomdokain haladva
heti három-négy alkalommal láto-
gatta a középiskola csapatának ed-
zéseit, amit Gulyás László testnevelõ
tanár vezetett. Fiatal kora miatt so-
káig nem volt helye az együttesben,
annak ellenére, hogy a rendszeres
tréningezésnek köszönhetôen já-
téktudásban és dobáspontosságban
egyaránt látványosan fejlõdött. Ben-
ce 2005-ben lett a gimnázium ta-

nulója. A hatosztályos képzésbe
kapcsolódott be, választásában egyik
fõ szempont a kosárlabdázás volt.
Mindjárt az elsõ éven cserejátékos-
ként pályára lépett a korosztályos
amatõr bajnokságban és tagja volt
az iskola 2009-ben országos bajnoki
címet szerzett csapatának. Idén a
megfiatalodott gárda ugyan nem ért
el számottevõ eredményt, azonban
jövõre szeretnék visszahódítani az
elsõ helyezésüket. Bence még nem
tudja, milyen pályára kerül majd, ab-
ban azonban biztos: olyan egyete-
met vagy fõiskolát választ majd to-
vábbtanulásra, ahol magas színvo-
nalon ûzik a kosárlabdát.     

Balla Dávid 
A Bocskai

gimnázium elsõ
évfolyamán ren-
dészeti képzés-
ben résztvevõ
diák négy évvel
ezelõtt ismerke-
dett meg a súly-
emeléssel. A kíváncsiság vitte le a Ta-
tay sporttelepen lévõ edzõterembe.

Megtetszett neki, hogy a fiúk olyan
nagy súlyokat emelgetnek, ami szá-
mára elképzelhetetlennek tûnt. Õ is
jelentkezett és azóta rendszeresen lá-
togatja a heti ötszöri tréningeket. Fe-
kete László szakedzõ irányítása mel-
lett fokozatosan javult a teljesítmé-
nye, egyre nõtt a rudak végére ke-
rülõ súly. Több megyei verseny meg-
nyerése mellett a diákolimpiai  dön -
tõben és az országos utánpótlás-baj-
nokságon is egyre elõkelõbb helyen
végzett. Eddigi sportpályafutására az
elmúlt évi utánpótlás OB tette fel a
koronát, ahol a 85 kilogrammos
súlycsoportban országos bajnoki cí-
met szerzett új, saját, összetett csúcs-
csal: 177 kilogrammal. Dávid sze-
retne diákolimpián is a dobogó felsõ
fokára állni és a felnõttek mezõnyé-
ben is kipróbálni magát. Ifjúsági kor-
csoportos súlyemelõként az arany
minõsítés megszerzését tûzte ki cé-
lul. Sportpályafutását a családja is tá-
mogatja: édesanyja idõközben súly -
emelõ versenybírói vizsgát tett, a
nagyapja pedig nem hagyna ki egyet-
len versenyt sem, ahol az unokája
szerepel.

NYÍLT NAPOK
ISKOLÁBAN, ÓVODÁBAN

Az elmúlt évek hagyományait foly-
tatva, március 22-én a város nagy-
csoportos óvodásait látták vendégül a
Szerencsi Általános Iskolában. 

A gyermekeknek alkalmuk volt a Rá-
kóczi és Bolyai épületben egyaránt meg-
ismerkedni az oktatási intézménnyel,
valamint a leendõ elsõ osztályos pe-
dagógusokkal. A kis látogatók részt vet-
tek tanítási órákon, bekapcsolódtak a
játékos, kézügyességet igénylõ felada-
tok megoldásába, és ismerkedtek az
épületekkel, ahol szeptembertõl már ko-
moly feladatok várnak rájuk.

Másnap az apukákat és anyukákat
várta az alapfokú oktatási intéz-
mény. Legnagyobb számban a le-
endõ elsõ osztályos gyerekek szülei
látogatták meg a tanítási órákat.
Több foglalkozást tekinthettek meg
a vendégek ezen a délelõttön, de a

legkisebbek órái iránt volt a legna-
gyobb az érdeklõdés.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy
egyre nagyobb szükség van az ilyen
tájékoztató jellegû programokra a he-
lyi oktatási intézményekben, hiszen
a pedagógusok is úgy tartják, hogy
a tanítás és nevelés eredményesen a
gyermekek szüleivel közösen való-
sítható meg.

Nyílt napot tartott március 24-én
és 25-én a szerencsi Napsugár óvo-
da is. A program célja az volt, hogy
a gyerekek óvodai életébe a szülõk
is betekintsenek. A pedagógusok is
fontosnak tartják, hogy a kicsik fej-
lesztése és tudásuk bõvítése mellett
az anyukák és az apukák is szemé-
lyes tapasztalatokkal rendelkezzenek
az intézmény munkájáról.

Az országos életvitel- és gyakorlati
ismeretek verseny megyei fordulóját
rendezték meg március 24-én Sze-
rencsen. Az általános iskola Rákóczi
épületében a helyiek mellett Bükkáb-
rányból, Tállyáról, Mezõkövesdrõl,
Miskolcról és Tiszaújvárosból érkezett
diákok hat csapatban vettek részt a ki-
 írók által meghatározott feladatok meg-

oldásában. A vetélkedõ elsõ részében
egyéni tesztlapot töltöttek ki a tanulók,
majd háromfõs csapatokat alkotva a
népi építészet témakörben búbos ke-
mencét kellett készíteniük sógyurmá-
ból. A legjobbak könyvjutalomban ré-
szesültek. A gyõztes a tiszaújvárosi Szé-
chenyi István Általános Iskola csapa-
ta lett.

SZÉPKIEJTÉSI VERSENY A RÁKÓCZIBAN
A körzeti szépkiejtési verseny intéz-

ményi elõdöntõjét rendezték meg már-
cius 22-én a Szerencsi Általános Isko-
la Rákóczi épületében. Az eseményen
82 alsó tagozatos tanuló vett részt, akik
évfolyamonként hét kategóriában áll-
tak a zsûri elé. A gyerekeknek életko-
ruktól függõen mesemondás, vers, pró-
za és idegen szöveg olvasása volt a fel-

adat. Minden korcsoportból két tanu-
ló jutott tovább az április 13-ai körze-
ti döntõbe. Õk képviselik majd az is-
kolát a Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás egyik legnagyobb létszámú ta-
nulmányi versenyén.

Eredmények:
Elsõ osztály, mesemondás: 1. Vá czi

Kira, 2. Cseresznye Zita, 3. Fige Bálint.

Második osztály, mesemondás: 1. Mé-
száros Viola, 2. Kiss Bettina, 3. Mizák
Anna. Harmadik osztály, vers: 1. Da-
nyikó Dorka, 2. Sztankovics András, Ba-
lázs Petra. Negyedik osztály, próza: 1.
Pelyhe Ádám, 2. Bogoly Levente. Ötö-
dik osztály, vers: 1. Varga Koppány, 2.
Oleszka Dániel. Negyedik osztály pró-
za: 1. Nagy Ágnes, 2. Dovák Dorka,
3. Balázs Ákos. Negyedik osztály, ide-
gen szöveg olvasása: 1. Dócs Fruzsi-
na, 2. Varga Dániel, 3. Tverdota Kari-
na. 

SZERENCSI TEHETSÉGEK: BODNÁR ÁRON
Sorozatunkban

ezúttal a Szeren-
csi Általános Is-
kola Rákóczi
épületébe láto-
gattunk el, ahol
az idén hetedik
osztályos Bodnár
Áronnal (fotón-
kon) beszélgettünk. A kisdiák elsõsor-
ban a képzõmûvészetek terén nyújtott
kiemelkedõ teljesítményt, de tagja a
mûvészeti iskola drámacsoportjának és
kitûnõ tanulmányi eredményével ki-
érdemelte a pedagógusok elismerését.

– Azt hallottam, hogy nagyszájú, de
nagyon tehetséges fiú vagy. Mi ebbõl
az igazság?

– Talán így is van, nem én vagyok a
legjobb gyerek az iskolában, de azért
sok rosszat sem lehet mondani rólam!
Nem lehetek mindenben tökéletes.

– Szerinted miért éppen rád esett a
választás a bemutatkozásban?

– Elsõsorban a rajz, a képzõmûvé-
szet miatt. Elsõ osztályos koromtól
részt veszek a mûvészeti képzésben.
Ennek már hét éve, és elég jó ered-
ményeim voltak. Minden versenyen
indulok. Idén júniusban rendezik meg
Budapesten az Atlétikai Csapat Euró-
pa-bajnokságot, amelynek elõzmé-
nyeként a szervezõk kabala-rajzver-
senyt hirdettek. Tizenkét ország vesz
részt a viadalon és erre kellett kaba-
laállatot tervezni. Az én munkám is
bekerült a legjobb tizenhat közé,
amiért az iskolám 20 belépõjegyet kap
a nyári versenyre. 

– Milyen tervet készítettél? 
– Mivel Magyarországon lesz a ver-

seny, egy magyar állatot, a pávát vá-
lasztottam. A tolldíszeit a 12 ország cí-
merével díszítettem, középen Magyar-

ország jelképével. Sarkantyú és ma-
gyaros mellény is került rá.

– Miért szeretsz rajzolni?
– Nem gondolkodtam még rajta. Az

biztos, hogy a mûvészeti órákon jó csa-
pat van. Nagyon összenõttünk, már hét
éve ismerjük egymást. Tudjuk, hogy ki
miben jó, és ha vannak pályázatok,
mindenki tudja, hogy mit kell készíte-
nie és nem utolsósorban a tanárnõvel
is jól megértjük egymást.

– Otthon is rajzolsz?
– Elõfordul. Fõleg a nyári szünetben,

de ha van szabadidõm és választani
kell, akkor inkább focizni megyek.

– A képzõmûvészetnek melyik terü-
lete áll hozzád közelebb?

– A grafika. Ha például egy csendé-
letet kell készíteni, akkor is meg kell
rajzolni szerkezeti vázlattal. Szerintem
ez a legnehezebb, és csak utána kö-
vetkezik a kidolgozás. Szeretek grafit-
tal dolgozni, csak az a baj, hogy a pá-
lyázatokon mostanában inkább festek,
mert mikor grafittal készültem, mindig
visszaírták: jó, csak kár, hogy nem volt
színes. Amikor például olyan a zsûri,
hogy nincs közöttük grafikus, akkor
mindenki a színeset nézi, mert az job-
ban mutat, az alkotás kitûnik a többi
közül. Ezért most én is színes képeket
részesítem elõnyben. 

– Melyik munkádra vagy nagyon
büszke? 

– Tavaly készítettem grafittal egy kéz-
tanulmányt. Elõször fekete lapra kré-
tával rajzoltam csontvázkezet, majd azt
felragasztottuk nagyobb lapra. Több
technikát alkalmaztam és szerintem na-
gyon jól sikerült. Talán még most is ki
van rakva az iskola falára. 

– Ehhez azért egy kis anatómiai is-
meretre is szükség volt.

– A szüleim mindenben támogatnak
engem, könyveket vásárolnak nekem,

táborokban vehetek részt. Így jutottam
hozzá egy anatómia könyvhöz, ami
nagy segítséget jelentett a kép elkészí-
téséhez. 

– Ha jól tudom, tagja vagy a drá-
macsoportnak is. 

– Két éve járok az együttesbe, és azt
is szeretem. Elõtte is szerepeltem néhány
iskolai mûsorban, de csak hatodikos ko-
romtól vagyok drámacsoportos. Itt is na-
gyon jó a társaság. Amikor tanulunk egy
új darabot, abban általában tánc is van,
hogy minél színesebb legyen.

– Szeretsz a színpadon lenni?
– Jó érzés, amikor a fény megvilágít,

és tudom, hogy mindenki engem néz.
Elõször ugyan izgultam, de erre már
nem figyelek. Amikor látom, hogy a kö-
zönségnek tetszik az elõadás, akkor már
eszembe se jut a drukk.  

– Hogy megy a tanulás?
– Hetedikes vagyok és eddig kitûnõ

voltam. Mivel kéttannyelvûbe járok, az
angolt is tanulni kell keményen. Most
egy kicsit nehéz, új tanárt kaptunk, akit
nagyon szeretek, de elég sokat köve-
tel. Aztán meg idén bejött még a tör-
ténelem, amit szintén angolul tanulunk,
és rengeteg idõ kell erre is. 

– Lehet szeretni a tanulást?
– Nem megy minden könnyen és

nem mondom, hogy imádok tanulni,
de tudom, hogy kell. Nincs választá-
som, mert ettõl függ a jövõm.

– Már van elképzelésed a jövõdrõl is?
– Miskolcra, a Zrínyi Ilona Gimná-

ziumba szeretnék jelentkezni, angol és
rajz tagozatra. 

– Mivel foglalkozol a szabadidõdben?
– Szívesen megyek ki focizni az osz-

tálytársaimmal és a környéken lakó na-
gyobb fiúkkal. Szeretek számítógé-
pezni, de ott is a focis játékot kedve-
lem. Természetesen rajzolni is szoktam.

M. Z.

Az ovisok a leendõ pedagógusaikkal is megismerkedtek.

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

A kemenceépítés próbára tette a fiatalokat.    

Egy márciusi reggelen közel ötvenen
indultunk Budapestre egy eltüntetett le-
genda feltárására: a Tutanhamon-kiál-
lításra. A háromórás út hamar eltelt, hi-
szen alig vártuk, hogy meglássuk a
„híres kincseket”. Már a tárlatvezetés
sem a megszokott volt, hiszen mind-
egyikünk egy elektronikus sztereó ké-
szüléket kapott, amely egy fejhallgatón
keresztül mesélte el Tutanhamon és ko-
rának történetét. A szakszerû és tömör
magyarázat – amit mi irányítottunk –
nagyon érdekesnek bizonyult. Egy iz-
galmas és csodás kiállítás tárult a sze-
münk elé. Megtudtuk, hogy Tutanha-
mon az egyip tomi történelem egyik
legrejtélyesebb alakja volt. Ismeretle-
nül, sírjában elrejtve nyugodott majd-

nem három és fél évezreden át a Kirá-
lyok Völgyében, amíg végül Howard
Carter rábukkant. Az eléje táruló kam-
rák zsúfolva voltak a felbecsülhetetlen
értékû kincsekkel. A kiállítás ennek a
cso dás pillanatnak az átélését tette
számunkra lehetõvé. A Tutanhamon-
sír három kamrájában lévõ több mint
ezer tárgy életnagyságú másolatát cso-
dálhattuk meg. Tudással megtömött fe-
jünket a Tropicariumban szellõztettük
ki, majd jókedvûen indultunk haza.

Köszönjük osztályfõnökünknek, Der-
da Péternének, hogy megszervezte ezt
a kirándulást, és ilyen csodálatos él-
ményhez juttatott bennünket!

Pelbárt Enikõ és Gaál Eszter
5. b. osztályos tanulók

TUTANHAMON KINCSEI

KEMENCE SÓGYURMÁBÓL
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JOGÁSZFÓRUM
A Magyar Jogász Egylet március

25-én Budapesten tartotta a kül-
döttgyûlését, amelynek napirendi
pontjai között a civil szervezet elmúlt
évi szakmai tevékenységének érté-
kelése és az idei munkaterv elfoga-
dása szerepelt.  

A küldöttek megállapítottak, hogy
az egylet 2009-ben eredményesen
hajtotta végre programját. Különösen
sikeres volt az 5. Európai Jogász Fó-
rum, melynek fõ szervezõje és irá-
nyítója Cserba Lajos, az egylet Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei szerve-
zetének elnöke volt. A fórumon bün-
tetõjogi, civilisztikai (polgári jogi),
közjogi témakörökben színvonalas
elõadások, észrevételek, javaslatok
hangzottak el. Ezek pozitívan befo-
lyásolják majd mind a magyar, mind
az európai jogalkotási folyamatokat
és a jogalkalmazási gyakorlatot. Az
elõadók, a vitavezetõk európai hírû
elméleti és gyakorló jogászok, jog-
tudósok voltak. Kiemelést érdemel a
tavalyi rendezvények közül – többek

között – a 28. Jogász Vándor Gyûlés,
amelyen Kovács Tamás legfõbb
ügyész, Kilényi Géza professor eme-
ritus, Bárándy Péter, Stumpf István és
más neves, ismert jogászok tartottak
elõ adást. Az egylet 2010. évi prog-
ramja segíti a jogalkotás, a jogalkal-
mazás színvonalának javítását. Ki-
emelést érdemel az is, hogy a 2009.
évi költségvetést a civil szervezet szi-
gorúan betartotta. Célkitûzésként
szerepel a taglétszám növelése. Ez
mindenekelõtt a fiatal, kezdõ jogá-
szok és a jogi személyek bevonását
jelenti. Ez utóbbiak a tagsági viszony
fejében a bonyolult jogi problémák
megoldásához az egylet segítségét is
igényelhetik. A küldöttgyûlésen az
arra érdemes tagok elismerésben ré-
szesültek. Így többek között Kovács
Tamás jelenlegi és Györgyi Kálmán
volt legfõbb ügyész, Bárándy Péter
volt igazságügy-miniszter és Miks An-
tal volt egyleti fõtitkár kapott kitün-
tetést. 

Visóczki Kálmán 

JEGYZÕK SZÁMVETÉSE
A Rákóczi-várban tartotta köz-

gyûlését március 31-én a Váro-
si Jegyzõk Egyesülete. A tisztújí-
tással egybekötött fórumon Ga-
dóczi Bertalan szerencsi jegyzõt
választották meg a szakmai szer-
vezet elnökének.  

Az immár közel húszesztendõs
múltra visszatekintõ Városi Jegy-
zõk Egyesülete megalapításának
helyszínén, Szerencsen rendezi
meg éves közgyûléseit. Az idei
eseményen a jelenlévõk elfo-
gadták a civil szervezet elmúlt évi
gazdálkodásáról készített beszá-
molót és az idei pénzügyi tervet.
Mint elhangzott, az egyesület ta-
valy 40 millió forint bevétel és
ugyanennyi kiadás mellett vé-
gezte a tevékenységét. Az idén
ehhez hasonló nagyságrendû összeg-
gel számolnak. A tagság elfogadta,
hogy az egyesület hagyományos nyá-
ri szakmai programjának az idén Kö-
zép-Dalmácia legyen a célállomása. 

A közgyûlés különlegességét az adta,
hogy tavaly nyugállományba vonult
Bíró László címzetes fõjegyzõ, aki a há -
zi gazda település polgármesteri hiva-
talának vezetõjeként a kezdetektõl el-
látta az egyesület elnöki tisztét. Az alap-
szabály szerint nyugdíjas köztisztviselõ

ezt a tisztséget nem töltheti be, azért a
tagság érdemei elismeréseként Bíró
Lászlónak örökös tiszteletbeli elnök cí-
met adományozott és a jelölõ bizott-
ság javaslatát egyhangúlag elfogadva
Gadóczi Bertalan szerencsi jegyzõt
választották meg elnöknek.  

Az április 1-jei szakmai nap kereté-
ben többek között a foglalkozás-reha-
bilitáció jelenérõl és jövõjérõl is szót
ejtettek a szakemberek. Mészáros Mik-
lós miniszteri biztos tájékoztatójában

kiemelte, hogy napjainkban Magyar-
országon több mint négyszázezerre te-
hetõ azoknak a rokkantsági ellátásban
részesülõknek a száma, akik még nem
érték el az öregségi nyugdíjkorhatárt.
Ezt az európai összehasonlításban is ki-
ugróan magas létszámot csökkentené
az új szabályozás, amely a jelenleg rok-
kantsági nyugdíjban részesülõ, azon-
ban dolgozni képes embereket reha-
bilitáció révén visszavezetné a munka
világába.  

ÚJ ORVOS A RENDELÕINTÉZETBEN: MAKÓ LÕRINC
Idén februárban új orvos kezdte

meg munkáját a szerencsi rendel-
õintézet fül-orr-gégészeti szakren-
delésén. Makó Lõrinc (fotónkon) és
kollégái a miskolci megyei kórház-
ból minden hét szerdáján járnak ki
településünkre, hogy ellássák a be-
tegeket. Az alábbiakban a fiatal
szakorvossal ismerkedhetnek meg ol-
vasóink. 

Makó Lõrinc 2004 óta dolgozik or-
vosként, az elmúlt évben szakvizs-
gázott. Miskolcon él és a megyei kór-
ház fül-orr-gégészeti osztályán dol-
gozik.

– Miért választotta az orvosi pályát?
– Úgy emlékszem, már kiskorom-

ban megfogalmazódott bennem ez a
gondolat. Persze, eleinte nem volt ez
egészen tudatos. Aztán úgy alakult,
hogy kitartottam az elhatározásom
mellett. Sikeresen felvételiztem és az

érettségi után Pécsen kezdtem az
egyetemet, majd a nagy távolság mi-
att másodévesen Debrecenben foly-
tattam a tanulmányaimat és ott sze-
reztem diplomát. A kötelezõ szak-
vizsgáimat ott, részben Miskolcon
tudtam le. 

– Miért lett fül-orr-gégész?
– Mindenképpen mûtétes szak-

mával szerettem volna foglalkozni,
és a korábbi fõnököm személyes in-
díttatás révén – mivel a fia az osz-
tálytársam volt és azóta is jó bará-
tok vagyunk – ajánlotta a lehetõsé-
get, hogy gondolkodjam el a fül-orr-
gégészeten, mivel szívesen látna és
tanítana. Engedtem Szakács Gábor
fõorvos úr hívó szavának, és ma már
tudom: jól választottam. Nagyon
szép szakma, számtalan tanulni va-
lóval és kihívással. 

– Hogyan került Szerencsre?
– Kicsit távolabbról kezdeném a vá-

laszt. Nem árulok el nagy titkot az-
zal, ha azt mondom: nehézségekkel
küzd az egészségügy szerte az or-
szágban és számos szakterületen. A
fül-orr-gégészet elöregedõben van,
nem igazán van utánpótlás, így nyu-
godtan említhetjük hiányszakma-
ként. Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye különösen érintett ebben, hiszen
az elmúlt évek kórházbezárásai je-
lentõsen sújtották a térséget. Meg-
szûnt a Semmelweis Kórház és a Di-
ósgyõri Kórház fül-orr-gégészeti osz-
tálya, így napjainkban az ügyeleti te-
vékenységet – beleértve a traumato-
lógiai és a szájsebészeti ellátást is –,

a megyei intézmény fül-orr-
gégészete végzi. Ma már Ózdon és
Kazincbarcikán sincs osztályos te-
vékenység, csupán Sátoraljaújhe-
lyen dolgoznak még limitált óra-
számban. Ezek miatt nagy a leter-
heltségünk, ami különösen az ügye-
leti idõszakban érezhetõ, de ez a
mûtétes ellátásra, az ambuláns for-
galomra, a járóbeteg-ellátásra is
egyaránt igaz. 

Így jött a szükségszerû ötlet: meg
kellene szervezni egy mobil csapa-
tot, amely ellátást biztosítana a me-
gye településein. Néhány héttel
ezelõtt több kollégámmal közösen lét-
rehoztunk egy gazdasági társaságot,
amelynek én vagyok a vezetõje. Je-
lenleg heten vagyunk a cégben, ha-
tan a fül-orr-gégészeti osztályon dol-
gozunk és van onkológus kollégánk
is. Így kerültünk kapcsolatba a sze-
rencsi rendelõintézettel is, ahol ha-
todik hete tartunk rendeléseket. Szer-
dánként járunk ki, a többi napokon
a korábban megismert orvosok tart-
ják a rendeléseket. Ez nekünk és a
szerencsi kistérségnek is kedvezõ
konstrukció. 

– Ezek szerint van igény a megyé-
ben az orvoscsoport munkájára. 

– Ezt egyértelmûen tapasztaljuk, és
pozitívak a visszajelzések. Mint
ahogy Bobkó Géza igazgató úr is el-
mondta, a szerencsi rendelõintézet
több más szakmában ápol jó kap-
csolatokat a megyei kórházzal és szá-
mos pályázatban együtt dolgoznak.
Ennek egyik része a mi tevékenysé-
günk is. 

– Milyen elõnyt jelenthet a bete-
geknek az, hogy Önök a megyei kór-
ház orvosai?

– Két dologban látom ennek a
hasznát. Egyrészt a tapasztalatunk-
kal tudjuk segíteni az itteni kollégák
munkáját is. Másrészt pedig, hogy a
mûtéti beavatkozásra javasolt bete-
gek talán gyorsabban juthatnak el a
kórházi kezelésig, amely után szin-
tén itt helyben tudjuk figyelemmel kí-
sérni a páciensek gyógyulását.

– Kiket fogadnak a szerencsi szak-
rendelésen?

