
1915-ben báró Abele Ferenc ve-
zérkari õrnagy indítványozta, hogy
kõemléket állítva minden község le-
gyen köteles megörökíteni a világ-
háborúban elesett hõsök neveit. Kez-
deményezése 1917-ben emelkedett
törvényerõre, ekkor kötelezõvé tet-
ték a hõsi emlékmûvek állítását. A
nemzeti ünnepek közé sorolta az em-
lékezést egy újabb törvény 1924-ben,
május utolsó vasárnapját a hõsök em-
lékünnepévé nyilvánítva. A II. vi-
lágháború után politikai és szimbo-
likus tartalma miatt sújtották tila-
lommal, eszmei üzenetét diszkredi-
tálták, az ünnep csak a rendszervál-
tozást követõen nyerhette vissza ere-
deti jelentését. A Magyar Köztársa-
ság Országgyûlése a nemzet erköl-
csi adósságát törlesztette 2001-ben,
amikor a magyar hõsök emlékének
megörökítésérõl és a magyar hõsök
emlékünnepérõl szóló törvényt el-
fogadta. A polgármester hangsú-
lyozta beszédeiben, hogy szent kö-
telességünk emlékezni azokra a ma-
gyarokra és más nemzetek fiaira, akik
az elmúlt ezredévben, illetve Szent
István óta ontották vérüket hazánkért,
a szabadságért, a nemzeti függet-
lenségért, akik elestek az emberiség
történelmét végigkísérõ, értelmetle-
nül pusztító háborúkban. Ondon
harang kondult a megemlékezés
kezdésekor. Koncz Ferenc ennek
kapcsán megjegyezte, hogy a ha-
rangszó mindig egy hívogatást, jel-
zést jelent. A harang sokszor az el-
származottakat szólítja meg, de most
azokért kondult, akik nem térhettek
vissza szülõföldjükre. Áldozatot hoz-
tak, és nekünk tisztában kell lennünk
azzal, hogy ezt értünk tették, egyfajta
elõremutatás gyanánt, amelyre büsz-
kének kell lennünk. – Azt kívánom
– hangsúlyozta a polgármester –
maradjon meg az a hitünk, hogy volt
értelme az áldozatvállalásoknak,
ugyanakkor emlékezzünk emelt fõvel
felmenõinkre. 

A hétvégi eseményeken részt vet-
tek a történelmi egyházak képvise-
lõi, akik megáldották és megszen-
telték az emlékhelyeket. A progra-
mokra alkalomhoz illõ kulturális
mûsorral készültek a város általános
iskolásai.

SfL

Koncz Ferenc polgármester
szónoklatai adtak ünnepi han-
gulatot azoknak a megemléke-
zéseknek, amelyeket május 20-
án Szerencsen, két nappal
késõbb Ondon tartottak, tiszte-
legve azon hõsök elõtt, akik az
I. és II. világháborúban, illetve
történelmünk más idõszakaiban
veszítették életüket.

nézte ki magának és távoznunk kellett
onnan. Így kerültünk Tyukodra, Szat-
már megyébe.

– A családi indíttatáson kívül miért
a teológiai pályát választotta? 

– Sokáig a matematika és a fizika iránt
érdeklõdtem, jelentkeztem is a Miskolci
Egyetemre. Megkaptam az értesítést,
hogy helyhiány miatt nem vettek fel.
Reménykedve fellebbeztem többször is,
mire végre valaki megmondta, hogy ve-
gyem tudomásul, hogy lelkészgyereket
oda nem vesznek fel. Így kezdtem meg
a teológiai tanulmányaimat kicsit kés-
ve, október vége felé.

– Valódi érdeklõdés volt Önben e te-
rület iránt már gyerekkorától? 