– Teljesen átfogó a spektrum. Fel-
nõtteket, gyermekeket egyaránt ellá-
tunk. M. Z.

Bíró László címzetes fõjegyzõ alapításától irányította elnökként a Városi
Jegyzõk Egyesületét. 

AZ IRODAHÁZBAN A TISZK-KÖZPONT
Szerencsre költözik a Zempléni

Térségi Integrált Szakképzõ Központ
(TISZK) irányító testülete – jelentette
be április 2-án a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat ok-
tatásért felelõs alelnöke. 

Koncz Ferenc errõl abból az al-
kalomból szólt, hogy kezdeménye-
zésére a TIGÁZ Zrt. térítésmentesen
a TISZK rendelkezésére bocsátotta a
Rákóczi út 125. szám alatti iroda-
épületét. Az alelnök köszöntõjében
felidézte, hogy a létesítményt ko-
rábban a térségi gázszolgáltató hasz-
nálta, majd a TIGÁZ Zrt. tulajdoná-
ba kerülve kihasználatlanul állt,
azonban a jövõben oktatási célokat
szolgál. Miskolcról kerül ide a ti-
zenkét tagintézményt összefogó
Zempléni TISZK központja. Az épü-
letet nyolc évre térítésmentesen adja
használatba a TIGÁZ Zrt. A gáz-
szolgáltató társaság emellett évi több
mint 20 millió forinttal támogatja a
szakképzés fejlesztését. 

Cesare Cuniberto, a TIGÁZ Zrt. el-
nöke hangsúlyozta, hogy a cégnek
az ENI csoport tagjaként stratégiai
célkitûzése a fenntarthatóság bizto-

sítása, amiben kiemelt területet jelent
a képzés. Ezért döntöttek úgy, hogy
az értékesítés helyett oktatási célok-
ra hasznosítják a Rákóczi úti épüle-
tüket.  

Az ünnepélyes esemény az iroda-

ház használatba adásáról szóló szán-
déknyilatkozat aláírásával zárult,
amelyet Cesare Cuniberto, Koncz Fe-
renc és Marton Péter, a Zempléni
Szakképzés-szervezési Társulás el-
nöke látott el kézjegyével. 

A Rákóczi út 125. alatti épület használatba adásáról szóló doku-
mentumot Cesare Cuniberto (jobbra), Koncz Ferenc és Marton Péter
látta el kézjegyével. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az OVIT Zrt. fémmeg-

munkáló üzeme a tervek sze-
rint 120 embernek ad majd
munkát, amit a helyben élõk
érdekét szem elõtt tartva, re-
mélem,  párt állástól és világ-
nézettõl függetlenül minden-
ki támogat – hangsúlyozta Fi-
csor Ádám.

A helyszíntõl függetlenül a
beruházás során az üzembe
építendõ berendezéseket és
folyamatokat az elérhetõ leg-
magasabb színvonal és kör-
nyezetbarát megoldások jel-
lemzik. A felületkezelési zárt rendszerû
technológia Európában a legkor-
szerûbb. Az üzem felépítéséhez szük-
séges terület opcionális vásárlása Sze-
rencs határában, a prügyi út mellett
megtörtént, jelenleg a projekt engedé-
lyezési és  elõ készületi munkáit végzik.

S. L.
***

Az OVIT Zrt. Magyarország legki-
terjedtebb tevékenységi körrel rendel-
kezõ villamosenergia-hálózati létesítõ,

kivitelezõ vállalata. Hat évtizede vég-
zi a nagyfeszültségû távvezetékek és
transzformátor-állomások telepítését,
karbantartását és fejlesztését. A cég te-
vékenységei alapvetõen a magyar át-
viteli hálózathoz és a hazai erõmûvek
karbantartásához, beruházásaihoz kap-
csolódnak, emellett rendszeresen vál-
lal hasonló feladatokat a hazai áram-
szolgáltatók, továbbá ipari nagyfo-
gyasztók és külföldi megrendelõk ré-
szére is. 

FÉMMEGMUNKÁLÓ ÜZEM
ÉPÜLHET SZERENCSEN

A sajtótájékoztatón Rónavölgyi Endréné
polgármester és Ficsor Ádám szólt az új
munkahelyteremtés lehetõségérõl. 
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Évértékelõ küldött-
gyûlést tartott március
24-én Szerencs Város
Sportegyesülete.  A prog-
ram résztvevõi elfogadták
a civil szervezet idei pénz-
ügyi tervét és havi ötszáz
forintban állapították meg
a sportolói tagdíjat. 

A Bocskai Gimnázi-
umban megtartott ta-
nácskozáson Kormos Sán-
dor elnök az elmúlt év
eredményeit értékelve is-
mertette, hogy 2009-ben
a férfi kosárlabdacsapat
bejutott az NB II-be, míg
az asztaliteniszezõk tavalytól az NB III-
ban szerepelnek. A nõi kézilabdázók
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei baj-
nokságban állnak helyt. Az utánpótlás-
neveléssel foglalkozó birkózó- és  súly -
emelõ-szakosztályok növendékei or-
szágos versenyeken állnak dobogóra.
Az elnök hangsúlyozta, hogy az egye-
sület gazdálkodása az elmúlt évben jel-
lemzõen kiegyensúlyozott volt. Az
utolsó idõszakban ugyan jelentkeztek
finanszírozási nehézségek, ezeket azon-
ban sikerült áthidalniuk. Fõ szponzo-
ruk továbbra is az önkormányzat. Ki-
sebb támogatók mellett Braun Miklós
ajánlott fel jelentõsebb összeget a csa-
patoknak sportruházat vásárlására. Kor-
mos Sándor jelezte: az idei eszten dõre
a szakosztályok által leadott támoga-
tási igény elõreláthatóan 10-15%-kal
haladja meg a lehetõségeket. A pénz-
ügyi egyensúlyhoz a kiadások lefara-
gása mellett tagdíjemelésre is szükség
van. Eddig az volt a törekvésük, hogy
mindenki számára biztosítsák a rend-
szeres mozgás lehetõségét, a jövõben
a minõség irányába szeretnének el-
mozdulni. 

Cseppely János ügyvezetõ igazgató
tájékoztatásából kiderült, hogy 2009-
ben összesen 13,5 millió forinttal gaz-
dálkodott a szervezet. Ennek az ösz-
szegnek több mint a felét, 7 millió fo-
rintot a város biztosította. Érkeztek tá-
mogatások az egyesület bankszámlá-
jára a megyei közgyûléstõl, önkor-
mányzati képviselõktõl, országos sport-
szövetségektõl és sikeres pályázatokból
egyaránt. A rendelkezésre álló pénzbõl
az egyes szakosztályok az alábbiak sze-
rint részesültek: labdarúgók 1,7 millió
forint (ebbõl 700 ezer forint támoga-
tásból sportfelszerelés), kosárlabdázok
2,8 millió forint (ebbõl 900 ezer forint

támogatásból sportfelszerelés), kézi-
labdázók 1,7 millió forint (ebbõl 870
ezer forint támogatásból sportfelszere-
lés), súlyemelõk 1,7 millió forint (ebbõl
500 ezer forint támogatásból sportfel-
szerelés), asztalitenisz 911 ezer forint,
sakk 684 ezer forint, birkózó 785 ezer
forint, úszó 1,1 millió forint, karate 371
ezer forint, tenisz 100 ezer forint, egye-
sület 1,5 millió forint. 

Kiss Attila ismertette, hogy az úszó
szakosztály összességében 4,5 millió
forintból gazdálkodott. A kiadások je-
lentõs részét – bérlet, edzõtábor, tré-
ner – a szülõk fedezik. 

Rónavölgyi Endréné polgármester ki-
emelte, hogy a szerencsi önkormány-
zat kiemelt feladatának tekinti a sport
támogatását. Az egyesületnek biztosí-
tott összegen túl több tízmillió forintot
áldoznak a különbözõ létesítmények
– tanuszoda, sportcsarnok, wellness-
ház – mûködtetésére. Emellett tavaly
számos nagyszabású sporteseménynek
adott helyszínt Szerencs, amelyek kö-
zött félmaratoni futóverseny, súlyemelõ
diákolimpiai országos döntõ, országúti
kerékpárviadal, triatlon, pingpong- és
birkózóversenyek egyaránt szerepeltek.  

A küldöttgyûlés résztvevõi a szak-
osztályi igényeket figyelembe véve
egyhangúlag elfogadták az egyesület
idei esztendõre szóló költségvetését. A
pénzügyi terv egyensúlya érdekében
az eddigi évi négyszáz forintos tagdí-
jat március 1-jétõl havi ötszáz forintra
módosították. A küldöttek a tisztségébõl
korábban leköszönt Bodnár Béla he-
lyett Barva Attila aljegyzõt az elnök-
ség tagjává választották. Döntés szü-
letett arról is, hogy a sportegyesület
 négy évente, az önkormányzati vá-
lasztásokat követõ kettõ hónapon be-
lül tart tisztújítást. 

Sorozatunkban olyan, a váro-
sunkból elszármazott szerencsieket
mutatunk be, akiknek a pályafutása
tanulságként szolgálhat az utánuk
következõ generációk számára. Ez
alkalommal a Németországban élõ
Kisvárdai Katalin (fotónkon) mesél
élete alakulásáról.

– Mivel szüleim mindketten a pos-
tán dolgoztak, így a városi óvodából
ballagtam – idézi fel gyermekkorát
Kisvárdai Katalin. A Hunyadi János
Általános Iskolában ötödiktõl orosz
tagozatos osztályba jártam. Szinte
több idegen nyelvi óránk volt, mint
magyar, így a középiskolában orosz-
ból abból éltem, amit Tóth Etelka ta-
nárnõtõl igencsak megtanultam. Szi-
gorú osztályfõnökömnek, a magyar–
történelem szakos Egeli Józsefnének
is sokat köszönhetek. Gondolkodás-
ra, saját véleményünk megformálá-
sára nevelt bennünket, amit a késõb-
bi életemben jól tudtam használni.
Az általános iskolai idõre szívesen
gondolok vissza. Ebben az idõszak-
ban élmény volt a zánkai vagy a si-
mai nyaralás, a focizás a fiúkkal a pá-
lyán, biciklitúra Simára, a kéthetes
cseretábor az akkori NDK-ban. Jó
szívvel emlékszem vissza a kis kó-
rusra, az õszi szüretelésekre, vagy ép-
pen a „Fut a Szerencs” programra. 

– 1981 szeptemberétõl a miskol-
ci Berzeviczy Gergely Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakközépisko-
lában folytattam tanulmányaimat
vendéglátó szakon – ismertette Kati.
– Mivel kollégiumot nem kaptam, a
szüleim négy éven keresztül keser-
vesen fizették az albérletemet. Ebben
a helyzetben 14 éves koromtól a sa-
ját lábamon kellett megállnom.

A sikeres érettségi és szakmai vizs-
gák után, mint sok más fiatal akko-
riban, sok területen kipróbáltam ma-
gam.

Dolgoztam a postán  táviratfelvevõ -
ként, hordtam táviratot biciklivel, Bu-
zsikék kocsmájában voltam kiszol-
gáló, leltár-elszámoltató az Áfész-iro-
dában, a Nyiri Gézáék sörözõjében
pincér, Tokajban szállodai portás, Ba-
dacsonyban egy borospincében fel-
szolgáló. A rendszerváltást köve-
tõen egy újsághirdetés útján kijutot-
tam Hollandiába, ahol egy vendég-

látóipari egységben helyezkedtem el.
„Het Brugske”-nek hívták, sörözõ, fa-
gyizó, snack-bár és étterem tartozott
hozzá két hatalmas terasszal. Sze-
rettek és megbecsültek a fõnökék,
kedveltek a vendégek, így könnyen
viseltem az új életemet a „leendõ ha-
zámban”. Mivel hollandul nem be-
széltem, így újra beültem az iskola-
padba és munka mellett tanultam. Az
élõ nyelv igazi elsajátításához pedig
gyerekprogramokat és holland tele-
novellákat néztem a tévében.

1994-ben az akkori barátommal le-
hetõségünk nyílt arra, hogy a nagy-
bátyjától átvegyük egy sörözõ
mûködtetését. Az iskolai végzettsé-
gemet a holland hatóság elfogadta,

így hat évig keményen dolgozva egy
nagyon jól menõ vendéglátóhelyet
vezettem. Szerettek a vendégek, a
munkámat szívvel-lélekkel végez-
tem. A szabadidõ teljes hiánya azon-
ban oda vezetett, hogy a magánéle-
tem teljesen csõdbe jutott. Nem
akartam sok pénzt keresni és bol-
dogtalan lenni, ezért 2000-ben szét-
váltunk és fájó szívvel kiléptem a sö-
rözõbõl.

– Mivel 1997-tõl holland állam-
polgár vagyok – emelte ki Kisvárdai
Katalin –, új irányt adva életemnek,
beadhattam a jelentkezésemet Né-
metországban az aacheni casinóba.
Két nap múlva az igazgató behívott
beszélgetésre és azonnal felvettek fel-
szolgálónak. Az elsõ hónap után in-
dult egy amerikairulett-tanfolyam,
amelyen részt vehettem. Ekkor még
Hollandiában laktam és Németor-

szágba jártam hétfõtõl péntekig reg-
gel 10-tõl délután 2-ig a képzésre, utá-
na késõ éjszakáig munka, naponta há-
rom órás alvás, és mindez három hó-
napon keresztül. Szinte vért izzadtam,
de sikerült. Krupié lettem. Ezt köve-
tõen egyik tanfolyamot végeztem a
másik után, így két éven belül meg-
tanultam minden játék – francia ru-
lett, Black Jack, póker – csínját-bín-
ját. Így  kezdõ dött a máig tartó ka-
szinós karrierem. 2007-tõl már nem
osztóként dolgozom, hanem asztal -
fõnök lettem  Duis burgban, Német-
ország legmodernebb, újonnan épült
kaszinójában. Lassan már egy éve,
hogy rendszeresen teremfõnöknek is
beosztanak. A kaszinók világa sajnos

még a mai napig is a férfiak ál-
tal uralt terület, ahol nekünk,
nõknek igencsak erõsnek kell
lennünk, ha azt akarjuk, hogy
egyenrangú partnerként kezel-
jenek bennünket. A fõnökeim na-
gyon elégedettek a munkám-
mal. Ezt nemcsak anyagilag ho-
norálják, hanem külön felada-
tokat is rám bíznak, így a sza-
badidõmben sem hagynak unat-
kozni. Ennek ellenére a karriert
választottam a családalapítás he-
lyett. Az új munkahelyem miatt
három éve Hollandiát a hátam
mögött hagyva Németországba
költöztem. A beilleszkedéssel
eddigi életemben soha nem volt

gondom, az emberek mindig elfo-
gadtak. A hollandok lazák, gyorsan
barátkozóak, a németek kimértek és
bizalmatlanabbak. Ennek ellenére
mindkét országban sikerült barátok-
ra találnom. Egyedül élek, de nem va-
gyok magányos. A magánéletemben
kiegyensúlyozott vagyok, amihez az
is hozzásegít, hogy egy csendes la-
kást bérelek, így a pihenés, a nyu-
galmam biztosított. A kevés szabad -
idõmben rendszeresen futok. A
stresszt, a felmerülõ gondokat spor-
tolással orvosolom. Harmincöt éve-
sen teljesítettem az elsõ maratoni tá-
vot Kölnben. Azóta többször vettem
részt félmaratonon és 10 kilométe-
res jótékonysági célú futáson. 

– Nyáron a szabadságomat min-
dig Szerencsen töltöm – emelte ki
Kisvárdai Katalin. – Szívesen járok
haza, jó látni, hogy évrõl évre  fej -
lõdik a város. A jövõre nézve nin-
csenek terveim, soha nem is voltak.
Azt, hogy mi lesz holnap, majd meg-
látom holnap.

HÁZTARTÁSI SZEMÉT A GYÛJTÕSZIGETEKEN

A szakosztályok képviselõi a mûködés biz-
tonsága érdekében támogatták a tagdíj -
emelést.

KÜLDÖTTÉRTEKEZLET
A SPORTEGYESÜLETNÉL 

Az elmúlt idõszakban térségünkben
is egyre nagyobb teret hódít a szelek-
tív hulladékgyûjtés, ami az értékes
anyagok újrahasznosításának alapjá-
ul szolgál. Szerencsen azonban az
utóbbi idõszakban többen háztartási
szemét elhelyezésére használják a
meglévõ gyûjtõszigeteket, tönkretéve
a környezetük iránt felelõsséget érzõ
többség munkáját.

Lengyel Attila (ké-
pünkön), a Szerencs
Térségi Hulladékke-
zelési Közszolgáltató
Kft. általános igaz-
gatóhelyettese sze-
rint meglepõ volt szá-
mukra a nemkívána-

tos jelenség, hiszen a város az elmúlt
idõszakban élen járt a környezetvé-
delmi szempontból nagy  jelen tõ ségû
programnak a megvalósításában. En-
nek jegyében létesültek szelektív hul-
ladékgyûjtõ szigetek a város több pont-
ján és a megyében elsõként itt nyitot-

ta meg kapuját a hulladékudvar, ahol
többek között kerti nyesedékek, hasz-
nált mûszaki berendezések, elemek, ak-
kumulátorok és fáradt olaj leadására is
lehetõségük van a városban élõknek.
A kisebb lakásátalakításokból szárma-
zó törmeléket a lakosság 500 kilog-
rammig ingyenesen beszállíthatja a kö-
zeli regionális lerakóban mûködõ, épí-
tési-bontási törmeléket feldolgozó
üzembe. Mindezek ellenére az elmúlt
hónapokban  a szerencsi lakosság egy

része kommunális szeméttel és építé-
si törmelékkel tömi meg a különválo-
gatott üvegek, PET-palackok és papír
tárolására szolgáló konténereket. A
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. hi-
ába takarítja a gyûjtõszigeteket és kör-
nyéküket, egy-egy hétvégén kataszt-
rofális körülmények alakulnak ki, ami
Zemplénben még az olyan tele -
püléseken sem jellemzõ, ahol magas
a hátrányos helyzetû családok aránya. 

Sajnos, Szerencsen azok közül sem
mindenki szolgál jó példával, akik-
nek ez a munkakörükbõl, tisztsé-
gükbõl fakadóan kötelességük lenne
– emelte ki Lengyel Attila. – Így buk-
tattak le a munkatársaim többek kö-
zött a szelektív gyûjtõszigeteken ház-
tartási hulladékot elhelyezõ önkor-
mányzati képviselõt és általános is-
kolai tanárt. Esetükben is feljelentés-
sel éltünk a helyi szabálysértési ha-
tóságnál, azonban ezeket késõbb tu-
lajdonosi kérésre vissza kellett von-
nunk – közölte lapunkkal az igazga-
tóhelyettes.

A szelektív hulladékgyûjtõ szi -
getek nem kommunális szemét
elhelyezésére szolgálnak. 

Szerencsiek a nagyvilágban

KISVÁRDAI KATALIN

A JÓLELKÛ SZERENCSIEK
Köszönetet mondok mindenkinek,

aki az általános iskola Rákóczi épüle-
tében a gyógykezelésem elõsegítésé-
re megtartott jótékonysági hangverseny
megrendezésében közremûködött.  Há-
lás szívvel gondolok Fábián Ottónéra,
Ráczné Váradi Évára, Harkályné Ko-
vács Katalinra, Csider Andornéra, Ke-
rekes Zoltánnéra és Derda Péternére,
a zenemûvészetet oktató tanárokra és
tanárnõkre, valamennyi fellépõ gye-
rekre. Köszönettel tartozok azoknak is,
akik megtiszteltek jelenlétükkel és a ki-
helyezett gyûjtõládába elhelyezték
adományaikat. Nem feledem az isko-
lás gyermekek szüleit, akik szintén fel-
ajánlásokat tettek. A Szerencsi Hírek
munkatársainak és Bobkó Géza igaz-
gató fõorvosnak is köszönöm a sok se-
gítséget. Nagyon jólesik, hogy ilyen sok

jólelkû ember van Szerencsen. Áldja
meg valamennyiüket az Isten! 

Zsofcsákné Majoros Andrea

HÁLA A GONDOS
ELLÁTÁSÉRT 

Április 3-án kora reggel a két éjjeli
szolgálatban lévõ mentõs és a doktornõ
gyorsaságának, szakmai tudásának kö-
szönhetõ, hogy egy közeli ismerõsöm
megmenekült a haláltól. A nappalos
mentõsöket is elismerés illeti, hogy
gyorsan kórházba szállították és út-
közben ellátták a beteget. Munkájuk-
hoz, családi életükhöz erõt, egészsé-
get, további sikert kívánok.

A mentõsök több elismerést érde-
melnek, hogy mindenki tudja és értse
meg: õk értünk vannak és értünk dol-
goznak!

Rácz Jánosné

Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül, monda-
nivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiá-
nyos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóru-
ma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.
Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.: 85.
Telefonszámunk: 47/561-180.

A POS TÁ JÁ BÓL



Az UNESCO Világörökség Bizott-
sághoz fordul a város polgármestere
útmutatásért abban a kérdésben, hogy
a tokaji világörökségi értékek meg-
õrzése kapcsán konkrétan milyen
korlátozásokat kell betartania a je-
lentõs ipari múlttal rendelkezõ Sze-
rencsnek a gazdaságának fejlesztése
során. A Szerencs és Környéke  Fej -
lõdéséért Egyesület pedig alá-
írásgyûjtésbe kezd a városban, és ja-
vasolja, hogy az õszi helyhatósági
választásokkal egy idõben, népsza-
vazáson mondjanak véleményt a vá-
ros polgárai arról, hogy a munka-
helyteremtést vagy a világ örökség
védõ zónájába történõ tartozást tart-
ják-e fontosabbnak – hangzott el az
április 8-án a szerencsi polgármes-
teri hivatalban megtartott sajtótá-
jékoztatón.

Rónavölgyi Endréné polgármester
hangsúlyozta, hogy a szerencsi ipar-
fejlesztés körül az elmúlt idõszakban
kialakult anomáliák nyilvánvalóvá tet-
ték a világörökségi értékek védelmére
vonatkozó jogi szabályozás hiányos-
ságait. Világörökségi törvény és a To-
kaji borvidék egyetemes értékeinek a
megõrzését szolgáló hatályos kezelé-
si terv hiányában a mai napig nem is-
mert, hogy milyen mértékû és jellegû
korlátozást kellene betartania a jelentõs

ipari hagyományokkal rendelkezõ te-
lepülésnek gazdaságának fejlesztése so-
rán. 

– Az azonban elfogadhatatlan szá-
munkra, hogy egyesek civil szerveze-
tek mögé bújva, vélelmezve a világ -
örökségi cím esetleges elvesztését,
meghiúsítsanak munkahelyteremtõ be-
ruházásokat a városban. Ennek rossz
üzenete van minden, a térségben most
és a jövõben befektetni szándékozó vál-
lalkozó számára – jelentette ki a pol-
gármester, aki példaként megemlítet-
te, hogy ezért menekült el városunk-

ból az a befektetõ, aki klímaberende-
zések gyártására kívánt üzemet létesí-
teni az ipari parkban, nem valósulhat
meg a kertészet, amely több mint száz
embernek adna munkát. Papírgyár
sem települhet az erõmû szomszéd-
ságába, hogy a hulladékhõt haszno-
sítva, ötven embert foglalkoztasson, mi-
közben 2008. március 10-én bejelen-
tette a tulajdonos, hogy alapanyag hi-
ányában megszünteti a termelést a 119
éves tradícióval rendelkezõ Szerencsi
Cukorgyárban. Az üzem bezárása köz-
vetlenül 111 munkavállalót érintett,

közvetve pedig közel négyszáz ember
megélhetését befolyásolta hátrányosan.

– A város polgármestereként, a szülõ-
és a lakóhelyéért felelõsséget érzõ he-
lyi politikusként azt mondom: Eddig és
ne tovább! – emelte ki Rónavölgyi End-
réné, aki szerint sajnos, az eltelt három
évben a Tokaj Történelmi Borvidék kul-
túrtájra elkészült két állapotmegõrzé-
si jelentés, valamint a szalmatüzelésû
erõmû világörökségi szempontú ha-
tástanulmánya sem adott választ arra,
hogy milyen fejlesztések valósíthatók
meg a területen a védendõ értékek ve-
szélyeztetése nélkül – tette hozzá a pol-
gármester. – A vizsgálatokból az sem
derül ki, hogy milyen hatással voltak
a megõrzendõ értékekre a cím elnye-
rése óta a térségünkben végbement je-
lentõs változások: új borászati tech-
nológiák alkalmazása, további nagy-
üzemi ültetvények
létesítése, a hegy -
aljai gazdák által a
veszteséges terme-
lés miatt egyre na-
gyobb területen ta-
lálható mûveletlen,
elhagyott, parlago-
sodó területek, egy-
re gyakoribbá váló
szõlõkivágások. A
világörökségi mag-
területen belül, a
legkiválóbb szõ lõ -
ültetvények közé
ékelõdött a világ -
örökségi cím elnye -
rését követõen száz
települést kiszolgá-
ló kommunális regionális hulladékle-
rakó és építésitörmelék-feldolgozó
üzem.  

– Az elmúlt idõszakban civil szer-
vezetek több alkalommal az UNESCO
Világörökség Bizottságához fordultak
a világörökségi értékek vélt, vagy va-
lós veszélyeztetettsége miatt – emelte
ki Rónavölgyi Endréné. – Ezt most mi
is megtesszük: a város polgármestere
kezdeményezi a Világörökség Bizott-
ságnál, hogy készíttessen a terület egé-
szére vonatkozó, a jelenlegi helyzetet
rögzítõ állapotfelmérést. Ne csak egyet-
len tervezett fejlesztés szempontjából,
annak várható hatásaira koncentrálva
vizsgálják a védett területet és annak
védõzónáját, hanem valóban komp-
lexen, valamennyi környezeti, gazda-
sági és társadalmi adottságot, és ezek
területen belüli eltéréseit is figyelem-
be véve készüljön el az elemzés, meg-
alapozva a még meglévõ értékek vé-
delmét biztosító, konszenzuson alapuló
szabályozást. Kérjük, hogy a nem-
zetközi szervezet az állapotjelentés el-
fogadása elõtt ne csupán a magterüle-
ten, hanem a védõzóna egészére ki-
terjedõ világörökségi helyszínen el-
lenõrizze és elemezze az utóbbi évek-
ben végbement változásokat és a je-
lenlegi állapotot – jelentette be a pol-
gármester.

– Takács Zoltán, a Szerencs és Kör-
nyéke Fejlõdéséért Egyesület elnöke
arra hívta fel a figyelmet, hogy a ma-
gyar állam, mint a nemzetközi jog ala-
nya számára jelent kötelezettséget az,
hogy megalkossa a világörökségi érté-
kek védelmét hatékonyan biztosító
jogszabályokat. A Világörökség Bi-
zottság tagjai által 2002. évben kiadott
Budapesti Nyilatkozat szerint töre-
kedni kell a megfelelõ és méltányos
egyensúly megtartására a megõrzés, a
fenntarthatóság, és a fejlesztés között
úgy, hogy a világörökségi javak olyan
testre szabott tevékenységek segítsé-
gével kerüljenek megvédésre, amelyek
hozzájárulnak a társadalmi és gazda-
sági fejlõdéshez, valamint a közössé-
gek életminõségének javulásához. A
nyilatkozat tartalmazza továbbá, hogy
törekedni kell annak biztosítására,

hogy a helyi közösségek minden réte-
ge tevékenyen részt vegyen a világ -
örökségi helyszínek kiválasztásában,
védelmében és kezelésében. Az elnök
szerint a tokaj-hegyaljai helyszín ese-
tében ezek a követelmények, irányel-
vek egyike sem teljesül. A problémák
felmerülése óta több év eltelt. A  Világ -
örökség Magyar Nemzeti Bizottság
2007. év elején megtartott ülésén fog-
lalkozott a világörökség részletes sza-
bályozásának szükségességével, ugyan-
akkor a tervezett világ örökségi törvény
a mai napig nem született meg. Takács
Zoltán kiemelte, hogy a civil szerve-
zetként a Tokaji Borvidék Kultúrtáj Vi-
lágörökség kezelési tervének módosí-
tására közel húszoldalas változtatási ja-
vaslatot nyújtottak be, amelyet a Toka-
ji Világörökség Egyesület válaszra sem
méltatott. A Szerencs és Környéke  Fej -
lõdéséért Egyesület elnöke bejelentet-
te, hogy a civil szervezet elnöksége vé-
leménynyilvánító népszavazást kezde-
ményez, amelyet költségtakarékosság
miatt a helyhatósági választással egyi-
dejûleg célszerû megtartani. Arra kér-
nek választ a helyben élõktõl, hogy fon-
tosabbnak tartják-e a Szerencs hagyo-
mányaira épülõ iparfejlesztést és az eh-
hez kapcsolódó munkahelyteremtést,
mint a világörökség védõzónájába tör-
ténõ tartozást? S. L.
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ÚJ MUNKAHELY

– Kicsi a fizetôképességük, de az én tûrôképességem nagyobb...

A polgármester a Világörökség Bizottsághoz fordul iránymutatásért,
a civil szervezet népszavazást kezdeményez.

Regionális hulladéklerakó a Disznókô szôlôbirtok
szomszédságában, a világörökségi magterület
közepén.

ORSZÁGGYÛLÉSI
KÉPVISELÔ-VÁLASZTÁSOK, 2010

AUTÓBUSZGYÁR
SZERENCSEN?

Az Összefogás Párt elnöke tartott
sajtótájékoztatót április 2-án Sze-
rencsen a Népházban. Szepessy
Zsolt ismertette, hogy a közelmúlt-
ban került kapcsolatba egy ukrán tu-
lajdonú jármûgyártó céggel, amely
autóbusz-összeszerelõ üzem létesí-
tését tervezi Magyarországon. Sze-
pessy Zsolt hangsúlyozta, hogy a párt
11. számú egyéni választókerületé-
nek országgyûlési képviselõjelöltje-
ként kötelességének érzi, hogy elõ -
segítse új munkahelyek létesítését a
térségben. 

Nagy Lajos, a Bogdan Corporati-
on magyarországi képviseletének
vezetõje szólt arról, hogy az ukrán
cég évtizedek óta foglalkozik autó-
buszok gyártásával. A jövõben sze-
retnének az Európai Unió piacára is
értékesíteni a jármûvekbõl, így  vetõ -
dött fel a magyarországi gyár létesí-
tésének a gondolata. Terveik szerint
egy éven belül elkezdõdhet a több
mint száz fõt foglalkoztató üzem épí-
tése, amelynek egyik lehetséges hely-
színe lehet Szerencs – hangzott el az
Összefogás Párt sajtótájékoztatóján.

LELKÉSZ A NEMZETI
RADIKALIZMUSRÓL

Ifjabb Hegedûs Lóránt református lel-
kész volt a vendége annak a lakossá-
gi fórumnak, amit március 30-án tar-
tottak a szerencsi Rákóczi-várban a
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Zempléni Alapszervezetei. A rendez-
vényen Holcman László, a párt Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei 11. szá-
mú egyéni választókerületi ország-
gyûlési képviselõjelöltje arra hívta fel
a figyelmet, hogy az eldurvuló kam-
pányban azok a politikai erõk dobál-
nak sarat a Jobbikra, akik az elmúlt két
évtizedben parlamenti pártként tönk-
retették és eladták az országot. Holc-
man László szerint az embereknek ele-

gük van a bûnözésbõl, abból, hogy
egyeseknek csak jogaik vannak, má-
soknak pedig csak kötelezettségeik. 

Hegedûs Lóránt szerint a Jobbik nem
rózsaszín vágyképeket kerget, hanem
valódi alternatívát jelent arra, hogy a
magyarság államalkotóként meg tud-
jon maradni a hazában. A reformá-
tus lelkész szerint fontos, hogy a
nemzeti radikalizmus megõrizze a
tisztaságát és megvédje a hazát a kül-
földi érdekeket kiszolgáló jelenlegi po-
litikai elittel szemben. A szónok fur-
csának találta, hogy éppen azok vá-
dolják a Jobbikot azzal, hogy idegen
országokból pénzelik, akik az elmúlt
években már többször bizonyították:
nem állnak ki a nemzet érdekének fel-
tétlen képviselete mellett.

KÉT POGÁNY KÖZT
EGY HAZÁÉRT

Lakossági fórumra hívta az érdek-
lõdõket március 22-én Koncz Ferenc.
A Fidesz – Magyar Polgári Szövet-
ség és a Kereszténydemokrata Nép-
párt 11-es számú választókörzet or-
szággyûlési képviselõjelöltje kö-
szöntötte a résztvevõket, majd az est
szónoka lépett a mikrofonhoz. Bayer
Zsolt szerint az állam már hosszú
évek óta nem mûködik, amit többek
között a közelmúlt egyik esemé-
nyével indokolt: egy idegen állam
kémrepü lõgépei az ország fõváro-
sának légikikötõjében érintették a le-
szállópálya betonját, majd távoztak
a légtérbõl. A szónok úgy vélte: ez
az ügy is tisztán jelzi, milyen álla-
potban van Magyarország. 

Bayer Zsolt többek között a vá-
lasztási kampány visszásságait érté-
kelve kiemelte, hogy a Fidesz mind-
két jelenlegi ellenfele azzal van el-
foglalva, hogy a magyar polgári pár-
tot, amely a Jobbik és az MSZP kö-
zött helyezkedik el, bal-, illetve szél -
sõ jobboldaliként tüntesse fel az em-
berek elõtt. Történelmi visszatekin-
tésében a szónok emlékeztetett: ami-

kor a törökök megszállták hazánkat,
mellettük a Habsburgok is betették a
lábukat, középen pedig maradt a ki-
csiny magyarság. Bayer Zsolt az egy-
kori tankönyvekben fellelhetõ feje-
zetcím és a kuruc költészetbõl vett
idézetre utalva úgy fogalmazott: a tör-
ténelem ismétli önmagát, ma újra itt
állunk két pogány közt egy hazáért.

MUNKAHELYEKRE VAN
SZÜKSÉG

Kampányzáró rendezvényt tartott
április 9-én Szerencsen a Magyar Szo-
cialista Párt. A Rákóczi-várban Róna-
völgyi Endréné üdvözölte a jelenlé -
võket. Szabó György az április 11-ei
országgyûlési választásokra utalva
hangsúlyozta: – Meggyõzõdésem,
hogy az MSZP számára nagyobb tét-
je van a választásoknak, mint 2006-
ban volt. Az országgyûlési képviselõ
szerint az igazi tét Magyarország  jövõ -
je, és az, hogy az MSZP megálljt tud-
jon parancsolni a Fidesz arroganciá-
jának, és vissza tudja szorítani a Job-
bik részérõl tapasztalható indulatokat. 

Ficsor Ádám köszönetet mondott a
jelenlévõknek azért, mert a pártnak a
11-es számú választókerületben si-
került a legtöbb ajánlószelvényt ösz-
szegyûjtenie. – A kampány elején
 kitû zött feladatot elvégeztük – fo-
galmazott a képviselõ-jelölt. – Közel
ötven rendezvényen,  mint egy hat ezer
emberrel találkoztam az elmúlt he-
tekben és ezeken a fórumokon is be-
igazolódott, hogy jó programmal
tudtunk a választók elé állni. Ficsor
Ádám szerint az MSZP jól látta meg,
hogy az itt élõknek elsõsorban mun-
kahelyekre van szükségük. A szónok
kijelentette: azt ígértük – és ezt
 megerõsí tem –, hogy amennyiben fel-
hatalmazást kapok rá, a jövõben
napi tizenkét órát fogok dolgozni
azon, hogy munkahelyek létesüljenek
a térségben. Az MSZP szerencsi kam-
pányzáró rendezvénye Soltész Rezsõ
mûsorával ért véget. 



ÉJJELLÁTÓK
AZ UTAK MENTÉN

Éjszakai sebességmérési akciót tar-
tott március 25-én a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság. A forgalomellenõrzõk az
M30-as autópálya felsõzsolcai le-
hajtójánál állították fel azt a magyar
gyártmányú lézeres mûszert, amit a
közelmúltban helyezett rendszerbe
a hatóság. A készülék nem video-
felvételt, hanem fotót készít, amit
mûholdas kapcsolaton keresztül
azonnal továbbít az Országos
Rendõr-fõkapitányságra.

Az akció nem volt eredménytelen,
hiszen az éj leple alatt hamarosan
megjelentek a száguldozók, akik
ezen az estén nem jártak szeren-
csével. A húsz órától éjfélig tartó el-
lenõrzés során összesen 25 gyors-
hajtóval szemben kezdeményeztek
közigazgatási eljárást az egyenru-
hások. A legkiemelkedõbb esetben
a megengedett 80 kilométer helyett
127 km/órás sebességet regisztrált az
éjszaka is látó mûszer.

ELTÛNT LÁNYT KERESNEK 
A Szerencsi

Rend õrkapitány-
ság közigazgatá-
si hatósági eljá-
rást folytat a ké-
pen látható, 23
éves taktaharká-

nyi lakos eltûnése ügyében. Somogyi
Gabriella 2010. április 2-án hajnali
3 óra 40 perc körüli idõben a takta-
harkányi lakásáról indult dolgozni a
miskolci munkahelyére, de már a vo-
natra sem látták felszállni és azóta
semmilyen életjelet nem ad magáról.

Személyleírása: kb. 170 cm magas,
átlagos testalkatú, kerek fejformájú,
barna haja (nem festett) kb. hátkö-
zépig ér. Szeme színe kék, szemöl-
döke vékonyan szedett, orra kicsi,
orrnyerge keskeny, szája ívelt, vál-
la, karja izmos, sportos jellegû.

Utolsó ismert ruházata: halvány-
kék kapucnis széldzseki, melynek
polár belsõ része szintén kék. Ujj-
részén narancsszínû hosszanti csík
látható. Halványkék farmernadrágot,
fekete Nike sportcipõt viselt és fe-
kete színû, kisméretû vászontáska
volt nála.

A rendõrség kéri a lakosságot,
hogy aki Somogyi Gabriellával, il-
letve tartózkodási helyével kapcso-
latban bármilyen információval ren-
delkezik, hívja a Szerencsi Rendõr-
kapitányságot a 47/563-340-es, va-

lamint a 107-es vagy pedig a 112-
es segélyhívó telefonszámokon ke-
resztül, vagy tegyen bejelentést bár-
mely rendõri szervnél.

ELÕZETESBEN A GÁZOLÓ 
A bíróság elõzetes letartóztatásba

helyezte azt a 39 éves férfit, aki ha-
lálos közlekedési balesetet okozott
Tiszalúcon. Mint arról lapunk elõzõ
számában már beszámoltunk, már-
cius 17-én este hét óra után néhány
perccel az út szélén kerékpárt tolva
sétáló párt gázolt el egy arra hala-
dó személyautó, amelynek sofõrje it-
tasan, nem a forgalmi viszonyoknak
megfelelõen vezette a jármûvét. A
férfi a helyszínrõl segítségnyújtás
nélkül elhajtott, a hátrahagyott au-
tóra nem sokkal késõbb a szomszéd
településen találtak rá a rendõrök.
Az elgázolt 22 éves tiszalúci nõ
olyan súlyos sérüléseket szenvedett,
hogy a helyszínen az  éle tét vesztet-
te, 25 éves barátját súlyos sérülé-
sekkel szállították kórházba. A lesza-
kadt rendszám vezette el a rend-
õröket a gázoló autóshoz, akit a bí-
róság elõzetes letartóztatásba he-
lyezett. 

KIFESZÍTETTÉK
A KÖZBIZTONSÁG HÁLÓJÁT 
A Szerencsi Rendõrkapitányság is

részt vesz a tavaly már komoly ered-
ményeket felmutató „Közbiztonsá-
gi Háló” elnevezésû országos prog-
ramhoz. Az akció keretében már-
cius végén és április elején négy al-
kalommal tartottak fokozott el-
lenõrzéseket az egyenruhások. A
járõrök összesen 194 személyt iga-
zoltattak. Tizennégy esetben a gép-
jármûvezetõk ittasságát is ellen-
õrizték, ami minden esetben nega-
tív eredménnyel járt. A közlekedés
rendjének megsértõivel szemben
40 esetben tettek szabálysértési fel-
jelentést a rendõrök, közigazgatá-
si eljárást egy esetben kezdemé-
nyeztek. Huszonnyolc sofõr kapott
helyszíni bírságot, összesen több
mint kétszázezer forint értékben. Az
akció során a járõrök négy személyt
állítottak elõ garázdaság miatt, akik-
kel szemben büntetõ eljárás in-
dult.
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BÛNÜGYI HÍREK
Több mint egy évtized után vissza-

tért a készenléti rendõrség Borsod-
Abaúj-Zemplén megyébe. A testület új,
miskolci bevetési osztályának beosz-
tottai április 1-jén álltak szolgálatba.

A különlegesen kiképzett rendõrök
többek között a közterületek ellenõr-
zésében, rendezvények biztosításá-
ban és krízishelyzetek megoldásában
nyújtanak segítséget a Borsod-Abaúj-
Zemplén és Heves megyei rendõr-fõka-
pitányságoknak.    

A miskolci Mûvészetek Házában tar-
totta alakuló személyi állomány gyûlését
március 31-én a Készenléti Rendõrség
X. Bevetési Osztálya. Az ünnepi ese-
ményen Papp Károly, a testület pa-
rancsnoka tett jelentést a miskolci szá-
zad felállításáról. A dandártábornok is-
mertette, hogy az erre a célra rendel-
kezésre álló 447 millió forint felhasz-
nálásával nemzetközi szinten is kima-
gasló színvonalon biztosítottak a szol-
gálatellátás feltételei. 

Juhász Gábor, polgári nemzetbiz-
tonsági szolgálatokat irányító, tárca nél-
küli miniszter beszédében arra hívta
fel a figyelmet, hogy az elmúlt száz év
legnagyobb átalakításának idõszakát
éli a rendõrség. Folyamatosan növe-
lik a testületben szolgálatot teljesítõk
számát, amit a beiskolázás révén va-
lósítanak meg, hiszen jó bûnüldözõk
csak megfelelõ képzettségû embe -
rekbõl lehetnek.     

A miniszter szerint azzal, hogy visz-
szatért Miskolcra a csapaterõ, nemcsak
az emberek biztonsága javul, hanem
az ingatlanárak is emelkednek majd,
hiszen a biztonság ma már pénzre vált-
ható.

A készenléti rendõrök elhelyezésé-
re a Miskolci Rendészeti Szakközép-
iskola volt kollégiumi épülete szolgál,
aminek az elmúlt hónapokban meg-
történt a felújítása és átalakítása. Az osz-
tály összesen húsz gépjármûvel ren-
delkezik, amelyek között személyau-
tók, terepjárók és kisbuszok egyaránt
megtalálhatók.  Ez utóbbiakra azért van
szükség, mert a készenléti rendõrök 8–
12 fõs csoportokban dolgozva segítik
a kapitányságok munkáját. 

Az állomány tisztjei a csapaterõ al-
kalmazásában tapasztalt szakemberek,
míg a százfõs tiszthelyettesi állomány
felét eddig máshol szolgáló, de miskolci
vagy a megyében lakó bevetési rend-
õrökbõl verbuválták. A másik ötven fõt
a Miskolci Rendészeti Szakközépis-
kolában frissen végzett pályakezdõk al-
kotják, akik között szerencsi fiatalok is
vannak. Az ünnepélyes állomány -
gyûlésen elismerésben részesített rend-
õrök között volt a szerencsi Czagány
Nikoletta, aki a végzõs szakközépis-
kolások között évfolyamel sõként vett
át jutalmat. 

Egykoron útellenõrzéshez hasz-
nált leselejtezett közutas autóval
próbált meg 200 liter szeszt csem-
pészni Röszkérõl Miskolcra egy má-
lyi férfi.

A narancssárga színû jármû a
megtévesztésig hasonlított a közúti
igazgatóságnál használt kocsikra.
Sárga lámpák voltak a tetején, az ele-
jére pedig „túlméretes szállítmány”
matricát ragasztottak. Az autóst Me -
zõkövesdnél igazoltatták a vámosok.
A szeszt és a csempészethez hasz-
nált furgont lefoglalták a fináncok,
a férfi ellen pedig jövedéki orgazda-
ság miatt eljárást indítottak. 

A Vám- és Pénzügyõrség Mélységi
Ellenõrzõ Csoportjának járõrei a  mezõ -
kövesdi elkerülõ úton állították meg

a közutas autónak álcázott furgont. A
vámosok az ellenõrzéskor a karton-
papírral megpakolt csomagteret is át-
vizsgálták. Akkor vették észre, hogy

10 darab 20 literes kanna van el-
rejtve a papírok alá. A kannák-
ban tiszta szesz volt, amit Rösz-
kérõl Miskolcra szállított volna az
55 éves férfi. Azt, hogy ponto-
san hová és kinek, nem árulta el
a kihallgatáson. A Mályiban élõ,
munkanélküli férfi ellen jövedé-
ki orgazdaság miatt indított eljá-
rást a Vám- és Pénzügyõrség. Ko-
rábban, 2006-ban egyszer már el-
ítélték emiatt. Akkor pénzbünte-
tést kapott. A csempészéshez
használt autót pedig – amit a fér-
fi állítása szerint a fia tényleg szo-

kott túlméretes szállítmány kísérésé-
hez használni – az azzal szállított il-
legális szesszel együtt lefoglalták a vá-
mosok.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Balesetmegelõzési Bizottság április 2-
án Sárospatakon rendezte meg a pol-
gárõrök megyei közlekedési verse-
nyét. A 12 kistérségbõl érkezett részt-
vevõknek közlekedési és szakmai is-
mereteket számon kérõ tesztlapokat
kellett kitölteniük. Ezt követte a gya-
korlat, amikor személygépkocsival
különbözõ ügyességi rutinfeladatok
vártak 24 résztvevõre. Az összesített
eredmények alapján a megye legjobb
versenyzõje ifj. Varga Béla kazinc-
barcikai polgárõr lett. Csapatban a
szerencsi kistérséget képviselõ, a
megyaszói Farkas Károly és a tisza-
lúci Lakomecz Sándor alkotta kettõs
lett az elsõ. Lakomecz Sándor az
egyéni verseny harmadik helyezett-
jének járó díját is átvette.

KÉSZENLÉTI RENDÕRSÉG A MEGYÉBEN

A bevetési rendõrök Szerencsen és térségben is gyakran feltûnnek.

KÖZUTAS AUTÓVAL CSEMPÉSZTE A SZESZT

A korábban útellenõrzésekhez használt
furgon kétszáz liter tiszta szeszt rejtett.

Több száz, vélhetõen második
világháborús, ún. szárnyas ak-
nagránátot talált egy mezõõr áp-
rilis 1-jén Monok határában. 

A férfi a lakott területtõl több ki-
lométerre, az erdõszélen találha-
tó ún. Diós dûlõben bukkant rá a
nagy mennyiségû, földben el-
ásott, elrozsdásodott robbanó-
szerkezetekre. Az esetet jelentet-
te a Szerencsi Rendõrkapitány-
ságra, akik biztosítási intézkedésként
a területet lezárták. A rendõrség ér-
tesítette a Magyar Honvédség
Tûzszerész Szolgálatát. A területen

a II. világháború idején ún. harcál-
láspontok voltak, így itt ezt mege -
lõzõen is már több esetben találtak
otthagyott bombákat.

SZÁRNYAS AKNAGRÁNÁTOK
AZ ERDÕBEN

POLGÁRÕRÖK
A VOLÁNNÁL

A tárgyalóterembõl jelentjük

VISSZAVONT VALLOMÁSOK 
Vádlottak meghallgatásával foly-

tatódott március 25-én a taktaközi
szocpolcsalások néven elhíresült
büntetõügy bizonyítási eljárása a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bí-
róságon. 

A korábban már emberölésért el-
ítélt hatodrendû vádlott a Miskolci
Nyomozó Ügyészség szerint építési
vállalkozóként vett részt a lakásépí-
tési kedvezmények jogtalan igény-
bevételében. A férfi meghallgatása-
kor jelezte: az ügyben Sz. J. har-
madrendû vádlottra korábban tett ter-
helõ nyilatkozatai nem fedik a va-
lóságot. A bíró által felolvasott, az
ügy nyomozati szakaszában tett val-
lomásaiban többek között azt állította
a férfi, hogy több szocpolos építke-
zésnél Sz. J. közremûködésével a sze-
rencsi polgármesteri hivatal akkori
építésügyi és városfejlesztési osz-
tályvezetõje részére átadott kész-
pénz révén jutott hozzá a lakások épí-
tési, illetve használatba vételi enge-
délyeihez, amik nélkül nem kaptak
volna állami támogatást. A hatod-
rendû vádlott jelezte, hogy a bíró-

ság elõtt írásban kíván vallomást ten-
ni, amiben a korábban tett nyilatko-
zatainak a megváltoztatására is ma-
gyarázatul szolgál. 

Sz. J. észrevételében tagadta, hogy
pénzt adott volna Cs. B.-nek. Az en-
gedélyek elhozásában közremûkö-
dött, de ezért nem fizetett. 

Ugyancsak visszavonta Sz. J.-re
tett terhelõ vallomásait a hetedrendû
vádlott is, aki az ügyészség szerint fel-
hajtóként vett részt a bûncselekmény-
sorozatban. A férfi a vádirat szerint a
megye településeinek szociálisan hát-
rányos helyzetû részein járva olyan
többgyermekes családokat kutatott
fel, akik még nem vették igénybe az
úgynevezett „szocpol” támogatásokat.
A vádlott a bíróság elõtt úgy nyilat-
kozott: a korábban a rendõrségen szü-
letett jegyzõkönyvek nem a valósá-
got tartalmazzák, azokat félelmében
írta alá, mert különben nem enged-
ték volna haza a családjához. 

Az ügyész kijelentette, hogy az
ügyben született többi vádlotti és ta-
núvallomás egyaránt alátámasztja a
hetedrendû vádlott terhére rótt
bûncselekményeket.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei erdõkben és azok határától számí-
tott kétszáz méteren belül általános tûzgyújtási tilalmat rendelt el a föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. Ezeken a területeken március
29-tõl a kijelölt tûzrakó helyeket sem szabad használni, és a korlátozás
a parlag- és gazégetésekre egyaránt vonatkozik. A szaktárca vezetõje fel-
hívja a közúton és vasúton utazókat, az erdõben kirándulókat, a mezõ -
gazdasági területeken dolgozókat, hogy égõ cigarettát és más dohány-
árut ne dobjanak el, azokat a természet védelme érdekében minden eset-
ben oltsák el.

TÛZGYÚJTÁSI TILALOM

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria
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A SZAVAZÁS EREDMÉNYE 
EGYÉNI JELÖLTEK

SORSZ. NÉV JELÖLÕ MEGSZERZETT SZÁZALÉKOS
SZERVEZET SZAVAZAT ARÁNY

1. Dancs Mihály MSZDP 417 1,48
2. Ficsor Ádám MSZP 4711 16,69
3. Holcman László Jobbik 7778 27,55
4. Kemény Endre MDF 308 1,09
5. Koncz Ferenc Fidesz–KDNP 13 795 48,86
6. Szepesi Zsolt László Összefogás Párt 1223 4,33

A VÁLASZTÁSON RÉSZT VEVÕK ARÁNYA
11 ÓRA 13 ÓRA 15 ÓRA 17.30 ÓRA 19 ÓRA

Országos: 24,78% 35,88% 46,78% 59,28% 64,38%
B.-A.-Z. megye: 22,88% 33,86% 47,97% 57,23% 61,19%

Szerencs: 25,69% 37,40% 50,75% 64,58% 68,42%

A VÁLASZTÁSON RÉSZT VEVÕK ARÁNYA
NAPKÖZBEN SZERENCSEN

AZ OLDAL TÁJÉKOZTATÓ JELLEGÛ, AZ ELÔZETES ADATOK ALAPJÁN!

AZ EGYÉNI JELÖLTEK EREDMÉNYEI
A SZERENCSI SZAVAZÓKÖRÖKBEN

SZAVAZÓKÖR ÉRV. DANCS FICSOR HOLCMAN KEMÉNY KONCZ SZEPESI ZSOLT
SZÁMA SZAV. MIHÁLY ÁDÁM LÁSZLÓ ENDRE FERENC LÁSZLÓ

1. 580 4 93 141 14 294 14
2. 621 1 114 149 7 327 23
3. 635 1 124 163 13 310 24
4. 607 0 164 129 10 272 32
5. 475 1 111 140 8 201 14
6. 574 0 126 138 13 267 30
7. 631 0 138 182 3 268 40
8. 597 1 99 193 9 274 21
9. 395 1 75 157 2 129 31

10. 334 1 57 98 1 160 17

Összesen: 5429 10 1101 1490 80 2502 246

A PÁRTOK VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEI
A SZERENCSI SZAVAZÓKÖRÖKBEN

SZAVAZÓKÖR ÉRV. LEHET MÁS ÖSSZEFOGÁS MDF MSZDP FIDESZ MSZP MUNKÁS- JOBBIK MIÉP
SZÁMA SZAV. A POLITIKA PÁRT KDNP PÁRT

1 558 14 6 13 3 273 93 1 155 0
2 622 30 8 8 0 283 114 2 177 0
3 636 29 12 22 1 247 121 0 201 3
4 608 28 12 16 2 245 145 1 159 0
5 479 13 5 7 4 187 105 1 155 2
6 573 23 12 14 2 248 123 1 150 0
7 630 20 10 12 0 234 135 0 218 1
8 598 22 7 14 3 219 95 1 236 1
9 393 18 6 5 3 118 71 0 172 0

10 334 6 9 4 1 160 50 0 101 3

Összesen: 5431 203 87 115 19 2214 1052 7 1724 10

A PÁRTOK EREDMÉNYEI
A 11. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETBEN
TELEPÜLÉS ÉRV. LEHET MÁS ÖSSZEFOGÁS MDF MSZDP FIDESZ– MSZP MUNKÁS- JOBBIK MIÉP

NEVE SZAV. A POLITIKA PÁRT KDNP PÁRT

Alsódobsza 182 4 2 1 1 96 16 0 62 0
Baskó 126 2 1 4 1 78 16 0 24 0
Bekecs 1326 44 30 25 4 480 204 0 534 2

Bodrogkeresztúr 662 16 3 13 5 405 100 2 104 14
Bodrogkisfalud 505 12 11 10 6 272 83 0 111 0

Csobaj 291 6 0 4 1 92 56 1 131 0
Erdõbénye 681 11 7 3 4 451 58 1 145 1

Golop 327 7 6 2 1 186 30 0 95 0
Györgytarló 233 1 1 3 4 116 55 0 53 0

Kenézlõ 523 7 8 5 4 314 60 2 123 0
Legyesbénye 723 15 6 6 2 302 87 1 303 1

Mád 1294 32 40 18 4 615 246 3 335 1
Megyaszó 1046 23 17 6 10 552 142 2 294 0

Mezõzombor 993 15 24 6 1 492 99 0 356 0
Monok 753 17 62 2 2 298 144 2 225 1

Olaszliszka 833 21 13 11 41 382 111 1 253 0
Prügy 1048 10 9 8 5 489 151 0 375 1
Rátka 554 15 15 9 2 291 61 0 161 0
Sima 15 0 0 1 0 5 4 0 5 0

Sóstófalva 144 3 1 1 0 68 18 0 52 1
Szegi 182 2 0 1 3 98 36 0 40 2

Szegilong 136 5 4 0 0 74 22 1 30 0
Szerencs 5431 203 87 115 19 2214 1052 7 1724 10
Taktabáj 264 0 2 0 2 136 63 2 57 2

Taktaharkány 1720 39 14 14 9 649 292 2 701 0
Taktakenéz 503 9 0 3 1 292 58 3 137 0
Taktaszada 732 7 19 2 10 282 113 1 297 1

Tállya 934 28 17 23 10 305 239 4 305 3
Tarcal 1309 35 25 18 4 654 191 3 375 4

Tiszakarád 883 16 4 6 9 629 86 0 133 0
Tiszaladány 373 3 8 3 0 261 35 0 63 0
Tiszatardos 131 6 2 2 2 78 11 1 29 0

Tokaj 2122 89 45 34 10 993 391 3 553 4
Újcsanálos 375 5 9 2 3 195 49 1 110 1

Vámosújfalu 493 5 2 2 1 279 48 1 155 0
Viss 234 0 1 2 2 115 44 0 70 0

Zalkod 178 1 2 0 3 115 39 0 18 0

Összesen: 28 259 714 497 365 186 13 353 4510 44 8538 49

AZ EGYÉNI JELÖLTEK EREDMÉNYEI
A 11. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETBEN
TELEPÜLÉS ÉRV. DANCS FICSOR HOLCMAN KEMÉNY KONCZ SZEPESI ZSOLT

NEVE SZAV. MIHÁLY ÁDÁM LÁSZLÓ ENDRE FERENC LÁSZLÓ

Alsódobsza 182 1 17 56 2 101 5
Baskó 126 0 18 22 4 76 6
Bekecs 1327 5 195 512 21 512 82

Bodrogkeresztúr 657 4 100 91 14 418 30
Bodrogkisfalud 505 4 85 100 10 280 26

Csobaj 291 0 54 121 7 108 1
Erdõbénye 676 20 60 132 7 442 15

Golop 329 2 33 84 2 193 15
Györgytarló 232 0 61 51 3 113 4

Kenézlõ 524 12 68 114 4 308 18
Legyesbénye 718 3 88 282 12 315 18

Mád 1292 3 252 332 13 620 72
Megyaszó 1043 29 135 287 7 539 46

Mezõzombor 996 1 132 322 4 492 45
Monok 755 2 142 192 3 299 117

Olaszliszka 828 109 109 235 10 335 30
Prügy 1054 23 154 358 7 492 20
Rátka 552 0 67 148 6 303 28
Sima 15 0 4 4 2 5 0

Sóstófalva 146 0 17 51 0 75 3
Szegi 181 2 45 33 1 96 4

Szegilong 137 2 20 30 1 69 15
Szerencs 5429 10 1101 1490 80 2502 246
Taktabáj 263 2 67 53 1 137 3

Taktaharkány 1722 22 300 641 7 713 39
Taktakenéz 501 5 60 131 1 300 4
Taktaszada 742 42 93 266 5 294 42

Tállya 928 9 253 256 14 345 51
Tarcal 1303 10 208 344 15 660 66

Tiszakarád 872 69 90 124 7 572 10
Tiszaladány 373 0 33 57 3 267 13
Tiszatardos 128 1 15 27 1 79 5

Tokaj 2125 7 433 511 29 1041 104
Újcsanálos 375 6 56 98 2 190 23

Vámosújfalu 494 4 55 145 1 282 7
Viss 232 7 47 61 1 110 6

Zalkod 179 1 44 17 1 112 4

Összesen: 28 232 417 4711 7778 308 13 795 1223
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A 11. számú
országgyûlési
egyéni választó-
kerületben a sza-
 vazás érvényes,
de eredményte-
len volt, mert a
jelöltek közül

egyik sem kapta meg a szava-

zatok több mint
ötven százalé-
kát. A második,
április 25-ei for-
dulóba Ficsor
Ádám, a Magyar
Szocialista Párt,
Holcman Lász-

ló, a Jobbik Magyarországért

Mozgalom Párt
és Koncz Ferenc,
a Fidesz – Ma-
gyar Polgári Szö-
 vetség – Keresz-
ténydemokrata
Néppárt jelöltjei
indulhatnak a

mandátum megszerzéséért.

A MÁSODIK FORDULÓBA JUTOTTAK

Ficsor
Ádám

Holcman
László

Koncz
Ferenc
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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74.
Számlaszám:

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358

(3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)
Adószám: 18419991-1-05

HH  ••  AA  ••  TT
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Kardos István

MIELÕTT
Csonttá fagyott érzelmek
Takargatják elõlem az egyetlen eget,
Torkomból szabadult kivérzett szavak.

Gyászruhát viselõ árnyékom mögött
Mennyasszonyi ruhát próbál
A megdermedt pillanat.

Megtûrt vizeken fuldoklanak
Az elárvult évek,
Sebeit takargatjuk a tátongó ürességnek.

Zuhanásunk az idõ korlátján megtörik.
Az egyik glóriát, másik a gödröt kapja,
Imára kulcsolt kezed a Biblia egy lapja.

Viczai Henrietta

HARANGOZNAK
Amíg a pap a kelyhet
Az ajkakhoz emeli,
Annyit késik az akarás,
Az áldozat, a hit,
Az istentõl képmási szikra,
Gyûrt talpunk alá
A humuszba írva,
Hogy vagy a vérátömlesztés,
Út, a kikönyörgött ismeretlen,
Monoton kattogás
Görbülõ sínpáron,
Szentbeszédem,
Cseresznyefa-virágzás
Suhanó árokszélen.

Szontágh Emil

SZELLEMEK
TANYÁJA

Álmomban idegen földön jártam
Egy kihalt város szürke peremén
Oly szörnyû kegyetlenséget láttam
Földünk volt felfeszítve keresztjén

Kerestem elõdjét, Krisztus testét
A kereszt alatt feküdt a sárban
Kísérteties volt látni helyét
Hol földünk beteg teste száradt

Kihalt utcák, lepusztított házak
Ember sehol, csak szomorú emlék
Most a néma szellemek tanyája
Hol boldogan élt az ember; nemrég

Atommagot vetettek a tájra
Szörnyû nézni alattomos tettét
Földünk a kereszten tovább szárad
Nem bírja viselni atom terhét

A madár is kerüli e tájat
Érzi az ember hatalmas vétkét
Vajon hol lehet újabb hazája
Hol békében építhetné fészkét

Álmomból ébredve jó volt látnom
A természet valóságos képét
Szememmel egy rossz álomkép játszott
Hogy lezárja korunk áldott létét

Kossárik Nándor

Leskó Imre

EGY LEPELRÕL
Te ködlepel, úgy ellepel!
A bús õsz szél, csak seper.
Reggeli az alkonyat,
Elnyeli a hangomat.

Ágon könnycsepp a harmat,
Vigasz helyett csak hallgat.
Kis cinkék szárnya lobban,
Ágakra ülnek halomban.

Tanácstalanság és bú,
Még a bánat is szomorú.
Tüdõbaj köhécse hallik,
A ködön tompán visszhangzik.

Pedig a zord felhõk felett
A Nap porolja az Eget, 
Csillagoknak rakja fészkét,
Éjszakára hoznak békét.

Olykor hullócsillag landol
A végtelenben valahol,
Ugyan, ki látja mind ezt?
Õk vidítják a Jó Istent?

Szemünk elõl eltakarva,
Meteoritok vad raja,
A légkör mezsgyéjét tarolva,
Az ember nyugalmát zsarolva.

� Anderkó Sándor  

TAVASZ TÁJÁN
Tavasz táján hangos a kert,
Cinkék hada is dalra kelt.

Nyitni kék! Csri! Nyitni kék,
A kert újra csodaszép!

Deszka odú az almafán,
oda fészkelt egy cinke pár.

Tojásrakás, költés óta,
Csendes a táj, nincsen nóta.

Aztán újabb változás,
Mozog a sok kis tojás.

Kikeltek a kiscinkék,
Akárcsak a kiscsirkék!

Cinkeszülõk nem pihennek,
Éhes csõrök enni kérnek.

Cinkepapa, Cinkemama!
Hány fogásos az ebéd ma?

Bogár, hernyó, sok legyecske,
Vígan élünk, mint a Fecske.

Hej, éheztünk, fáztunk télen,
Megfagyhattunk volna éhen:

Házigazdánk ha nem etet,
Nem fognánk most hernyót, legyet.

Köszönjük a gondoskodást,
Folytatjuk a féregirtást!

Cin, cin, cin, csri, Nyitni kék!
Fújják már a kiscinkék.

Hirdetõi új tavasznak,
Röpködnek és ugrándoznak!

Vadászni is megtanultak,
Tizenketten elindultak.

Mind elhagytak. Amikor legjobban fájt.
Félelmeim égõ kínjai közt nem volt
cikornya, szögletes lett a szó.
Elfogadó érintés helyett dorgáló szavak.
Diszkrét távolságtartás. Bizalomra kifecsegés.
S míg sebeimet nyalogatom, udvarias értetlenkedés.
Mind... Minek beszélek? Még én vádaskodom?
Elmúlik. Mint már annyiszor.
Még süt, éget, vele múlik, s kél a nap.
Tudhatnám már – csak önveszélyes naivitásom az oka –,
mindig egyedül voltam. Vagyok. Leszek?
Nem tudok senkit megváltani. S engem?
Tán nem akar senki. Ez is egyik tévedésem.
A titkaim? Már nem titkok. Csak vinnyogás.

Egy elfogadó, csodálkozás nélküli hangot!
Egy szót! Mondjuk annyit, hogy...
Jégbe hûtött porcelánhomlokánál értettem meg 
ismét: egyedül vagyok. Már soha, senki...
A többi válogat bennem érdeke, kedve szerint.
Kinyújtom a kezem, érintem a semmit.
Újra elhiszem, nem vagyok egyedül. Csak tévedtem.
Most. Megint.
Õ velem van, de oly misztikus messzeségben,
hogy képmásai jelenlétének hiánya fojtogat.
Függõleges sziklafal szélén éles
porkristályokat sodor a szél.
A nehézségi erõ értéke ezen a szélességi körön ugyanaz.
Iránya, hatása… gondolattoktól függve változó.

Schlosserné Báthory Piroska: Erdôbénye – kastélykert.

A  H. A. T. HÍ RE
� Március 15-én az 1848-as polgári forradalom és szabadságharc 162. évfordulóján a
Hegyaljai Alkotók Társulása nevében a Kossuth téren Viczai Henrietta és Kardos István
koszorúzott.

Fetykó Judit

MIND 

Mint a folyó szereti medrét
én úgy szeretem az életet.
Gyönyörködöm a szépségében,
s védem, óvom, ahogyan lehet

Bátran nézek a fénylõ Égre,
keresem mi van a fény mögött.
Ott is csak fényességet lelek,
nem látok sötét árnyat, ködöt.

Viselem én a szenvedést is,
enyhíti azt versem, énekem.
Lehet a sorsom böjt vagy bõség,
egyik sem bír végzetként velem!

Hiába ütnek, rúgnak, vágnak
trágárul én nem káromkodok.
Nincs mi erre kényszeríthetne,
megváltást hazudó huncut ok!

Nyugalomra, békére vágyva
csak a szép zenét hallgatom én.
Idegen tõlem, ami vadság,
túlteszem magam harcok zörején!

Tudom, hogy nõ a bûnök száma,
ettõl a becsület megdöbben.
Bármily bûnös lehet az élet,
hiszem, hogy a jók vannak többen!

Nem kívánom én el a másét,
a rosszat másnak nem ajánlom.
Járni csak a Földön akarok,
s nem téveszthet ábrándos álom!

Nincs kétely, harag, se önhittség
mi lényemet tudná uralni.
A valós értéket becsülöm,
nem tisztelem, mi hamis, talmi!

Örömben könnyek közt egyaránt
mindig szeretem az életet.
Mindenkor jót és szépet akarva
szeretnék élni, amíg lehet!!!

AMÍG LEHET
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Az ötödik-hatodik osztályosok
 mezõ nyében kilenc csapat ült az
asztalokhoz. A tanulók a húsvét té-
makörében készítettek pályamunkát,
amelyrõl a zsûri elõtt tartottak be-
számolót. Ez egyben a verseny elsõ

feladata is volt, melyet további írásos,
szóbeli és gyakorlati példák követtek. 

A hetedikesek és nyolcadikosok ve-
télkedõjében hét csapat vett részt,
akik bemutatták a Németországhoz
kapcsolódó prezentációjukat. 

A nagy múltra visszatekintõ ver-
senynek immár harmadik alkalom-
mal adott otthont a rátkai tanintézet.
A pedagógusok szerint az ilyen meg-
mérettetések rendkívül fontosak az
oktatási intézmények együttmûkö-
désében, mivel lehetõséget adnak a
gyermekeknek, hogy idõrõl idõre
összemérjék tudásukat. A német
nyelvi csapatversenyre idén Mádról,
Legyesbényérõl, Taktaharkányból,
Tiszalúcról, Szerencsrõl és termé-
szetesen Rátkáról érkeztek diákok.

Egyeztetést tartottak a 81 település összefogásával megvalósuló nagysza-
bású, ivóvízminõséget javító projekt megvalósíthatósági tanulmányáról a
menedzsment, a tervezõ és az üzemeltetõ képviselõi március 23-án a sze-
rencsi polgármesteri hivatalban. A program elõkészítésének keretében a konk-
rét munkákat és azok költséghatékonyságát alátámasztó vizsgálati eredmé-
nyeket március 31-ig kellett benyújtani a közremûködõ szervezethez.

„Abban a nevezetes ezerkilencszáz
és huszadik évben” címmel rendez-
tek körzeti mûveltségi vetélkedõt már-
cius 24-én Legyesbényén. Az immár
hagyományos esemény megnyitójának
és eredményhirdetésének a Borház volt
a helyszíne, mely méltó otthont biz-
tosított a rendezvénynek.

A megmérettetés a trianoni béke-
szerzõdés 90. évfordulójára való te-
kintettel az azt megelõzõ I. világháború
eseményeit idézte fel, s a magyarság
példaértékû helytállásának igyekezett
tisztelettel adózni. A tudáspróbán ma-
gyar irodalom és történelem  kategóriá -
ban vettek részt 7. és 8. osztályos ta-
nulók. Az irodalmi versenyre ne-
vezõknek változatos feladatokat kellett
megoldaniuk, melyek Tamási Áron er-
délyi író életéhez és az Ábel a renge-
tegben címû regényéhez fûzõdtek. A
történelmi verseny résztvevõinek  elsõ -
sorban Teleki Pál életrajzát, valamint
a trianoni békeszerzõdéshez kapcso-
lódó eseményeket kellett elsajátítani-
uk. A gyerekek nagy lelkesedéssel ol-
dották meg a feladatokat. A versenyre

7 iskolából 10 csapat érkezett. Magyar
irodalom kategóriában Büstyei Andrea,
történelem kategóriában Szegedi Lász-
ló szervezte és vezette a vetélkedõt. A
zsûri elnökei – Czinkné Ronyecz Ildi-
kó és Szilágyi Péter – értékelték a fel-
adatok megoldásait.

Versenyeredmények, magyar iroda-
lom: 1. Kerekes Krisztina Réka, Tóka
Tímea (Legyesbénye). Felkészítõ tanár:
Büstyei Andrea. 2. Barcsa Eszter, Preg
Barbara (Taktakenéz). Felkészítõ taná-
rok: Barcsáné Varga Zsuzsa, Zsig-

mond Etelka. 3. Hubay Lúcia, Kalina
Edina (Tállya). Felkészítõ tanárok: Mol-
nár Erika, Suhajda Endréné. Történe-
lem: 1. Németh Cintia, Bálint László
(Legyesbénye). Felkészítõ tanár: Szegedi
László. 2. Szabó Petra, Bodnár János
(Taktakenéz). Felkészítõ tanár: Gulyás
Istvánné. 3. Nagy Olivér, Nagy Péter
(Szerencs). Felkészítõ tanár: Sándorné
Lakatos Marianna.  

A versenyzõk értékes könyvjuta-
lomban és egyedi tervezésû oklevél-
ben, emléklapban részesültek.

Matuscsákné Jobbágy Erika alko-
tásaiból nyílt kiállítás március 31-én
a mádi mûvelõdési házban. Az ün-
nepélyes megnyitón Galambosi Imre
polgármester üdvözölte az ér-
deklõdõket, majd a helyi általános
iskola diákjai adták elõ mûsorszá-
maikat. 

A tárlatot Schlosserné Báthory Pi-
roska nyitotta meg. A nyugdíjas sze-
rencsi mûvésztanár így fogalmazott
az Üzenet másként címû kiállításról:

– Matuscsákné Jobbágy Erika fest-
ményeirõl a zempléni táj dombjai,
a kanyargós, gyors folyású Hernád
és a Bodrog partja néz le ránk, az
ottani kertekben nyílt, csokorba kö-
tött virágok, a fákról szedett ízletes
gyümölcsök mosolyognak a kiállító
terem mindkét oldaláról. Matus-
csákné Jobbágy Erika képeibõl a nõi
lélek harmóniája, annak finom rez-
dülései ragadják el a nézelõdõt képi
formába átrendezve.

Szerencs és a kistérség további hat
településének az együttmûködésével
megvalósuló könyvtárfejlesztési prog-
ram keretében közel hetvenmillió fo-
rint értékû fejlesztést végeznek az ön-
kormányzatok által fenntartott köz-
gyûjteményekben. A Társadalmi Inf-
rastruktúra Operatív Program kere-
tében elnyert támogatásnak köszön-
hetõen a közeljövõben Legyesbénye,
Mád, Megyaszó, Taktaharkány, Tak-
taszada, Tiszalúc és Szerencs könyv-
táraiban történnek fejlesztések. Ja-
vulnak a tárgyi feltételek, korszerûbbé
válik a kölcsönzés és a szolgáltatá-

sok igénybe vételénél
nõ a fogyatékkal élõk
esélyegyenlõsége. Az
elnyert közel hetven-
millió forintból több
mint 44 millió forint
szolgál számítástechni-
kai eszközök és szoft-
verek beszerzésére, míg
az épületek átalakítá-
sára és akadálymente-
sítésére 10,5 millió fo-
rintot fordíthatnak a
konzorciumi partnerek.
A beruházások várha-

tóan a tervek szerint idén december
31-ig fejezõdnek be.

Kistérségi fog- és testápolási versenyt rendeztek március 31-én a megya-
szói Mészáros Lõrinc Körzeti Általános Iskolában. Az alapfokú oktatási in-
tézmények normál tantervû alsó tagozatos, valamint eltérõ tantervû alsó és
felsõ tagozatos diákjai nak meghirdetett vetélkedõre nyolc településrõl
összesen 18 csapat nevezett. Az elõzetesen kiadott feladatok között a fog-
és testápoláshoz kapcsolódó csasztuska írása és plakát készítése szerepelt.
Az összesen nyolc fordulóból álló versenyen elméleti tudásukról is számot
adtak a fiatalok. A vetélkedõt a helyi általános iskola csapata nyerte meg a
Tiszalúcról és Tállyáról érkezett diákok elõtt.

Rátka

JÁTÉKOS NYELVI VERSENY
A TISZTA VIZÜNKÉRT

Tizenkettedik alkalommal ren-
dezte meg közoktatási szakmai nap-
ját a Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás.

Az április 1-jei tanácskozás a Sze-
rencsi Általános Iskola Rákóczi épü-
letében kezdõdött, ahol a helyi mûvé-
szeti képzésben résztvevõ diákok
mûsora nyitotta meg a programot,
majd Rónavölgyi Endréné köszöntötte
a meghívott vendégeket. A Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
beszédében rámutatott, hogy a kis-
térség településeinek az iskolái közötti
együttmûködés példaértékû. A szak-
emberek részérõl már korábban meg-
fogalmazódott az igény arra, hogy
évente összegezzék az oktatásban és
a nevelésben tapasztalataikat, és
újabb ismereteket szerezzenek. 

A közoktatási nap fõ témája a csa-
lád és a közoktatás helyzete volt. Eh-

hez kapcsolódtak a szakmai elõ -
adások és a kistérség oktatási, neve-
lési intézményeiben rendezett bemu-
tató foglalkozások. Az alapfokú ne-
velés témaköre iránt érdeklõdõk a
Gyárkerti óvoda épületébe látogattak
el, a bekecsi Lurkóház óvoda gya-
korlati foglalkozásán az intézmény és
a család kapcsolata volt középpont-
ban. A szomszédos település általá-
nos iskolájában a kompetencia alapú
oktatásé volt a fõszerep, míg a sze-
rencsi Rákóczi épületben osztály-
fõnöki órákat tekinthettek meg a köz-
oktatási szakmai nap résztvevõi. Ha-
sonló programok fogadták az ér-
deklõdõket az Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató
épületében, és a helyi Bocskai gim-
náziumban is. 

SZAKMAI NAPON
A KISTÉRSÉG PEDAGÓGUSAI

Szóban is bizonyították német nyelvtudásukat a diákok. 

Kistérségi német nyelvi vetélkedõt rendeztek április 8-án Rátkán. A he-
lyi általános iskolában Endrész Árpádné igazgató köszöntötte a résztvevõ
diákokat, majd két tanteremben vette kezdetét a verseny.

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

MÛVELTSÉGI VETÉLKEDÕ LEGYESBÉNYÉN

Fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria

CSOKORBA KÖTÖTT VIRÁGOK

A fotón balról: Matuscsákné Jobbágy Erika, Galambosi Imre és
Schlosserné Báthory Piroska.

INDULÓ KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSEK

Tiszalúcon is jelentõs beruházás kez dõ dött.

A végéhez közeledik az a
több mint ötvenmillió forint
összértékû beruházás, amit
az Észak-Magyarországi
Operatív Program keretében
valósítanak meg Rátkán.

Az útépítések során kelet-
kezett megtakarításból a pol-
gármesteri hivatal tetejére új
cserepek kerülnek – jelentette be a saj-
tó képviselõi elõtt március 25-én a te-
lepülés polgármestere. 

Héring Istvánné (képünkön) ismer-
tette, hogy a község önkormányzata há-
rom utca felújítására, valamint a pol-
gármesteri hivatal épületének rekonst-
rukciójára és akadálymentesítésére több
mint 46 millió forint támogatást nyert,
amihez az önerõalapból további 1,8
millió forinthoz jutottak. Az elmúlt év-

ben megvalósult a Széchenyi,
Fenyves és Vasút utcák aszfal-
tozása. A polgármesteri hiva-
tal felújítása tavaly szeptem-
berben indult, a kivitelezõ az
esõs idõjárás ellenére  határidõ -
re elvégezte a külsõ homlok-
zat vakolását és festését, a nyí-
lászárók cseréjét és a helyisé-
gek akadálymentesítését.  

Miután az utak felújítására fordítha-
tó összegbõl a közbeszerzési eljárás
eredményeként sikerült megtakarítást
elérni – emelte ki Héring Istvánné –,
ennek terhére a pályázat megvalósítá-
sában közremûködõ szervezet hozzá-
járulásával pályázatot írtunk ki a pol-
gármesteri hivatal tetõszerkezetének új-
racserepezésére. A felhívásra érkezett
ajánlatból választják ki a nyertest, aki-
vel megkötik a kivitelezési szerzõdést.

ÚJ CSERÉP A HIVATALRA

ÁPOLTAN, EGÉSZSÉGESEN

A mádi Koroknay Dániel Tehetség-
gondozó és Általános Iskola egyik ki-
emelkedõ képességû diákja az orszá-
gos döntõbe jutott a Széchenyi Kör és
a Kossuth Szövetség szervezésében Mo-
nokon megrendezett szónoklatverse-
nyen. A nyolcadik osztályos Hideg Nor-
bert a március 19-én, Budapesten az
Apáczai Kiadó székházában megtar-
tott finálén a zsûri értékelése alapján
harmadik helyezést ért el. A diák szak-
tanárával a Magyar Géniusz Program
által meghirdetett „Mester és Tanítvá-
nya” pályázatra is benevezett, amit
 több éves közös munkájukra, színját-
szás, szavaló- és prózamondó verse-
nyeken való sikeres szereplésekre ala-
poztak. A tehetséges diák a legjobb tíz
közé jutott, így lehetõséget kapnak be-
mutatkozásra az Országos Tehetség-
napon a budapesti Millenáris Teát-
rumban, ahol Radnóti Miklós: Nem tud-
hatom… címû versét szavalták el kö-
zösen.

Toplenszkiné Csengeri Anikó
magyartanár

ORSZÁGOS
HARMADIK
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KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb május 5-én 8–12 órá-
ig.

Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ:
minden páros hét szerdáján 8–16
óráig, legközelebb április 21-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ

Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb
április 28-án.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfele-
ket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

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

és büntetõ iroda, valamint pénz-
tár csütörtökön 8–15 óráig, a hét
többi munkanapján 9–11 óráig. 

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb május 3-án 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb
május 3-án 9–12 óráig tart foga-
dónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtö-
kön 8–15.30 óráig.

SZERENCSI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Április 19–25.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–19 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombaton 8–
12 óráig. Szerencs (ügyeletes):
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasár-
nap 8–19 óráig.

Április 26 – május 2.: Centrum
(ügyeletes): hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 órá-
ig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombat 8–12 óráig. Szerencs:
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasár-
nap 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 gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433. Sze-
rencs gyógyszertár: Tesco áruház.
Tel.: 47/560-302, 560-303.

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET 

Szerencs, Kossuth út 5.
Telefonszám: 47/364-300. 

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

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

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

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csü-
törtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, vala-
mint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csü-
törtök 7.30–16 óráig és pénteken
7.30–13.30 óráig. Családvédelmi
szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd:
13–15.30 óráig, szerda és csütörtök:
9–13 óráig, péntek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház)

Hétfõ, szerda és csütörtök 8–15 óra
Miskolc: Kazinczy út 19. Hétfõ

8–18 óra, kedd, szerda és csütör-
tök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Rákóczi út 94. Tel.: Fe-
kete Diána 20/802-0391. Király Ju-
dit 20/484-1013. Nyitva tartás:
hétfõtõl szombatig 12–20 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

A gyönyörû napsütés
ellenére nagyon sokan
érzik azt, hogy fáradtan

ébrednek és a levertség jelei mu-
tatkoznak rajtuk napközben is. En-
nek a tavaszi fáradtságnak az egyik
oka, hogy a téli idõszakban keve-
sebb vitamint, kevesebb zöldséget
fogyasztunk, rövidebb idõt töltünk
szabad levegõn, így nem jutunk
megfelelõ mennyiségû oxigénhez. A
napsütés is jóval kevesebb, a fény-
hiány miatt pedig több olyan hor-
mon termelõdik, ami inkább tom-
pító, altató hatást gyakorol a szer-
vezetünkre.

A tavasz beköszöntével, a fé-
nyesebb napokkal a hangulatunk
is változik, az elfogyasztott friss nö-
vények, a szerotonin (hangulatja-
vító hormon) szintjének növeke-
dését elõsegítõ táplálkozásunk
pozitív módon hat a mindennap-
jainkra, éberségünkre, élénksé-
günkre. A speciális hangulatjaví-
tóként ismert koffein – ami fõként
a kávéban, teában, kólában és a
csokiban található meg – rövid ide-
ig fokozza a teljesítõképességün-
ket, de túlzott mennyiségben fo-
gyasztva inkább hangulatingado-
zást okozhat. Ezért a hangulatjaví-
tó élelmiszerek mellett fontos fi-
gyelnünk a friss, jelentõs vitamin-
forrásként szolgáló zöldségek fo-
gyasztására, a friss levegõn tett sé-
tákra és a jólesõ sportolásra is!

Testi megújulásunkban nagyon
nagy szerepe van a piacokon feltûnõ
friss hónapos reteknek, újhagymá-
nak, spenótnak. Ezek a növények a

tavasz hírnökei is, mert elsõként je-
lennek meg a standokon. 

Az újhagyma friss zöld hajtása jel-
legzetes illatával és ízével a min-
dennapi táplálkozásunk része. Az
egészséges táplálkozás során oly
gyakran tanácsolt saláták fontos ösz-
szetevõje. A jellegzetes szagát adó
kénes vegyület, az allicin, cikloalli-
num a baktériumok szaporodását gá-
tolja, emellett az immunrendszerre
is jótékony hatást fejt ki. Jelentõs a
C-vitamin tartalma is. Frissen, salá-
tákban, és egyéb ételek készítése so-
rán is felhasználható. 

A hónapos retek a brokkolival, kar-
fiollal együtt a keresztesvirágúak
csoportjába tartozik. E növényben is
található kénes vegyület, és a C-vi-
tamin tartalma is jelentõs. A fogíny,
a csontok, a bõr védelmében is fon-
tos szerepet játszik, mert a kollagén
termelõdését is elõsegíti. Mivel ka-
lóriaértéke alacsony, így a tavasszal
gyakori fogyókúráknál is jól alkal-
mazhatóak. 

A friss paraj zsenge levelei a télen
felszedett kilók eltüntetésében is se-
gítséget adnak. Alacsony az  energia -
tartalma, de magas a víztartalma, és
az élelmi rost mennyisége is szá-
mottevõ. C-vitamint, béta karotint, lu-
teint és folsavat is juttatunk a szer-
vezetünkbe a fogyasztásával. A szer-
vezet sav-bázis egyensúlyának a ki-
alakításában is jelentõs szereppel bír,
valamint a káliumtartalma révén a
vérnyomás szabályozásában is sze-
repet játszik. Nemcsak fõzelékként,
de a friss, zsenge levelek salátaként,
fõtt tésztákkal adva, vagy omlettek

részeként is fogyaszthatók. 
Ha úgy érezzük, hogy a szer-

vezetünknek regenerálásra van
szüksége, mind a táplálkozásunk
módosításával, mind a friss le-
vegõn való mozgással nagyon so-
kat tehetünk, hogy „csúcsformá-
ban” éljük meg a tavaszt, készül-
jünk a nyárra!

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
A szerencsi rendelõintézetben

legközelebb május 14-én és 21-
én Váradi Ferencné segítséget
nyújt a személyre szabott diéta ki-

választásában, lehetõség van a fel-
vetõdõ problémák egyéni megbe-
szélésére. A rendelés beutaló nélkül
is igénybe vehetõ, társadalombizto-
sítási igazolványra azonban szükség
van, és a várakozás elkerülése ér-
dekében célszerû  idõ pontot egyez-
tetni.

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

PÉN TEK DÉL UTÁ NI OR VO SI ÜGYE LET
Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kez-

di meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti na-
pok esetén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt városi
felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között
rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készen-
léti ügyeletet az alábbiak szerint:

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

Április 16.: II. körzet (Dr. Móré László). Tel.: 47/362-225.
Április 23.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Április 30.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.

Egészségünkért 

TAVASZI MEGÚJULÁS TESTBEN-LÉLEKBEN

VÉRADÁS
ÁPRILIS

26. (hétfõ): Tokaj

Befejezõdött az Észak-magyaror-
szági régióban a húsvéthoz kapcso-
lódó ellenõrzéssorozat, melyben az
APEH, a Vám- és Pénzügyõrség, a
munkaügyi és munkavédelmi fel-
ügyelõség, a fogyasztóvédelem, a
népegészségügyi és tisztiorvosi szol-
gálat, a valamint a megyei mezõ -
gazdasági szakigazgatási hivatal
munkatársai vettek részt. A fekete-
gazdaság visszaszorítását célzó ösz-
szehangolt akció tapasztalatait ápri-
lis 8-án közös értekezleten össze-
gezték a hatóságok. 

Az ellenõrök a tavaszi akcióban az
ünnepkörhöz kapcsolódó szezoná-
lis árucikkeket elõállító, feldolgozó,
illetve forgalmazó elárusítóhelyekre,
illetve rendezvények helyszíneire

koncentráltak. Az adóhatóság ope-
ratív egységei fokozottan vizsgálták
a számla- és nyugtaadási kötelezett-
ség betartását, a forgalmazott áru-
cikkek eredetét és a foglalkoztatás
szabályszerûségét – tájékoztatott az
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hiva-
tal Észak-magyarországi Regionális
Igazgatósága.

Az APEH-revizorok Borsod-Aba-
új-Zemplén, Heves és Nógrád me-
gyékben 62 különbözõ helyszínen
429 ellenõrzést végeztek. A vizsgált
adózók mintegy 7,4%-a semmilyen
bizonylatot nem bocsátott ki az ér-
tékesítésrõl, az esetek további
29,5%-ában egyéb, kisebb súlyú
mulasztást tapasztaltak. Elõfordult,
hogy az eladó a kereskedelmi tevé-

kenység végzéséhez szükséges alap-
vetõ engedélyekkel, dokumentu-
mokkal – így adószámmal sem – ren-
delkezett.

A feldolgozóiparnál, kereskede-
lemnél, vendéglátóiparban a revi -
zorok a foglalkoztatás szabályossá-
gát vizsgálva találták a legsúlyosabb
jogsértéseket: az esetek 12,8 száza-
lékánál tártak fel bejelentés nélküli
alkalmazást az ekkor még használ-
ható alkalmi munkavállalói kis-
könyvvel kapcsolatban. 

Az ellenõrzéssorozatban az APEH
várhatóan közel 11,8 millió Ft mu-
lasztási bírságot szab ki, valamint 25
intézkedés jellegû szankciót – túl-
nyomórészt 12 napos üzletbezárást
– foganatosít.

Április 15-tõl elkezdõ -
dött a területalapú támo-
gatások igénylése. A ké-

relmek elkészítésében segítséget adnak
a falugazdászok, az agrárkamarai ta-
nácsadók, a szaktanácsadók, valamint
lehetõség van az önálló, saját ügyfél-
kapun történõ beadásra is. Kizárólag
csak elektronikus úton lehet a kérel-
meket a Mezõgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatalhoz (MVH) benyújtani.
A Falugazdász Irodán (Szerencs, Rá-
kóczi út 63., tel.: 47/364-201) lehet-
õség van idõpont-egyeztetésre, amely-
lyel csökkenthetõ az ügyfelek hosszas
várakozása. A kérelem elkészítéséhez
hozni kell a 2009. évben kiadott
MVH-s levelet (nagy boríték), amely tar-
talmazza az egyéni hozzáférést bizto-
sító jelszót. Ennek hiányában nem tud-
juk a kérelmeket elkészíteni. Azon ter-
melõk, akik EMVA AKG programban

nyertek, hozzák magukkal az elfogadó
határozatot, valamint a GPS területfel-
mérésrõl készült jegyzõkönyvet. Az ag-
rár környezetgazdálkodási támogatási
kérelmeket csak a területazonosítás
elektronikus úton történõ feltöltése után

minimum 1 nappal lehet elkészíteni. A
kérelmek elkészítésének végsõ határ-
ideje május 15., illetve napi mínusz 1%
szankcióval június 9.

Petromán István
körzetvezetõ falugazdász

HÚSVÉTI BÍRSÁGOK, ÜZLETBEZÁRÁSOK 

Falugazdász 

TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS

Az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságához március 31-
ig beérkezett bevallások száma meghaladja a 161 ezret, amelyek 97%-át
fel is dolgozták. A visszaigénylések száma 63 ezer volt. A feldolgozás so-
rán az adóhatóság munkatársai gyakori hibaként tapasztalták, hogy az õster-
melõi adószámmal rendelkezõk az adószámot elmulasztják ráírni a beval-
lásra. Az is sokszor elõfordul, hogy a hiányzik az aláírás, mely nélkül ér-
vénytelen a bevallás, az adójóváírást helytelen összegben állapítják meg,
illetve a lakossági számlára történõ utalás esetén a pénzintézet nevét nem
tüntetik fel. Az APEH felhívja a figyelmet arra, hogy hibás bevallás esetén
visszaigénylésnél a kiutalási határidõt a javítás napjától kell számítani.

ÉRKEZNEK
AZ ADÓBEVALLÁSOK
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IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
MAGYAR UTCA 54.: Zsadányi ingatlan. SÜRGÕSEN ELADÓ a
37-es fõközlekedési úttól a harmadik, 493 m2 telkes, kétla-
kásos, ‘89-ben épült, majd bõvített ingatlan. Az emeletes ház
3 szoba, amerikai konyha, nappali, kamra, 2 fürdõszoba,
WC, lépcsõház, közlekedõhelyiséges, összkomfortos (113 m2).
Külön bejáratú garázs (szerelõaknával), kazánház. A lakás
szoba, konyha, kamra, fürdõszobás, komfortos, kandalló
fûtésû (50 m2). Kereskedelmi szálláshelyként mûködik. Be-
fektetõk, összeköltözõ, többgenerációs családok vagy a kör-
nyékrõl Szerencsre költözni szándékozók figyelmébe is
ajánljuk, miután megfelelõség esetén beszámítanak szeren-
csi, vagy Szerencs környéki, legalább, 2 szobás, akár kom-
fort nélküli ingatlant is. Irányár: 13 900 000 Ft. Tel.:
20/455-3989.

RÁKÓCZI UTCA 108.: a fõutcáról nyíló, 3 lakásos közös ud-
varban, 2 szoba, konyha, fürdõszobás, komfortos, gázkon-
vektoros fûtésû, felújítandó társasházi lakás (53 m2). A szoba
parkettás. Az udvarra személygépkocsival be lehet állni.
Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 4 900 000 Ft. Tel.: 20/477-
6812.

RÁKÓCZI U. 118. III. em. 10. ajtószám: 14 egységes, rende-
zett társasházban, felújítandó, nappali, szoba, konyha,
kamra, elõszoba fürdõszoba, WC helyiséges, összkomfortos,
gázfûtésû, lakás (55 m2) beépített szekrénnyel, konyhával,
gáztûzhellyel. Külön, zárt parkoló. Azonnal beköltözhetõ. 
Irány ár: 7 000 000 Ft. Tel.: 20/967-7908.

LANDLER J. U. 38.: kertvárosban, jó lakókörnyezetben, a ‘70-
es években igényesen megépített, jól karbantartott, nappali,
3 szoba, veranda, konyha, kamra, fürdõszoba helyiséges,
komfortos családi ház. Külön bejáratú szobák, redõnyök. Tel-
jesen alápincézett, garázs és tárolók. Hangulatos, dús nö-
vényzetû kert a zempléni hegyek panorámájával. Azonnal
beköltözhetõ. Irányár: 14 500 000 Ft. Tel.: 20/980-6350.

KOSSUTH TÉR 2. : KERESKEDÕK, BEFEKTETÕK FIGYELMÉBE! Jó
forgalmú helyen, a felújított Eperjesi vegyesiparcikk és  für -
dõszoba-felszerelés üzlet piac felé esõ, 60 m2 területû része
30 nap alatti leválasztásával (önálló közüzemi csatlakozá-
sok, egyedi központi fûtés, melegvízellátás) kialakítandó ÜZ-
LETHELYISÉG, raktár, kézmosó és WC helyiségekkel. 2
nagyméretû kirakat. Irányár: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/669-
5258, munkahely: 47/362-702.

VERES PÉTER UTCA 1.: Eperjesi ingatlan 1110 m2 saroktel-
ken, emeletén: különbejáratú 3,5 szoba, fürdõszoba, elõtér,
2 loggia, földszintjén: nappali-étkezõ, konyha, kamra, elõ -
szoba, fürdõszoba, terasz, szuterénjában: 2 kocsibeállású ga-
rázs, kazánház, közlekedõ, borospince és elõtér helyiséges
(130 m2), összkomfortos, dupla fûtési rendszerû, tehermen-
tes, panorámás családi ház. Exkluzív belsõ kialakítás, redõ -
nyök, reluxák. Parkosított kert. Az ingatlan KERESKEDELMI
SZÁLLÁSHELY, PANZIÓ VAGY VENDÉGLÁTÁS CÉLJÁRA is kivá-
lóan alkalmas (a horgásztóhoz közel). BEFEKTETÕK VAGY
ÖSSZEKÖLTÖZÕ, TÖBBGENERÁCIÓS CSALÁDOK FIGYELMÉBE
IS AJÁNLJUK! Megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi, 3
szoba, nappalis, összkomfortos, belvároshoz közeli ingatlant.
Irányár: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/669-5258, munkahely:
47/362-702.

BUDAPEST, XIV. KERÜLET (ZUGLÓ): a Keleti pályaudvartól 9
buszmegállóra, jó közlekedési lehetõséggel (régi földalatti-
végállomás, villamos néhány percnyire), 3 emeletes, 10 la-
kásos téglaépítésû társasházban 22 m2, szoba, konyha
helyiséges, felújítandó alagsori, gázkonvektoros társasházi
lakás közvetlenül a tulajdonostól. A folyosón új WC került ki-
alakításra. A társasháztól 8-10 m2 folyósórész megvásárol-
ható bõvítés céljából. Azonnal beköltözhetõ. Egyedülállók
vagy diákok részére ideális. Megfelelõség esetén érték -
egyeztetéssel szerencsi társasházi lakásra is cserélhetõ. Irány -
ár: 6 500 000 Ft. Tel.: 20/4348-390.

LEGYESBÉNYE, MONOKI UTCA 7., Tóth Imréné: a hegyoldal-
ban 781 m2 telken, 2006. évben részbeni belsõ felújítású,
3,5 szoba, fürdõszoba, WC, konyha, spájz, elõszoba, folyosó
helyiségekbõl álló, összkomfortos családi ház (126 m2), ga-
rázs, zöldségtároló pince. Szõnyegpadlós szobák, redõnyök.
Konyhakert, gyümölcsfák, díszkert, pázsit. Buszmegálló két
percnyire. Megfelelõség esetén beszámítanak elsõsorban Bu-
dapest IX. kerületi vagy budapesti, legalább 2 szobás, ösz-
komfortos lakást. Irányár: 12 500 000 Ft. Tel.:
30/239-4571.

BÉRELHETÔ INGATLAN
BUDAPEST,VII. KERÜLET: fõbérlõ nélküli, három diák által
használt, Városligethez közeli lakásba, egy fõ fiú szobatár-
sat keresnek. A lakás bútorozott, mindennel felszerelt (tv,
hûtõ, mikro, mosógép, porszívó, konyhai eszközök, ágy-
nemû, stb.). Csak egyhavi kaució szükséges! Tel.: 20/529-
2827.

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, 
ÜGY VÉD

3900 Sze rencs, Ár pád út 11. 
Tel./fax: 47/561-555

e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

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

Kedvezményes 
vetõmagvásár

METSZÔOLLÓK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
LEMOSÓ PERMETSZEREK, 

TALAJFERTÔTLENÍTÔK ÉS TAVASZI MÛTRÁGYÁK

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

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

Nyugdíjasoknak, 
munkanélkülieknek 5% engedmény! 

Kerekek, láncok, kômûvesszerszámok

MMaanniikkûûrr,,   ppeeddiikkûûrr,,   
mmûûkköörröömmééppíí ttééss!!

Zselés és porcelánépítés: 3000 Ft
Zselés és porcelántöltés: 2000 Ft

Manikûr és lakkozás: 800 Ft

Érdeklõdni: 20/523-6996

Tájékoztatjuk kedves jelenlegi és jövõbeli pácienseinket, hogy a 

tokaji PÁLINKÁS FOGORVOSI PRAXIS
újra teljes és pontos programmal indul,

Dr. PÁLINKÁS ANDRÁS és Dr. PÁLINKÁS ÖRS 
közremûködésével, ÁLTALÁNOS FOGÁSZATBAN

(foghúzás, fogtömés és fogpótlás) és FOGSZABÁLYOZÁSBAN!
Mindez gyerekeknél, felnõtteknél és nyugdíjasoknál!

A munkák rövid határidõvel és elérhetõ árakon készülnek!

Célunk a legmagasabb szakmai minõség!

Kapcsolatfelvétel és bejelentkezés személyesen 
és a következõ telefonszámokon : 

Dr. Pálinkás András: 30/9457-992   Dr. Pálinkás Örs: 30/375-5456
� Fog- és szájbetegségek szakorvosa � Általános fogorvos
� Konzerváló fogászat szakorvosa � Fogszabályozó rezidens orvos
� Fogpótlástan szakorvosa
� Fogszabályozó szakorvos

Rendelõ címe: 3910 TOKAJ, Bethlen Gábor u. 24. 
Tel.: 47/352-514. 

RENDELÉSI IDÕ: 
KEDD: 17–20 óráig (késõbb bõvül)

CSÜTÖRTÖK: 17–20 óráig (késõbb bõvül)
PÉNTEK: 17–20 óráig (késõbb bõvül) 

CSÖKKENTSE TÖRLESZTÕRÉSZLETÉT
AKÁR TÖBB TÍZEZER FORINTTAL!

Hitelkiváltás, hitelösszevonás
Megbízhatóság és kiszámíthatóság

Számoljuk át magas kamatozású, drága hitelét együtt!

Hívjon, és segítek. Tel.: 30/341-7735

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

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

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

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

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

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.
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Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

Zsalukõ 20-as 238 Ft/db
Zsalukõ 25-ös 250 Ft/db
Zsalukõ 30-as 288 Ft/db
Zsalukõ 40-es 363 Ft/db
Béléstest EB 60/19 250 Ft/db

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

Eng.sz.: R-1787/1998

ÉSZAK-OLASZORSZÁGI KIRÁNDULÁS
szerencsi indulással 

május 20–24. 43 500 Ft/fô

Megjelentek a nyári
katalógusok:

Görögország autóbusszal
4 fôs apartmanban 2010. V. 15–22. 29 900 Ft/fô

VÁLTSA BE ÜDÜLÉSI CSEKKJÉT NÁLUNK.

Valutaváltás kedvezô árfolyamon.

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

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. 

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

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

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

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, elektromostargonca-akkutelepek

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

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

Bereczk Autósbolt

Cím: Szerencs, Széchenyi u. 18. Tel.: 47/362-701.
E-mail: bereczk.jo.auto@t-online.hu, 

info@autoalkatresz.eu
Web: www.autoalkatresz.eu

SPURI – VEGYEN HÁTSZELET AUTÓJÁHOZ!
Motortisztító és multifunkciós energiafolyadék.

Ízig-vérig magyar termék!

AUTÓFELSZERELÉS: 
� LED izzók � Kipufogódobok és végek
� Dísztárcsák � Méretpontos üléshuzatok

� Távirányítós kürt � Nanopados telefontartó

AUTÓALKATRÉSZ:
Raktárról vagy akár pár órán belül beszerezzük.

� Fékpofák, fékbetétek és féktárcsák
� Futómû-alkatrészek

� Szíjak, szûrök, szimeringek, kerékcsapágyak
� Motorolaj: Castrol, GM, Mobil-1, Valvoline

� Gyári alkatrészek: VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, 
Peugeot, Citroën, Ford

ÚJDONSÁG: 
� Motorkerékpár-alkatrészek

� Fékbetétek, olajszûrök, levegõszûrõ
� Láncok, lánckerék � Motorolajok
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A Business Telekom Távközlési Kft.,
közismert nevén a BTel országos szol-
gáltatóként van jelen a hazai távköz-
lési piacon. A céggel tavaly kötött meg-
állapodást – a korábbinál alacsonyabb
közüzemi tarifákkal – a Szerencsi Pol-
gármesteri Hivatal. Az új szolgáltató-
val a szerzõdés évente több százezer
forintos megtakarítást jelent az ön-
kormányzat költségvetésében. A BTel
Szerencsen kiépített hálózatán kedvezõ
árért kínálnak biztonságos és kiváló
minõségû, bérelt vonalú internetet és
vezetékes telefonszolgáltatást a la-
kosságnak és a vállalkozásoknak egya-
ránt.

– Miért döntött úgy a cég, hogy erre
a térségre is kiterjeszti szolgáltatásait?

– A BTel országos szolgáltató, és fo-
lyamatosan keresi azokat a lehe -
tõségeket, ahol az önkormányzatokkal
együttmûködésben fejlesztéseket tud el-
végezni – emelte ki Takács Krisztián,
a cég ügyvezetõ igazgatója. – Kettõ éve
kezdtük a tárgyalásokat Szerencs Pol-
gármesteri Hivatalával, s végül a meg-
takarításokat nézve a BTelt választot-
ta. Itt stratégiai megállapodás született,
mely szerint nem csak az önkormány-
zatnak biztosítjuk a kedvezõ árú szol-
gáltatást. Miután felmerült, hogy a sze-
rencsi kistérségben nem érhetõ el több
településen az internet, olyan fejlesz-
tést végzünk, hogy a környék önkor-
mányzatainak is tudjuk biztosítani a már
említett megtakarítási lehetõségeket.
Így jutottunk el odáig, hogy 8-9 tele-
pülésre kiterjedõ hálózat kiépítése van
folyamatban és reményeink szerint a
lakosság mellett a vállalkozásokat is ki
tudjuk majd szolgálni.

– Mit kínál a cég a lakosságnak és a
vállalkozásoknak?

– Hálózataink a legfejlettebb tech-
nológiával épülnek, ami elsõsorban az
IP alapú szolgáltatásokat jelenti. Jelen
pillanatban talán a legismertebb és a
legkeresettebb a szélessávú internet, de
emellett a lakosság részére is biztosít-
juk a vezetékes telefont. Ez a jelen,
azonban az IP alapú szolgáltatások tár-
háza folyamatosan bõvül. Szerencsen
már kínáljuk az IP TV-t, ami ugyan nem
saját hálózatból történik, de ez utóbbi
fejlesztése is folyamatban van. A  jö -
võben várható, hogy megjelenünk sa-
ját hálózatú tévé-szolgáltatásunkkal is.

A vállalkozóknak ajánljuk a bérelt vo-
nali szolgáltatásokat, térfigyelõ kame-
rás rendszerek üzemeltetését, és min-
den olyan innovatív technológiát, amely
a jövõben megjelenik palettánkon. A
BTel központjában folyamatos a fej-
lesztés, igyekszünk a kínálatunkat bõví-

teni és elérhetõvé tenni ügyfeleink ré-
szére. 

– Miért érdemes a BTel-t választania
az ügyfeleknek?

– Cégünk szlogenje, hogy megta-
karításokat lehet velünk elérni. Mi el -
sõsorban önkormányzatok, intézmé-
nyek, illetve nagyvállalatok telekom-
munikációs igényeinek a kiszolgálá-
sára jöttünk létre, ezért nagyon magas
színvonalon építjük ki rendszereinket.
Erre a hálózatra integráljuk a lakossá-
got is, amely azt jelenti: nagyon ked-
vezõ díjszabást kínálunk, amiért kiváló
minõséget kapnak tõlünk. Országos

szolgáltatóként több 10 ezer ügyféllel
állunk kapcsolatban, ügyfélbarát
ügyfélszolgálatunk éjjel-nappal elér-
hetõ. E mellett minden térségben lét-
rehozunk helyi képviseletet is, hogy
közelebb kerüljünk az elõfizetõinkhez.
Ezt megtettük Szerencsen is, a Hu-
szárvár út 24. szám alatt várjuk a je-
lenlegi és leendõ ügyfeleinket.

– Melyek az eddigi tapasztalataik Sze-
rencsen és környékén?

– Egyértelmûen pozitívak. A háló-
zatépítési folyamat még nem zárult le.
Ahol már megjelentünk, ott viszonylag
gyorsan megkedveltek bennünket.

– Hogyan lehet Önökkel felvenni a
kapcsolatot?

– Cégünknél elsõdleges a személyes
kapcsolat. Szerencsen a már említett
Huszárvár út 24. szám alatti kirendelt-
ségünkön. A cégnek van helyi tarifá-
val hívható telefonszáma is. A 1235 tár-
csázásával tájékoztatjuk az érdeklõ -
dõ ket és megrendeléseket is felve-
szünk. Elérhetõk vagyunk az interne-
ten is a www.BTel.hu oldalon.

(x)

KEDVEZÕ ÁRAKAT, 
KIVÁLÓ MINÕSÉGET KÍNÁL A BTEL

A helyi kisvállalkozók támogatá-
sára hirdet pályázatot a szerencsi ön-
kormányzat döntése alapján a kép-
viselõ-testület pénzügyi és város-
fejlesztési bizottsága. Az erre a cél-
ra idén rendelkezésre álló 9,6 mil-
lió forintból munkahely-teremtésre,
munkahely-megtartásra, illetve hom-
lokzat-felújításra lehet támogatást
igényelni. 

Munkahely-teremtõ támogatásra a
már legalább három éve folyama-
tosan mûködõ vállalkozás pályáz-
hat, amely Szerencs közigazgatási
területén székhelyet vagy telephe-
lyet hoz létre, és  legalább 2, de leg-
feljebb 15 új munkahelyet létesít.
További feltétel, hogy az új állás-
helye(ke)t munkaszerzõdés kereté-
ben legalább a pályázat évét követõ
év végéig folyamatosan fenntartja és
betölti, és az új munkavállaló(ka)t
kizárólagos munkaviszonyban, tel-
jes vagy részmunkaidõben a Mun-
ka Törvénykönyvérõl szóló 1992.
évi XXII. törvény alapján foglalkoz-
tatja.

A városban székhellyel/telephellyel
már legalább 2 éve rendelkezõ vál-
lalkozás akkor részesülhet ebben a
támogatásban, ha a kérelem be-
nyújtását követõen, a tárgyévet meg-
elõzõ évre számított átlagos statisz-
tikai állományi létszámát legalább 1
fõvel növeli. Vállalja továbbá, hogy
az új álláshelye(ke)t munkaszerzõdés
keretében legalább a pályázat évét
követõ év végéig folyamatosan fenn-
tartja és betölti, és az új munkavál-
laló(ka)t kizárólagos munkaviszony-
ban, teljes- vagy részmunkaidõben
az MT alapján foglalkoztatja.

Munkahelymegtartó támogatásra
az a vállalkozás pályázhat, amely leg-
alább 2 éve székhellyel, telephellyel
rendelkezik Szerencs város köz-
igazgatási területén, és vállalja, hogy
a vállalkozás átmeneti gazdasági
nehézségei miatt elbocsátás veszé-
lye által fenyegetett munkavállalót
teljes vagy részmunkaidõben tovább
foglalkoztatja, s ezt a foglalkoztatást
legalább a pályázat évét követõ év
végéig fenntartja. A részmunkaid-
õben foglalkoztatott munkaválla-
ló(ka)t teljes munkaidõben foglal-
koztatja tovább, legalább a pályázat
évét követõ év végéig. 

Homlokzat-felújítási támogatásra
az a vállalkozás pályázhat, amely vál-
lalja székhelye/telephelye/üzlethe-
lyisége/üzeme épületének a közte-
rületrõl feltáruló homlokzata felújí-
tását, homlokzat-felújításra nem szo-
ruló épületének csatorna-felújítását,
cseréjét, nyílászárók cseréjét. Bérelt
ingatlant érintõ igénylés esetén szük-
séges a tulajdonos hozzájáruló nyi-
latkozata.

Az elnyerhetõ, egy évre szóló,
vissza nem térítendõ támogatás mér-
téke munkahelyteremtésnél teljes
munkaidõs foglalkoztatás esetén a
foglalkoztatottak éves átlagos sta-
tisztikai létszáma alapján számított
növekmény után 500 000 Ft/fõ/év,
részmunkaidõs foglalkoztatás esetén
pedig ennek az összegnek a fele. Az
elnyert támogatást az új munkavál-
lalók bér- és járulékköltségeinek fe-
dezésére kell fordítani. A munka-
helymegtartó támogatás mértéke tel-
jes munkaidõs foglalkoztatottak után
a megtartott munkahelyenként 
200 000 Ft/fõ/év, részmunkaidõs
foglalkoztatottak után az elõbbi ösz-
szeg fele, de pályázónként legfeljebb
összesen 600 000 Ft/év. Az elnyert
támogatást itt is az érintett munka-
vállalók bér- és járulékköltségeinek

fedezésére kell fordítani. A hom-
lokzat-felújítási támogatás mértéke
a felújításra fordított és számlával iga-
zolt költségek 50%-a, de legfeljebb
300 000 Ft/év.

A pályázó egyidejûleg munka-
helyteremtõ és munkahelymegtartó
támogatásra nem jogosult.

Nem részesülhet támogatásban
az a vállalkozás, amelyik csõd-, fel-
számolási eljárás vagy végelszámo-
lás alatt áll. Az önkormányzattal,
vagy önkormányzati költségvetési
szervvel, részben vagy egészben
önkormányzati tulajdonú gazdasá-
gi társasággal szemben lejárt ese-
dékességû tartozása van. Helyi adó-,
díjtartozása áll fenn, kivéve, ha szá-
mára a hatóság fizetési halasztást,
vagy részletfizetést engedélyezett. Az
egyéni vállalkozó, ha engedélyét
visszaadta, illetve azt bevonták, il-
letve az a vállalkozás, amelynek
ügyvezetõ szervei, tulajdonosi köre
bizonyítható módon valós többlet-
foglalkoztatási szándék nélkül, a tá-
mogatás megszerzése érdekében
hozta létre a kérelmezõ vállalkozást,
szüntette meg korábbi vállalkozását,
vagy hajtott végre létszám-átcso-
portosítást a helyi vállalkozásai, il-
letve annak székhelyei, telephelyei
között.

A pályázónak a támogatás elnye-
réséhez a pályázati útmutató szerint
szükséges tartalom és forma meg-
tartása mellett kell benyújtania pá-
lyázatát. A kitöltött formanyomtat-
ványhoz mellékelni kell a nyilatko-
zatokat és mellékleteket. A szüksé-
ges dokumentáció megtalálható a
www.szerencs.hu honlapon, továb-
bá a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán.

A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje: 2010. április 30., péntek 12
óra. Az elbírálás május 28-ig meg-
történik. A pénzügyi és városfej-
lesztési bizottság döntését követõen
a polgármester támogatási szerzõ dést
köt a pályázóval, mely szerzõdés
szabályozza a támogatásban része-
sülõ valamennyi kötelezettségét, il-
letve meghatározza a támogatás fo-
lyósításának feltételeit. A támoga-
tásban részesülõ a pályázatban vál-
lalt kötelezettségének a támogatási
szerzõdés megkötésétõl számított
kettõ hónapon belül köteles eleget
tenni.

A pályázaton való részvétellel, a
pályázat elkészítésével kapcsolato-
san Béni Gyula adócsoport-vezetõ ad
információt személyesen, vagy az
47/565-282 telefonszámon. 

PÁLYÁZAT SZERENCSI
KISVÁLLALKOZÁSOKNAK

A fotón balról: Nagy Sándor, Takács Krisztián, Novotnik Mariann és
Palánkai József.

A Business Telekom Távközlési Kft.
és a Szerencsi Televízió közös SMS-
játékának eredményhirdetését tartották
meg március 25-én a távközlési cég
szerencsi kirendeltségén. A BTel által
felajánlott nyeremény három darab,

egy évre szóló 2 Mb/s-os sávszélességû
internet-szolgáltatás volt. Az üzenetet
beküldõk közül a szerencsések Takács
Krisztiántól, a cég ügyvezetõjétõl vet-
ték át az egyenként 30 ezer forint ér-
tékû nyereményutalványokat.

INTERNET-ELÕFIZETÉST NYERTEK

Az NB III Észak-magyarországi B
csoportjában szereplõ szerencsi asz-
taliteniszezõk március 13-án a Mis-
kolci Holcim otthonában vendégsze-
repeltek. A páros mérkõzések el-
vesztése után egyéniben fordított az
eredményen a szerencsi együttes,
amihez az ifjúsági korú Stadler Tamás
négy, Köllõ András és Korály Tibor há-
rom-három gyõzelemmel járult hoz-
zá. Megsemmisítõ vereséget mért leg-
utóbbi ellenfelére március 20-án ha-
zai környezetben a város NB III-as asz-
talitenisz-csapata. Együttesünk a baj-
nokság tavaszi idényének hatodik for-
dulójában Sárospatak gárdáját fogad-
ta az általános iskola Rákóczi épüle-
tének tornatermében. Már a páros
mérkõzések is jól indultak a házi -
gazdák számára, hiszen a Köllõ–Ko-
rály, valamint a Stadler–Filácz kettõs
egyaránt gyõzelmet aratott. Egyéniben
tovább meneteltek a szerencsi aszta-
liteniszezõk, tizenhat meccsbõl mind-
össze kettõt engedtek át az ellenfe-
leknek. A 16–2-es végeredményhez
Köllõ András és Korály Tibor négy-
négy, Stadler Tamás és Filácz Attila
három-három nyert játszmával járult
hozzá.

Tovább folytatta április 3-án eddi-
gi eredményes szereplését az NB III-
as asztalitenisz-csapat. Együttesünk Ti-
szaújváros gárdáját nagy küzdelem-
ben 10–8 arányban gyõzte le. 

Nem jól indult a találkozó a tabel-
la második helyén szereplõ házi -
gazdáknak az õket követõ vendégek-
kel szemben, mert a szerencsiek mind-
két páros mérkõzésüket elveszítették.
A rossz kezdés azonban nem vetette
vissza az egyéniben szereplõ a helyi
játékosokat. Köllõ András szokásos jó
formáját hozva mind a négy meccsét
hozta, míg Filácz Attila háromszor volt
eredményes. A gyõzelemhez Stadler
Tamás kettõ, míg Korály Tibor egy
ponttal járult hozzá. Ezzel a sikerrel a
szerencsi csapat megõrizte ezüstérmes
helyezését az NB III Észak-magyaror-
szági B csoportjában. A megyei baj-
nokságban szereplõ csapat április 3-
án a kiesés ellen küzdõ Miskolci
Sportiskola gárdáját 13–5 arányban
gyõzte le. A tartalékosan is kötelezõ
pontszerzéshez a Csorba István – Ko-
rály Csaba páros, valamint Csorba Ist-
ván és Korály Csaba négy, Derda Pé-
ter három, Rakóczki András pedig egy
nyert meccsel járult hozzá. 

ÕRZIK „EZÜSTÖS” HELYÜKET 
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INGATLAN
– Szerencsen, a Kazinczy út 12 sz. alatt (Fecskés) csa-
ládi ház (100 m2, 3 szoba, konyha, spájz, fürdõszoba,
WC) eladó. Érd.: 20/558-9145. (7-8)
– Szerencsen a Móra F. utca 17. szám alatti kétszo-
bás (fõzõfülke + ebédlõ, fürdõszoba) családi ház
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 20/558-9145 vagy
a helyszínen. (7-8)
– Bekecsen az Antall József utcában 896 m2-es épí-
tési telek eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/535-
0725. (7-8)
– Szerencsen a Dózsa Gy. utcában 2 szobás családi
ház eladó. Érd.: 30/460-9838, vagy 20/969-2856.
(7-8)
– Szerencs központjában 3 szobás, gázfûtéses tár-
sasházi lakás eladó. Érd.: 30/460-9838, vagy
20/969-2856. (7-8)
– Szerencs-Ondon 3 szoba, összkomfortos, vegyes tü-
zelésû családi ház pincével eladó. Irányár: 7 M Ft.
Érd.: 70/504-2024.
– Szerencsen a Laktanya utcában 135 m2-es, 4 éve
igényesen felújított – gáz, központi fûtés + kandalló
–, sorházi lakás, igényes nagy udvarral, garázzsal
eladó. Irányár: 19 M Ft. Érd.: 20/460-4063. (7-8)
– Szerencs központi részén, a Tatay út 5. szám alatt
vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó. Érd.:
30/486-5534, este. (7-8)
– Szerencsen az Ondi úton 110 m2-es családi ház sür-
gõsen eladó. Érd.: 20/487-1906. (7)
– Szerencsen teljesen felújított, galériázható, társas-
házi, 90 m2-es lakás központi gázfûtéssel, mûanyag
ablakokkal, cserépkályhával eladó. Irányár: 10,5 M
Ft. Érd.: 70/967-0449. (7)
– Szerencsen az Ondi úti részen 762 m2-es építési
telek eladó. Érd.: 20/549-3878. (7)
– Szerencsen a Ságvári közben (az ügyelettel szem-
ben) eltolt szintes, összkomfortos családi ház, fûthetõ
garázzsal, 2 melléktárolóval eladó. Érd.: 47/361-
888, hétköznap 18–20 óra között. (7-9)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik

PAKSI LAJOSNÉ
temetésén megjelentek, sírjára virágot

hoztak, fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik

KELLER FERENC
temetésén megjelentek, utolsó útjára

elkísérve, fájdalmunkban 
részvéttel osztoztak. 

Gyászoló szerettei

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. április 23-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

április 30., május 14.

500 forint

�

�

– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó
két család részére kialakított, külön bejáratú, 2+4
szobás családi ház, akár vállalkozásra is. Érd.:
20/4464-662. (7)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház
(vállalkozásra is alkalmas) eladó. Képek:
www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 47/363-282, vagy
70/655-7576, vagy 20/491-4918. (7-9)
– Badacsonytól 40, Sárvártól 25, Sümegtõl 15 km-
re nyaralónak is kiválóan alkalmas, két és fél szobás
parasztház 2233 m2 telken eladó. I. ár: 2,9 M Ft. Te-
lefon: 20/563-3852, Szerencsen.

KIADÓ
– Szerencs fõutcáján 20 m2-es üzlethelyiség beren-
dezve kiadó. Ár: 15 ezer Ft/hó. Érd.: 30/414-3699.
(7-8)
– Bekecsen, a Béke úton 2 szobás, konyhás,  für -
dõszobás, gázfûtéses ház kiadó. Érd.: 30/6488-739.
(7)
– Szerencs fõutcáján bevezetett víz-, gáz-, szerel-
vényüzlet kiadó. Vizesblokk, riasztó, udvarhasználat.
Az üzlet más tevékenységre is kiválóan alkalmas.
Érd.: 30/985-9526 (7)

MEZÕGAZDASÁG
– Ond-Bábán szõlõterület jutányos áron eladó vagy
bérbe adó. Érd.: 20/9856-000. (7)

VEGYES
– Használt antik pianínó eladó. Ár: 65 ezer Ft. Érd.:
30/403-4964. (7-8)
– Betonkeverõ eladó (230 – 380 V). Érd.: 70/967-
1196. (7-8)
– Egész dió eladó, 100 Ft/kg. Érd.: 47/362-260. (7)
– Zanussi hûtõszekrény (120 literes), és Zanussi fa-
gyasztószekrény (6 fiókos) eladó. Érd.: 30/407-
3638. (7)

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.

IN MEMORIAM 

FARKAS ZOLTÁN
Fájdalommal emlékezünk arra a napra,
amikor 1 éve, április 2-án szíved örökre

megszûnt dobogni.

„Felejthetetlen vagy, 
mert nagyon szerettünk,

Vigaszunk nincs, 
mert te voltál mindenünk.”

Szeretõ feleséged, lányod és fiad

Szerencs központi részén, kulturált környezetben
2,5 szobás, karbantartott kis családi ház gázcirkó
fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár: Ár: 9,9 M
Ft. Érd.: 70/618-1054. (7-8)

Alsódobszán új építésû, egyedi tervezésû, 2,5
szobás családi ház rendezett udvarral eladó.
 Irány ár: 8,9 M Ft. Érd.: 20/454-0972. (7-8)

Dúsan intarziás, kézi faragásokkal díszített, az
1900-as évek elején készült hálószobabútor
eladó. Kétszemélyes ágy, két ruhásszekrény, két
éjjeliszekrény, fésülködõtükör. Érd.: 20/953-
1398. (7-8)

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT 
FRISS MAGYAR ÁRU

Szerencs, Dobó Katica út 32. 
Telefon: 361-018, 30/262-8418.

Sertéscomb 980 Ft/kg
Sertéslapocka 790 Ft/kg
Sertéskaraj (hosszú) 960 Ft/kg
Sertéskaraj (rövid) 1060 Ft/kg
Sertéstarja 790 Ft/kg
SERTÉSOLDALAS 600 FT/KG
Sertésdagadó 790 Ft/kg
Sertéscsülök (hátsó) 650 Ft/kg
Sertéscsülökhús 750 Ft/kg
70%-os kolbászhús 680 Ft/kg
Sertés elsõ, hátsó láb 190 Ft/kg
Sertésfej 140 Ft/kg
Sertés fehér csont 60 Ft/kg
Sertés húsos csont 300 Ft/kg
Hasaalja- és tokaszalonna 550 Ft/kg
Zsírszalonna 290 Ft/kg

Csirkemell filé 1180 Ft/kg
Csirkecomb 650 Ft/kg
Csirkeszárny 490 Ft/kg
Egész csirke 650 Ft/kg
Csirkemáj 580 Ft/kg 
Csirkemell (csontos) 970 Ft/kg
Csirkefarhát 195 Ft/kg
Bogdányi lángolt kolbász 970 Ft/kg
Bogdányi parasztkolbász 970 Ft/kg
Ló szárazkolbász 1480 Ft/kg
Füstölt oldalas 1000 Ft/kg
Füstölt hátsó csülök 820 Ft/kg
Füstölt bordaporc  880 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült) vödrös 
és poharas kiszerelésben 350 Ft/kg

AKCIÓS KÍNÁLATUNK:

Telkibányán a Kovács Virágkertészet
április 12-én megnyitott 

Nyitva tartás: naponta 8–19 óráig, szombaton zárva!

KÍNÁLATUNK:
� futó- és álló muskátlik
� ampolnás növények, futópetúnia, verbéna, stb. 
� sokfajta egynyári és balkonnövények

Címünk: Telkibánya, Fürdõ út 15. (Kertészetünket táblák jelzik; 
az ifjúsági táborhoz vezetõ út végén található). Telefonszám: 30/568-1655

KIS- ÉS NAGYKERESKEDÕKET IS KISZOLGÁLUNK.
A Kovács Kertészet

Szerencs, Rákóczi u. 95. Tel.: 47/561-140
E-mail: uzlet@je-exfurdoszoba.hu 

AKCIÓ!
Masszázskádak 

ajándékkal
Sarok 140 x 140 177 100 Ft
Egyenes 150 – 160 – 170 170 990 Ft
Asszimmetrikus 150 x 105 177 100 Ft
Infraszauna 2 személyes 280 350 Ft-tól
Masszázsmedencés 1 666 600 Ft-tól
Akciós csempék 1390 Ft/m2-tõl

MUSKÁTLIVÁSÁR!
10 db/tálca 999 Ft-tól
Cserepes 250 Ft
Tulipánfák 650 Ft-tól!

Április 23-án, pénteken, 
Szerencsen a Népházban

Egynyári
virágok

Wellnessezzen otthonában!



Vízszintes:
1. Paracelsus idézetének elsõ ré-

sze. 12. Cink. 13. Orosz autómár-
ka. 14. Kétfelé. 15. Focista „beosz-
tása.” 17. Könyvek szülõhelye! 19.
Tehergépkocsi röviden. 20. Fernan-
do …, F1-es pilóta. 22. Rádium. 23.
Nitrogén, kén. 25. Lakásból! 26. Nya-
raló. 28. Rangjelzõ. 30. Hiba. 31. Ké-
miai gyök. 32. Molnár munkahelye.
33. Zenei stílus. 35. Korallzátony an-
golul (REEF). 36. Jód, foszfor. 37. Év
tizenketted részei. 40. Rágcsáló. 41.
Szociolektus, zsargon. 44. 2010 is ez!
46. Részben ott! 47. Billeg, instabil.
48. Román gépkocsik jele. 49. Ar-
zén. 50. Borpálinka. 52. ...verõ, ki-

rívó. 54. Munkahelyi juttatás. 55. Kö-
zépen gyér! 56. Tanulmányi osztály.
57. Német jó! 58. Ide juttat. 59.
Templomtoronyban lehet. 61. New
York ...

Függõleges:
2. Légmozgás. 3. Ellenszenves. 4.

Talmi. 5. Elõtag: tíz a mínusz kilen-
cediken. 6. Költõnk. 7. Új-Zéland
egyik hivatalos nyelve. 8. Kevert
NDK! 9. ...-völgy, õsemberérõl híres
hely. 10. Fordított mássalhangzó. 11.
Helyben. 15. Az idézet második, be-
fejezõ része. 16. Fordítva: férfi pár-
ja. 18. Tegnap után. 21. Palacsinta
jelzõje lehet. 24. Cukrászdában kap-

ható. 25. Látótér-
be helyez. 26. Tü-
csök közepe! 27.
Angol hazugság.
29. Újság. 30. A
vígjáték egyik for-
mája. 31. Levél-
kézbesítõ vállalat
névelõvel. 34.
Napban van! 38.
N.O.M. 39. Üres
köz! 40. Foszfor,
kén. 42. Rossz
szellem. 43. Nu-
mero, rövidítve!
45. Neves nõi
magazin. 46. A
szaglás szerve.
50. Világos szín.
51. Az elején nya-
ral! 53. Keverve
VET! 54. Angol
fiú. 56. Robbanó-
szer rövidítése.
58. Páratlan hegy.
59. Háem! 60.
Apai Ilona.

Sz. A. 

A március 26-ai
keresztrejtvény
helyes megfejtése: Az élet olyan, mint
a kisöcsém. Visszaüt, de azért sze-
retem. A helyes megfejtést beküldõk
közül Jacsó Andrásné, Szerencs, Er-
zsébet u. 6. szám alatti olvasónk, va-
lamint a megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 20/387-4262-es te-
lefonszám tulajdonosa nyert. A nyer-

tesek a nyereményeket a Szerencsi
Hírek szerkesztõségében (Szerencs,
Népház) április 19–23. között ve-
hetik át. Az április 16-ai kereszt-
rejtvény megfejtésének beküldési
határideje: április 23. Megfejtésüket
SMS-ben is elküldhetik a 20/940-
2066 számra.

„MINDEN MÉREG...”

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

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: Szegedi Adrienn

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:

MIKOM 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

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

ÁKOS: SZINDBÁD

A Szindbád dala az elsõ, kereske-
delmi forgalomba kerülõ kislemez a
2010 õszére várható új Ákos stú-
dióalbumról. A zenész legutóbbi
maxi kiadványai (Minden most
 kezdõ dik el – 2007, Negyven –
2008) meghaladták a hétezres pél-
dányszámot, és dupla platina-minõ -
sítést kaptak, hosszú hetekig vezet-
ték a Mahasz single-listáját.

A legutóbbi Ákos stúdióalbum a
2006-os Még közelebb címû kiad-
vány volt, amely platinalemez lett és
elnyerte az év rockalbumáért járó Fo-
nogram-díjat. A 40+ koncertlemez
dupla platina lett és Fonogram-jelö-
lést is kapott. 

A maxi kiadvány április 6-ai meg-
jelenését nagy várakozás elõzi meg,
mivel DualDisc formátumban lát
napvilágot, ez azt jelenti, hogy a
DADC ausztriai gyárában készülõ
kétoldalas korong egyik fele CD, a
másik oldala DVD-formátumú.

A különleges, DuraCase csoma-
golású „kislemez” tekintélyes anya-
got tartalmaz: a Szindbád dala címû
szerzemény album verziója, valamint
további három remix szerepel a CD-
oldalon. A DVD-oldalon az összes

változat térhatású, 5.1-es és DTS
hanggal is meghallgatható. A gazdag
képanyag tartalmazza a dal nagy-
szabású videoklipjét, amelyet nagy-
filmes stábbal forgattak a Kecskeméti
Katona József Színházban, Ákos
maga rendezte, saját forgatókönyv
alapján. Emellett a készülõ album stú-
diómunkáiba és a klipforgatásba is
betekintést enged a videonapló,
amelynek az elsõ nyolc bejegyzése
került a korongra. 

IRON MAIDEN:
THE FINAL FRONTIER

Várhatóan az idei nyár végén je-
lenik meg az Iron Maiden: The final
frontier címû albuma. A lemez meg-
jelenését megelõzõen a zenekar
észak-amerikai turnéra indul, amely
június 9-én Dallasban veszi kezde-
tét, utolsó állomása pedig július 20-
án Washington D.C lesz. A The Fi-
nal Frontier World Tour keretében
az együttes európai közönségét is
megörvendezteti néhány fesztivál-
fellépéssel, többek között hazánkba
is ellátogatnak, így a Sziget idei vi-
lágsztárjai között köszönthetjük majd
a legendás bandát.

A zenekar hivatalos honlapján, a
www.ironmaiden.com címen re-
gisztrálni lehet a fanclub menüpon-
ton belül, amely hozzáférést enged

olyan extra tartalmakhoz, mint pél-
dául a világkörüli turné koncertjeibõl
készített részletek, interjúk és a ban-
datagok személyes videói, fényképei.
(forrás: www.emimusic.hu)

RATT

A ’80-as évek kultikus amerikai dal-
lamos rockcsapata 11 éve nem je-
lentetett meg új stúdióalbumot, így
nem véletlen a felfokozott érdeklõdés
a Sunset Strip egykori királyainak áp-
rilis 16-án megjelenõ anyaga iránt.
A klasszikus felállásból itt van Step-
hen Pearcy (ének), Warren DeMar-
tini (gitár) és Bobby Blotzer (dob), a
basszusgitárt Robbie Crane kezeli,
míg a ritmusgitárt Carlos Cavazo. A
zene pedig olyan, amit mindenki vár
tõlük évek óta, azaz hamisítatlan, Los
Angeles-i dallamos rockzene. (forrás:
www.warnermusic.hu)

BRAVO OTTO JÚNIUSBAN
Idén tizennyolcadik alkalommal

adják át a BRAVO OTTO díjakat. A
június 5-én a WestEnd City Center Mil-
lennium tetõteraszán megrendezésre
kerülõ eseményen derül majd ki,
hogy a magazin olvasói szerint kik a
zenei élet legnépszerûbb elõ adói.

A jelöltlistát a korábbi évekhez ha-
sonlóan idén is a szerkesztõség állí-
totta össze, de történt némi változás

a kategóriákban. A szervezõk új ka-
tegóriát hoztak létre, ami nem más,
mint a BRAVO IDOL díj, amit egy
olyan sztár fog kapni, aki nemcsak
zenéjével, de társadalmi szerepvál-
lalásával, tetteivel is egyfajta példa-
kép lehet a fiatal generáció számá-
ra. Az õ kiléte azonban a gála nap-
jáig titok marad.

Idén kizárólag a http://otto.bra-
vo.hu oldalon keresztül szavazhat-
nak az olvasók, egészen június 1-jéig.
Az oldalon keresztül beérkezõ sza-
vazatok alapján hirdetik majd ki a
nyerteseket. A szavazók között ez al-
kalommal is értékes ajándékok ta-
lálnak gazdára, a fõdíj pedig egy
XBOX 360 játékkonzol.

A gálán fellépnek a hazai zenei élet
kiemelkedõ egyéniségei, az est  házi -
gazdái Dukai Regina és Steiner Kris-
tóf lesznek. A díjátadót a BRAVO
meglepetéseként az egyik legnép-
szerûbb magyarországi tinisztár, SP
egyórás show-ja zárja. (forrás: www.
warnermusic.hu)

JÁTÉK
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: június 20-án a Petõfi Csarnok-
ban. A helyes választ beküldõk közül
Borbás Mária, Szerencs, Kossuth tér
6/b szám alatti olvasónk, valamint a
megfejtést SMS-ben beküldõ 30/433-
5558-as telefonszám tulajdonosa
nyert. Nyereményüket április 19–23.
között, munkaidõben vehetik át a szer-
kesztõségben. Játékunk új kérdése: Mi
lesz a címe az Iron Maiden idén nyá-
ron megjelenõ albumának?

A válaszokat postai borítékban
vagy levelezõlapon juttassák el szer-
kesztõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.

NAGYSZÍNHÁZ

ÁPRILIS
16. (péntek) 19 óra: SZERELEM (Vörösmarty bérlet)
17. (szombat) 19 óra: A MOSOLY ORSZÁGA (Csiky bérlet)
18. (vasárnap) 19 óra: A MOSOLY ORSZÁGA (Bérletszünet)
20. (kedd) 15 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
21. (szerda) 19. óra: A MOSOLY ORSZÁGA (Bérletszünet)
22. (csütörtök) 18 óra: SZERELEM (Schiller ifj. bérlet)
23. (péntek) 17 óra: A MOSOLY ORSZÁGA (Laborfalvi ifj. bérlet)
24. (szombat) 19 óra: A MOSOLY ORSZÁGA (Latinovits bérlet)
25. (vasárnap) 15 óra: SZERELEM (Déryné bérlet)
25. (vasárnap) 19 óra: SZERELEM (Szigligeti bérlet)
27. (kedd) 19 óra: SZERELEM (Egyetemi bérlet)
28. (szerda) 19 óra: SZERELEM (Lehár bérlet)
29. (csütörtök) 19 óra: SZERELEM (Madách bérlet)
30. (péntek) 19 óra: SZERELEM (Upor bérlet)
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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
2010. április 16.
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HOROSZKÓP
április 16.  – április 30.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Ezt az idõszakot mindennek

lehet nevezni, csak unalmasnak
nem, ami tökéletesen megfelel az
ízlésének. A csillagok állása ked-
vez tüzes energiáinak, ugyanak-

kor türelme és kitartása is átlagon felüli lesz. Ez
a kombináció pedig segít abban, hogy ötleteit ne
csak fejben valósítsa meg, hanem kézzelfogható
eredményeket érjen el. Arra mindenképp figyel-
jen oda, hogy pontosan betartsa a határidõket.
Ez különösen igaz a hivatali ügyek esetében, il-
letve azokban a szakmai ügyekben, ahol többen
dolgoznak együtt. Jól érzi magát a bõrében, él-
vezi a mindennapokat és óriási teljesítményekre
képes. Talán csak a sportban kell most jobban
odafigyelnie, mert a hirtelen mozdulatok kelle-
metlen sérüléseket okozhatnak.

Bika (IV. 21.–V. 20.)
Ha csak teheti, térjen ki a

konfliktusok elõl, különösen a
periódus elején. Az ebbõl kiala-
kuló erõösszemérések csak feles-
legesen rabolják az erejét, pedig

azt sokkal jobb célokra is fordíthatná. Az id-
õszak elsõ felében tapasztalt fékezõ hatások a
vége felé nyomtalanul eltûnnek, ekkor már újra
megengedett lesz egy kis könnyelmûség, egy kis
szeszélyesség vagy következetlenség is. Most
bõven kamatozik kapcsolati tõkéje. Kiterjeszt-
heti üzleti érdekeit, a párkeresõ Bikák pedig új
ismeretségeket köthetnek. Bár nem éppen erõfe-
szítés nélkül, de viszonylag könnyen ér el sike-
reket. Ragadjon meg minden lehetõséget! Vegye
észre azokat a pillanatnyi helyzeteket, amelyek
segíthetnek megvalósítani terveit!

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Nem éri be kevesebbel, mint

a legjobb. Ez éppúgy igaz hiva-
tására, mint szerelmi életére.
Minden erejével azon van, hogy
tisztává, minden zavartól men-

tessé tegye kapcsolatait az üzleti életben épp-
úgy, mint párkapcsolatában. Ez jelenthet nagy,
tisztázó beszélgetéseket, jelenthet szakítást, el-
számolást, vagyis mindent, ami hozzájárul
ahhoz, hogy minden érintett számára világossá
váljon a kapcsolat értéke. Ez az idõszak bõvel-
kedni fog kihívásokban. Sok terve, sok megélni
való vágya van, de ezek még váratnak ma-
gukra egy ideig. Erõltetni is felesleges azokat a
területeket, amelyek nem jönnek össze aka-
dálytalanul, szinte maguktól. Várja ki a megfe-
lelõ idõt mindenhez, hagyja megérni a
dolgokat!

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Ez a periódus bõvelkedik a

marsikus energiákban. Ennek kö-
vetkeztében bõven lesz része
szerelemben, illetve erõs teremtõ
energiájának köszönhetõen sze-

relmi sikerekben. Akár az is elõfordulhat azon-
ban, hogy egy idõ után túl soknak érzi, és
menekülésre készteti, egyszerûen nem akar töb-
bet foglalkozni a párkapcsolat témájával. Sokat
kibír most, a rengeteg impulzus miatt azonban
hiányozni fog a könnyedség az életébõl. Ezt to-
vább erõsíti a Szaturnusz fékezõ hatása, amely
miatt úgy fogja érezni, csak a legjobb az elég.
Ennek a folyamatos belsõ késztetésnek köszön-
hetõen sokat tágul látótere. Most nem szabad
lustának lennie, mindenképp ki kell használnia
ezt az aktív és erõteljes idõszakot.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
A tavasz és a nyár közeledté-

vel egyre erõsebben érzi, hogy
formába kellene lendülnie. Hasz-
nálja ki, hogy jól esik kint lenni a
szabadban, mozogjon minél töb-

bet. Olyan sportágat válasszon, amely valóban
élvezetet jelent Önnek, pl. valamilyen játékot.
Tollas- vagy fallabda közben például észre sem
veszi, milyen intenzíven igénybe veszi teste
minden izmát. Így egyszerre javíthat fizikai kon-
dícióján, formálhatja alakját és játszhat. Az
ehhez hasonló mozgásformák sokkal inkább
megfelelnek a kevesebb önfegyelemmel rendel-
kezõ Oroszlánoknak. Ne is gondoljon arra, hogy
most esetleg súlyfölöslegtõl akar megszabadulni,
egyszerûen csak élvezze a játékot és a többiek
társaságát.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
A Szüzek számára fontos,

hogy olyan partnert válasszanak,
akire büszkék lehetnek. Emiatt
sokszor „felülválaszt” a jegy szü-
lötte, vagyis olyan partnert keres,

aki több tekintetben is többre vitte, mint õ, vagy
legalábbis úgy érzékeli. Ennek persze számtalan
elõnye van, hiszen továbblépésre, állandó fejl-
õdésre ösztönzi, ugyanakkor bizonyos szem-
pontból állandóan „fogyasztja” az energiáját,
mindig jelen van benne egyfajta önmarcango-
lás, önostorozás. Ha valaki egyébként is hajla-
mos a túlzott önvádra vagy önkritikára, akkor
inkább csak a barátait, ismerõseit érdemes a
„példaképek” közül választani, hogy a párkap-
csolat megmaradjon erõforrásnak, amely inkább
feltölti, mintsem állandóan mérlegre teszi.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Ebben az idõszakban hasz-

nálja azokat a bõséges erõtarta-
lékokat, amelyek megmaradtak
a télrõl. Ez egyfajta megbízható-
ságot, felelõsségteljességet köl-

csönöz Önnek és pozitív irányba indíthatja el
a feszültségeket. Elõfordulhat ebben a perió-
dusban, hogy valamilyen változás vagy váltás
történik az életében, ami arra kényszeríti, hogy
gyökeresen újba kezdjen. Ha nem küzd a vál-
tozás ellen, hanem igyekszik észrevenni a ten-
denciákat, könnyedén és mély belsõ
nyu galommal lesz képes végigvinni a folya-
matot. Most nem szabad mereven ragaszkodni
a korábbihoz. Tekintse kihívásnak, feladatnak
a változást és mindenekelõtt legyen biztos
benne, hogy jót fog hozni.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Érzékenységének köszönhe-

tõen Ön minden helyzetbõl,
minden találkozásból tanul vala-
mit. Olyan mély tudásra és meg-
ismerésre vágyik, ami mindig

arra készteti, hogy hiánytalan választ kapjon,
hogy a valódi mozgatórugókat találja meg. Fo-
lyamatosan figyeli a felébredt érzéseket, gon-
dolatokat, próbálja észrevenni saját belsõ
irányító elveit, hogy azután kézbe vehesse a
dolgokat, és teljes egészében átvegye az irányí-
tást. Semmi sem ad Önnek olyan mély nyugal-
mat, mint az az érzés, hogy érti, mi történik.
Amíg nem ezt érzi, nem tudja igazán élvezni a
helyzeteket, kapcsolatokat. Az is nélkülözhetet-
len az Ön számára, hogy minden érintett elis-
merje ezt a jogát, és ne próbáljon semmit sem
elrejteni Ön elõl.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Ebben a periódusban több

olyan konfliktus is adódhat az
életében, amelyet bizonyos
szempontból az Ön hozzáállása
generált. Valahogy most nincs

türelme az emberekhez, erõs indulatok ébred-
nek Önben, ha ellenállásra talál. Ilyenkor leg-
jobb, ha kitér a másik elõl, mert haraggal a
szívében úgysem tud józanul reagálni. Ha vi-
szont egyszerûen csak ellenérzése van valaki-
vel szemben, használja ki a lehetõséget
tanulásra és figyelje meg a másikat. Vegye észre
benne az embert, és azonnal eltûnik Önbõl az
érzés, hogy ellentétes oldalon állnak. Megérzi,
hogy minden ember úgy gondolja, igaza van és
életében mindent a lehetõségei szerint legjobb
módon tesz.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
A szerelem istenei nagyon ke-

gyesek Önhöz ebben az id-
õszakban. Az igazi tavasz
közeledtével egyre jobban érzi
magát a bõrében, érzékenyebbé

válik a saját belsõ és a külvilág érzékelésében.
Valahogy mindig elõre tudja, hogy mi fog tör-
ténni, érzi, hogy az emberek hogyan fognak re-
agálni és cselekedni. Ne csodálkozzon ezen,
nem a világ változott, hanem Ön lett fogéko-
nyabb. Már nem annyira a történésekre kon-
centrál, hanem az emberekre. Az õ törvényeik
pedig kiszámíthatóak és így kezelhetõek. Ismeri
azokat a fõbb mozgatóerõket, amelyek Önben
és másokban is mûködnek, felismeri a folyama-
tokat és irányítani vagy legalábbis befolyásolni
tudja õket.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Elkerülhetetlenek a változások

most. Bár szerette volna megta-
pasztalni azt az érzést, hogy fel-
épített, kialakított valamit, amit
most jó ideig élvezhet, erre saj-

nos nem lesz módja, mert még nem jött el az
állandóság ideje. Legyen türelmes és álljon ké-
szen a feladatokra. Feleslegesen fárasztja magát,
ha ellenáll és küzdeni próbál. Ne hirtelen, spon-
tán változtasson, hanem érezze meg, mi felé
tart, mi a helyes irány Önnek. Tisztázza saját
magában, hogy mire vágyik valójában, mi az,
ami még mindig megdobogtatja a szívét. Ke-
resse meg azt az érzést, amikor egyszerûen
azért tesz valamit, mert szeretné megtenni.
Minél kevesebb legyen az életében a kényszer
és minél több az öröm.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Újra önmagára talál, vissza-

nyeri erejét és újra sikereket ér el.
Ez leginkább annak köszönhetõ,
hogy megint csak aktívan részt
vesz saját életének alakításában.

Talán kezdetben nem is érzi, mekkora forduló-
pontot jelent ez, de idõvel észre fogja venni,
hogy kezdenek megvalósulni álmai és vágyai. A
változások elsõ szakaszában, amikor még in-
kább csak a helyzet korlátozó hatásait érzi, il-
letve, hogy szükséges az átalakulás, úgy
gondolhatja, hogy túl nagy fába vágta a fejszéjét.
Idõvel azonban felnõ a feladathoz, utólag visz-
szatekintve pedig már nem is fogja érteni, miért
tétovázott, miért gondolta egy pillanatra is, hogy
nem képes erre a lépésre. Élvezze elért eredmé-
nyeit és legyen büszke teljesítményére.

TRÉNER NÉLKÜL
A KÉZILABDACSAPAT 

Huszonhét hónap szerencsi ed-
zõsködés után felállt a szerencsi nõi
kézilabdacsapat kispadjáról Marius
Breazu. A Mályiban lakó tréner tá-
vozásának indokaként csak annyit kö-
zölt lapunkkal: más elképzelései vol-
tak az együttes jövõjérõl neki, vala-
mint az egyesület vezetõinek és a já-
tékosoknak. A szakember hozzátet-
te: a profi csapatoknál gyakorlat,
hogy az edzõi szerzõdések 2-3 évre
szólnak. Ez – mint a mostani példa
is mutatja – nem véletlenül alakult
így. – Nem volt veszekedés, békésen

váltunk el egymástól – tette hozzá
Marius Breazu –, sok sikert kívánok
a lányoknak a további munkához. Le-
het, hogy egy-két év múlva újra
együtt dolgozunk majd, most azon-
ban szükség van egy kis szünetre.

Az edzõ távozását követõen a csa-
pat szakmai irányítását átmenetileg az
egyik játékos, Sohajda Edit vette át.

IDEGENBEN NYERTEK
Megkezdõdött a tavaszi idény a

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nõi
kézilabda-bajnokságban. Az elsõ
fordulókban a szerencsi csapat De-
mecserben vendégszerepelt. A Ma-

rius Breazu edzõ távozása után So-
hajda Edit játékos-tréner irányításá-
val pályára lépõ együttesünk
meggyõzõ teljesítményt nyújtva 35–
19 arányban diadalmaskodott.

PINGPONGKUPA 
Harmadik alkalommal rendez

nemzetközi versenyt április 18-án a
sportcsarnokban az SZVSE asztali-
tenisz-szakosztálya. A Szerencs Vá-
ros Kupa elnevezésû viadal vasárnap
10 órakor kezdõdik a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban, ahol férfi egyéni és
páros viadalokat láthatnak majd az
érdeklõdõk.

A tavaszi idény elsõ találkozóját a
Tatay sporttelepen játszotta a város
felnõtt labdarúgócsapata. A megyei
harmadosztályú bajnokság szerencsi
csoportjának tizedik fordulójában
Tolcsva ellen 6–1 arányú hazai
gyõzelem született.

Szerencs: Tóth P. – Budai J., Simon
A. (Király G.), Knapp I., Sohajda T.,
Szentirmai G., Fincziczki K., Boncsér
L, Rabócz R., Barabás J., Orosz M.
Edzõk: Tóth István és Lukács Berta-
lan.  

Mindjárt a találkozó elején Orosz
Márton révén a szerencsi együttes
kezdte meg a gólgyártást, majd né-
hány perc múlva a csatár Barabás
hosszú passzát követõen egy szép ka-
páslövéssel már 2–0-ra módosította az
eredményt. A jelentõs mezõnyfö-
lényben játszó házigazdák az ötös sar-
káról mesterhármast elérõ Orosznak
köszönhetôen a 29. percben tovább
növelték az elõnyüket, a 3–0 egyben
a félidei eredményt is jelentette. 

A találkozón a mindössze egy
mezõnyjátékos- és egy kapuscseré-
vel rendelkezõ szerencsiek a máso-
dik játékrészben is támadó szellem-
ben léptek fel, miközben a labda alig-

alig hagyta el a tolcsvaiak térfelét.
Elõbb Szentirmai Gergely emelt negy-
ven méterrõl a hálóba, majd keze-
zésért megítélt büntetõbõl elõbb Bon-
csér László módosította 5–0-ra az
eredményt. A hazaiak utolsó talála-
tát a védõk közül kilépõ Rabócz Ró-
bert érte el, majd a biztos vezetés tu-
datában fellazuló szerencsi védelmet
kihasználva a tolcsvaiak állították
be a 6–1-es végeredményt. 

Az ifjúsági csapatok találkozóján
már az elsõ félidõben eldõlt a  mérkõ -
zés sorsa, hiszen a hat szerencsi gól-

ra egyetlen tolcsvai válasz sem szü-
letett. Egy szabálytalanságot követõen
tömegverekedés után három ven-
dégjátékost, valamint a helyi gárdá-
ból Sinka Dánielt és Samók Balázst
kiállították. A játék képe a hátralévõ
idõszakban sem változott, így a  házi -
gazdák megérdemelten nyerték meg
14–0 arányban a találkozót. A gyõze-
lemmel a csapat megõrizte vezetõ he-
lyét a tabellán. A gólszerzõk: Barna
Gergõ (5),Tóth Roland (2), Kalup Ro-
land (2), Radics Mihály (2), Sipos Zol-
tán, Kecskés István, Sinka Dániel.

FÉLTUCAT GÓLLAL NYITOTTÁK AZ IDÉNYT

Újabb hazai pályán és idegenben
elért gyõzelemmel gyarapította pont-
jainak számát a város férfi kosár-
labdacsapata. Gulyás László le-
génysége hét forduló óta veretlen az
NB II Keleti csoportjában. 

* A szerencsi együttes március 20-
án hazai környezetben Békés város
gárdáját 100–71 arányban gyõzte le. 

Szerencs: Takács P. (6/3), Birk L.
(23/18), Szárnya G. (15/6), Kovács
S. (30/6), Endrész T. (20). Cserék:
Szarka I. (4), Jánossi T. (2), Marton
P., Kovács Á., Pallai Á. Edzõ: Gulyás
László. 

A Kulcsár Anita Sportcsarnokban
lejátszott találkozón összehangolt
csapatjátékot mutató házigazdák ha-
mar ellenfelük felé kerekedtek. Az
elsõ játékrész hárompontos viadal-
lal kezdõdött: Szárnya Gábor, Kovács
Sándor és Birk László távoli dobásai
landoltak a gyûrûben, miközben a
békésiek is gyûjtöttek a vonalon kí-
vülrõl pontokat. Ebben az idõszak-
ban csak személyi hibák árán tudta
lassítani a vendégcsapat a szerencsi
támadásokat, ennek ellenére tíz perc

alatt 17 pontos elõnyt harcoltak ki
Gulyás László játékosai.

A Körös-mentiek képzett kosarasai
ezt követõen egyre jobb teljesít-
ményt nyújtottak: több kiváló egyé-
ni akciót láthatott tõlük is a közön-
ség, melyek azonban csak rövid ide-
ig csökkentették a hazai csapat elõ -
nyét. A mérkõzés középsõ szaka-
szában az összeszokott szerencsiek
gyakorlott támadásait csak ritkán
tudta hárítani a békési együttes, az
irányítói posztot betöltõ Takács Pé-
ter vezényletével a házigazdák
mezõnyben és a palánkok alatt jobb-
nak bizonyultak az ellenfelüknél.  

Az utolsó tíz percben kiengedett
a szerencsi csapat, ez azonban
már nem veszélyeztette a két pont
megszerzését, hiszen közel har-
mincpontos, 100–71 arányú kü-
lönbséggel zárult a találkozó. A he-
lyi együttesbõl a legtöbb pontot a
kitûnõ formát mutató Kovács Sán-
dor szerezte. 

A negyedek eredményei: I. 29–12,
II. 26–19, III. 30–19, IV. 15–21.

* Együttesünk március 27-én
 Mezõ berényben vendégszerepelve

82–91 arányban bizonyult jobbnak
a házigazdáknál. 

Szerencs: Birk L. (10/6), Takács K.
(2), Szárnya G. (20/6), Kovács S. (47/9
!), Endrész T. (9). Cserék: Marton P.
(2), Kovács Á. (2), Pallai Á. Edzõ: Gu-
lyás László.

Az irányító Takács Pétert betegség
miatt nélkülözõ, több sérüléssel
küzdõ játékossal kiálló szerencsi
gárda esélyt sem adott a berényiek-
nek a két pont megszerzésére. A csa-
pat alaposan felkészült az ellenfél tak-
tikájából és ameddig bírták erõvel,
nagy nyomás alatt tartották a ven-
dégeket. A fáradtság és a cserék
ugyan némileg csökkentették az el-
lenfelek teljesítménye közötti kü-
lönbséget, azonban a félidõ után újra
szárnyra kapott Gulyás László le-
génysége, 24 pontra növelve az  elõ -
nyüket. A szerencsi gyõzelem így már
az utolsó negyedben sem került ve-
szélybe, amiben jelentõs szerepe
volt a kiemelkedõen játszó és ösz-
szesen 47 pontot gyûjtõ Kovács Sán-
dornak. 

A negyedek eredményei: I. 12–24,
II. 24–17, III. 15–29, IV. 31–21.

GYÕZELMET GYÕZELEMRE HALMOZNAK 

Mindkét szerencsi csapat fölényes gyôzelmet aratott az elsô tavaszi
tétmérkôzésén.



Projektnyitó rendezvény helyszíne
volt március 31-én a szerencsi Bajcsy-
Zsilinszky utca. A helyi lakosság rész-
vételével megtartott eseményt a mûvé-
szeti iskola ütõs együttesének mûsora
nyitotta meg.

A fiatal zenészek produkciója után Ró-
navölgyi Endréné lépett a mikrofonhoz.
A polgármester beszédében hangsú-
lyozta, hogy a Bajcsy-Zsilinszky út fal-
tól falig történõ felújítása a nyitányát je-
lenti a nagyszabású városfejlesztési
programnak. Több mint négymilliárd fo-
rint ráfordítással a jövõ Szerencse épül,
amely során fejlesztik a helyi egész-
ségügyi létesítményeket, óvodák, utcák
és terek újulnak meg, a belvárosban
megtörténik a református és római ka-

tolikus templomok, valamint a Rákó -
czi-vár tetõszerkezetének a rekonst-
rukciója. Rónavölgyi Endréné ismertet-
te, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcában tel-
jes körû felújítást végeznek, ami a jár-
dák és az utak aszfaltozásán túl a pi-
actérnél parkolók létesítését, valamint

a közmûhálózat cseréjét jelenti. A tel-
jes beruházás közel 180 millió forint-
ba kerül. Az ünnepi esemény végén a
polgármester átadta a Bajcsy-Zsilinszky
út felújítását közbeszerzési eljárás ke-
retében elnyerõ cég képviselõjének a
munkák elvégzésére szóló megbízást. 

FAKIVÁGÁS A FÕÚT MENTÉN

Igencsak meglepõdik az, aki régen
járt a város Sátoraljaújhely felõli bejá-
ratánál. A 37-es számú fõút mentén ha-
talmas méretû fakivágás kezdõdött az
elmúlt hetekben, amelynek oka, hogy
megkezdõdött a fõút szerencsi átkelé-
si szakaszának átépítése. A beruhá-
zásban érintett területen elsõként az út
menti fák és a cserjék kivágását végezte
el a kivitelezõ a Sátoraljaújhely felé ki-
vezetõ szakaszon. Az idén megvaló-
suló útrekonstrukciós program a cu-
korgyári körforgó és az ipari park kö-
zött négy közlekedési sáv kialakítását
is tartalmazza.

ELKÉSZÜLT A KERÍTÉS

Minden jel szerint befejezte a kivi-
telezõ a cukorgyári kerítés építését. Mint
arról lapunkban is több alkalommal be-
számoltunk, az elmúlt évben elbon-
tották az egykori szeletszárító épületét
is, ami után elkezdõdött a kerítés kivi-
telezése. Az oszlopok és a lábazat az
eredetihez hasonló kõburkolatot kapott
és felkerültek a zöldre festett kerítés-
mezõk is, melyek szintén illeszkednek
a régi gyárterületet övezõ kerítéshez és
a városképhez.

AKNAFEDLAPOK ÉS KÁTYÚK
Egyesek már-már autóügyességi pá-

lyának vélték a szerencsi Rákóczi utat,
ahol napokon keresztül kellett kerül-
getni a csatornafedlapokra kihelyezett
bójákat. Történt mindez azért, mert a

GW-Borsodvíz Zrt. megbízásából az
út fenntartója kivéste, majd betonágy-
ba helyezve emelte ki az út szintjére
a korábban megsüllyedt aknákat. A he-
lyenként kisebb közlekedési nehézsé-
get okozó táblák és útakadályok a bal-
esetveszély megelõzését szolgálták. A
húsvéti ünnep elõtt ismét megjelent a
kivitelezõ a város fõutcáján, és asz-
faltréteg került a betonfelületekre. Kü-
lön öröm a városlakóknak és az autó-
soknak, hogy a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. e munkák keretében a Rákóczi út
alsó szakaszán megszüntette azt a két
balesetveszélyes kátyút is, amelyek
sok gondot okoztak az elmúlt hóna-
pokban a város fõutcáján közle-
kedõknek. 

MEGKEZDÕDTEK
A JÁRDAÉPÍTÉSEK

Az Észak-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács döntése értelmében
a hazai forrású decentralizált önkor-
mányzati fejlesztési programok támo-
gatása keretében tavaly húszmillió fo-
rintot nyert Szerencs Város Önkor-
mányzata járdaépítésekhez.  A település
teljes körû járdarekonstrukciója mint -
egy hetvenmillió forintot igényelne, így
az önkormányzat felmérte a szerencsi
gyalogutak állapotát és minden vá-
lasztókörzetbõl kiválasztották azokat az
utcákat, ahol a legsürgõsebb a be avat-
kozás. A sikeres pályázatnak köszön-
hetõen összesen közel hat kilométer jár-
da újulhat meg Szerencsen. 

A tavasz beköszöntével a közel-
múltban kezdõdött el a beruházás,
melynek keretében az arra kijelölt jár-
dák felújítását a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. végzi. A munkák ösz-
szesen tizenegy szerencsi utcát érin-
tenek, az új aszfaltburkolattal borítan-
dó teljes járdafelület megközelíti a  hat -
ezer négyzetmétert.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. április 30-án jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…A város önkormányzata március-
ban döntött a Szerencs Kártya beve-
zetésérõl, amely várhatóan idén má-
justól igényelhetõ. A kezdeményezés
célja, hogy erõsítse a polgárok iden-
titástudatát, valamint hozzájáruljon
a helyi kis- és középvállalkozások hely-
zetének javításához, forgalmuk nö-
veléséhez. 

Kik igényelhetik a Szerencs Kártyát?
A Szerencs Kártyát elsõsorban sze-

rencsi állandó lakcímmel vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkezõ, továbbá a
városban dolgozó, vagy oktatási-
nevelési intézményben tanu-
lói/hallgatói jogviszonyban álló
magánszemély igényelheti (el -
sõdleges kedvezményezetti kör),
életkortól függetlenül. 

Igényelheti továbbá bárki (má-
sodlagos kedvezményezetti kör),
azonban nekik a kártya szûkebb
kedvezményeket, eltérõ feltéte-
leket biztosít. 

A Szerencs Kártya fényképpel,
személyre szólóan készül, és ki-
zárólag a kártyabirtokos részére bizto-
sítja a kedvezmények igénybevételét.  

Milyen kedvezményeket nyújt a
Szerencs Kártya?

Az elsõdleges kedvezményezetti kör-
be tartozók kedvezménnyel válthatnak
jegyet a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár belépõdíjas rendezvényeire,
a sporteseményekre, illetve a városi ta-
nuszodába és a Szerencsi Fürdõ és Well-
nessházba történõ belépésre. Az ön-
kormányzattal szerzõdõ vállalkozások
áruit olcsóbban vásárolhatják, szolgál-
tatásaikat kedvezményes áron vehetik
igénybe. 

Mekkora a kedvezmények mértéke?
A kedvezmények mértéke az ön-

kormányzati intézmények esetében
10%, az akcióhoz csatlakozó vállal-
kozásoknál pedig az önkormányzattal
kötött szerzõdésben rögzítik a száza-
lékos arányt. A kedvezmények bérlet,
csoportos jegy vásárlásakor nem ér-
vényesíthetõek, más kedvezményekkel
azonban összevonhatóak. 

Honnan lehet tudni, hogy hol hasz-
nálható a Szerencs Kártya?

Az akcióhoz csatlakozó intézmények
és vállalkozások a kártya emblémáját,

és az általuk biztosított kedvezmény
mértékét jól látható helyen kötelesek
elhelyezni, valamint a felhasználást kö-
telesek szabályzatban rögzíteni. 

A kedvezményt nyújtók köre új csat-
lakozókkal folyamatosan bõvülhet, és
errõl a változásról a polgármesteri hi-
vatal a www.szerencskartya.hu hon-
lapon, a Szerencsi Hírek hasábjain és
a Szerencsi Televízió képújságján ke-
resztül értesíti a kártyabirtokosokat. 

Hogyan igényelhetõ a Szerencs Kár-
tya?

A kártyát az erre a célra szolgáló la-
pon lehet igényelni, amirõl a polgár-

mesteri hivatal ügyfélszolgálata vezet
nyilvántartást. A kártya igénylése so-
rán a személyazonosság és a lakcím,
munkahely, tanulói jogviszony igazo-
lására alkalmas okmányra, okiratra
van szükség. Az elõállítás céljából tör-
ténõ leadástól számított 30 napon be-
lül a kártyát el kell készíteni, és az
igénylõnek át kell adni. 

Mennyibe kerül egy Szerencs Kár-
tya?

A kártya elsõ elõállításának díja:
a) elsõdleges kedvezményezetti kör

esetében: 500 forint/év
b) másodlagos kedvezmé-

nyezetti kör esetében: 1500 fo-
rint/év

Az újraérvényesítés, illetve a
következõ kártya elõállításának
díja 400 forint +áfa. 

A díjat csekken a polgár-
mesteri hivatal költségvetési
elszámolási számlájára kell
befizetni, a befizetést igazoló
szelvényt az igénylõlap leadá-
sával vagy a kártya felmutatá-
sával együtt be kell mutatni a

polgármesteri hivatalban. Az elve-
szett/ellopott kártya pótlásának díja
megegyezik a kártya kiállításának dí-
jával. 

Mi történik, ha már nem érvényes a
kártya, vagy nem a jogosult használ-
ja?

Ha az elfogadóhely jogosulatlan
kártyahasználatot tapasztal, köteles a
kártyát bevonni, és leadni az ügyfél-
szolgálaton. 

A kártyabirtokos a jogosultsági fel-
tételekben bekövetkezett változásokat
15 napon belül köteles az ügyfélszol-
gálaton bejelenteni. 

A kártya a kiállítástól számított egy
naptári évig érvényes. Ezt követõen
évente érvényesíttetni kell a nyilván-
tartás adatainak megerõsítésével, és ho-
logramos bélyeggel. 

Amennyiben a kártya birtokosa a jo-
gosultsági feltételeknek már nem felel
meg, úgy a plasztiklapot az ügyfél-
szolgálaton érvénytelenítésre le kell
adni. 

Az a magánszemély, aki nem név-
re szóló Szerencs Kártyával veszi igény-
be a rendeletben meghatározott ked-
vezményeket, szabálysértést követ el,
és harmincezer forintig terjedõ pénz-
bírsággal sújtható.

Az idei és a jövõ esztendõben Szerencsen kezdõdõ beru-
házásokat ismertetõ kiállítás nyílt a Népházban. Az épület au-
lá jában képi illusztrációk és leírások mutatják be a nyertes pá-
lyá zatok eredményeként megvalósuló fejlesztéseket. A tárlatot
március 19-én megnyitó Rónavölgyi Endréné beszédében arra
hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt egy esztendõben a sze-
rencsi önkormányzat hazai és európai uniós pályázatokon si-

kerrel szerepelt és több milliárd forintot nyert a település fej-
lesztésére. A felújítások révén többek között korszerû körül-
mények között készülhetnek az iskolás évekre az óvodások,
javulnak a gyógyítás feltételei, szebbé és élhetõbb válik a tele -
pülés központja. A Jövõ Szerencsérõl szóló ünnepélyes kiállí-
tás megnyitóján közremûködött a Fanfár Ifjúsági Fúvósegyüt-
tes. A kiállítás megtekinthetõ a Népház nyitvatartási ideje alatt.

HAMAROSAN: SZERENCS KÁRTYA

Lakossági fórumon adott tájékozta-
tást a beruházó Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztõ Zrt. a 37-es számú fõút
belterületi szakaszának átépítésérõl
március 29-én Szerencsen.

A Rákóczi-várban megtartott ren-
dezvényen a több mint egymilliárd fo-
rint értékû fejlesztés részleteirõl tájé-
kozódhattak az érdeklõdõk. Az ese-
ményt megnyitó Rónavölgyi Endréné
polgármester felidézte, hogy a szeren-
csi önkormányzat még a korábbi év-
tizedben készítette el a szakasz átépí-
tésének a tervét. Ezekre a dokumen-
tumokra alapozva nyílt lehetõség arra,
hogy állami beruházásként megvaló-
suljanak a mai kor követelményeinek
megfelelõen átdolgozott és korszerû -
sített egykori elképzelések. 

Nagy Szilvia, a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztõ Zrt. projektvezetõje is-
mertette, hogy a nagyszabású fejlesz-
tés keretében a benzinkutaktól az egy-
kori cukorgyári fõbejáratig tartó 1,5 ki-
lométernyi szakaszon burkolat-meg-
erõsítés történik, kicserélik a köz-
mûveket, a prügyi úti keresztezõdés-

ben körforgalmi csomópont létesül, új
buszöblöt alakítanak ki. A cukorgyári
körforgótól az ondi tanyai bekötõútig
négysávosra bõvítik a 37-es számú fõu-
tat, a Szerencs patak felett kétszer két
sáv szélességû új híd épül. Mindez a
Környezet és Energia Operatív Prog-
ram keretében európai uniós támoga-
tással valósul meg. A munkát közbe-
szerzési eljárás keretében elnyerõ kon-
zorcium a napokban a közmû-kivál-
tásokkal, valamint az építési területen
lévõ fák és cserjék kivágásával elkezdte
a kivitelezést. 

A projektvezetõ ismertette, hogy a
munkálatok idõszakában is biztosított
lesz a közlekedés a 37-es számú fõú-
ton. A forgalmat átmeneti idõszakra sem
fogják a szervizutakra, vagy a város más
utcáira terelni. A beruházásnak idén
õszre kell elkészülnie. 

A fórumon kérdésként fogalmazódott
meg, hogy mi lesz a kétoldali, szilárd
burkolat nélküli szervizutaknak a sor-
sa. A válaszból kiderült, hogy a szer-
vizutaknak és a járdáknak a megújítá-
sát a város pályázati támogatásból kí-
vánja megvalósítani.

KEZDÕDIK A HARMINCHETES
FÕÚT ÁTÉPÍTÉSE 

A JÖVÕ SZERENCSE TABLÓKON

A VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAM NYITÁNYA

Az utca lakói a rendezvényen.
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A Szerencsi Hírek
következô száma 

2010. április 30-án 
jelenik meg. 

Lapzárta: április 23., 
10 óra.

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

Az AA-MED Kft. örömmel
értesíti régi és új kedves betegeit, hogy
szolgáltatásainak a körét bõvítette!

� Mammográfiás vizsgálatok (röntgen és ultrahang, komplex emlõvizsgálatok, emlõ- és axilla-UH, emlõváladék-
citológia, cysta punctio, biopsziák, stb.),

� CT-vizsgálat (hasi, gerinc, agykoponya, mellkas, nyak, stb.),
� Ultrahangvizsgálatok (hasi, pajzsmirigy, emlõ, lágyrész, carotis és color Doppler, stb.),
� Vesekõ – mûtét nélkül törhetõ (ESWL- lökéshullám kõkezelés),
� 4D BABA-MOZI, a kismamák kedvence! Folyamatos mozgókép - még a magzati életben!

Intézetünkben felkészült, sokoldalúan képzett szakembergárda várja Önt!

MAGÁNRENDELÉSEINK:

NEM KELL HETEKET VÁRNIA, SORON KÍVÜL FOGADJUK!

Érdeklõdés és bejelentkezés az alábbi telefonszámon:
06-30/ 277-00-12, valamint www.aa-med.hu

CÍMÜNK: LITHOTERÁPIÁS ÉS RADIOLÓGIAI INTÉZET
Miskolc, Semmelweis Kórház � Csabai kapu 9-11.

Lindab 
LPA cserepeslemezek

2440 Ft/m2

Az akció idôtartama 2010. április 14-tôl május 30-ig.

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,

szombaton 8–12 óráig.

Angol
használtruha-kereskedés

Corsó
Szerencs, Kossuth tér 4.

Tavaszi – nyári GYERMEKRUHA ÉS CIPŐVÁSÁR
Bálabontás: csütörtök

Royal
Szerencs, Rákóczi út 47.

Tavaszi – nyári FELNŐTTRUHA-VÁSÁR
Bálabontás: hétfő Igniker Kft.

� Rosszindulatú
híresztelések ellenére is
létezünk!

� Szolgáltatunk, gk.-t
javítunk, műszaki 
vizsgáztatunk.

� Új és használt gépkocsit
értékesítünk.

� Sérült gépkocsik kár-
rendezését is elvégezzük.

� Ha felkeresi Cégünket 
teljes ügyintézés,
minden egy helyen!

ÚJ TEVÉKENYSÉGGEL BŐVÜLTÜNK: 

EREDETISÉG-VIZSGÁLAT!
ÉRDEKLŐDJÖN SZERVIZÜNKBEN!

Az Ön márkakereskedése: Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs, Gyár u. 9-11.
Tel.: 47/563-201, 563-202. Fax: 47/563-207. Mobil: 30/9982-077
E-mail: postmaster@suzukiszerencs.axelero.net. Honlapunk: www.suzukiszerencs.hu

Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17., szombat 8–12.*
* Ha Ön ettől eltérő időpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.
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