– Az ismeret és az érdeklõdés nyil-
vánvalóan megvolt bennem a kezdettõl
fogva, hiszen ilyen családi közegben
és a gyülekezeti közösségben éltem, ne-
velkedtem fel. Egyfajta vágy is volt ben-
nem e pálya iránt, de amikor megtör-
tént a sárándi elmozdítás, elbizonyta-
lanodtam, gondolva, hogy ez a terület
nem is olyan kedvezõ. Majd rájöttem
arra, hogy voltaképpen az Úristen irá-
nyítja az emberi sorsokat, így az én  éle -
temet is: bizonyos utakat lezár, amin
magamtól indultam volna el, de végül
nem tehettem, mert nem nyitott rá le-
he tõ séget. Ettõl kezdve rábíztam ma-
gam Isten vezetésére. A teológiai pá-
lyán szívesen fogadtak, bele is vetet-
tem magam a tanulásba, aminek a sze-
meszter végére szép eredménye lett:
megbecsülésben volt részem. Ott érez-
tem azt elõször, hogy az Úristen való-
ban erre a területre hív. Különleges ki-
váltsága volt az életemnek, hogy a vég-
zés esztendejében egy külföldi ösz-
töndíjat ajánlottak fel. Abban az idõben
ez rendkívüli lehetõség volt. Így 1965
végén Hollandiába, Utrechtbe kerül-
tem, és a magyar és német ösztöndí-
jasok részére fenntartott Stipendium Ber-
nardinummal folytattam tanulmányai -
mat két esztendõn keresztül. Kinttar-
tózkodásomat egyszer szakítottam meg,
de végleges hazatérésem után18 évig
nem kaptam újra kiutazási engedélyt,
így a megkezdett doktori program fél-
beszakadt. Akkor Kislétán kaptam be-
osztást. A nyugdíjba vonuló lelkész he-
lyettesének neveztek ki, majd be is ik-
tattak. Nem sokáig maradhattam ott,
mert a következõ nyáron házasságot kö-
töttem a szintén teológia szakon vég-
zett feleségemmel, Szabolcsy Marian-
nával, és a kis faluban nem volt kettõnk
számára hely, egy fizetésbõl pedig
nem volt biztosítva a megélhetésünk. 

(Folytatás a 10. oldalon.)
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Koncz Ferenc polgármester feszti-
válnyitó beszédét követõen négy kor-
osztály vonultatta fel produkcióit di-
vattánc, showtánc, moderntánc, latin
tánc és mazsorett kategóriában. A zsûri
feladatát Vajainé Galó Anita és Fülöp
Csaba József táncpedagógusok, Takács
Tímea moderntánc szakos fõiskolai
hallgató, Asztalos Gyula tánciskola-
vezetõ, valamint Kormos Sándor, a vá-
rosi sportegyesület elnöke látta el. A
 szak avatott bírálóknak nehéz dolga
volt, ugyanis egyes kategóriákban 6-8
induló versenyzett kiválóbbnál kiválóbb
produkciókkal. Ennek köszönhetõ, hogy
az értékelések sok idõt vettek igénybe,
és a tervezetthez képest két órával
késõbb zárult az egész napos rendez-
vény. A számos, különleges koreográ-
fiát felvonultató táncfesztiválon végül 36

dobogós helyezés talált gazdára. A
szerencsi indulók közül a Szikra Tánc -
stúdió Menõ Manó csoportja modern-
táncban elsõ, a Százszorszép csoport
juniorjai latin- és divattáncban a má-
sodik, a kezdõ junior csoport pedig mo-
derntáncban a harmadik helyen végzett.
A Nova Táncstúdió felnõtt csoportja má-
sodik lett latin táncban. A zsûri külön-
díját Gál Réka és Benda Boglárka, a Szik-
ra Táncstúdió tagjai kapták. Szerencs Vá-
ros Kupáját a Kovács Annamária által
vezetett Taktaharkányi Mazsorett, Mo-
dern és Formációs Tánccsoport vehet-

te át Koncz Ferenctõl. A táncoktató a
seregszemlét követõen lapunk érdek -
lõdésére elmondta: a rendezvényt más-
fél hónap szervezõmunka elõzte meg,
melynek eredményeként – az ország
minden szegletébe eljuttatott felhívás-
ra – 41 csoport jelentkezett. A mindenki
által csak Ciniként emlegetett táncpe-
dagógus azonban máris új ötleten töri
a fejét: egy 1-2 napos nyári találkozót
szeretne szervezni, ahol a tánccal fog-
lalkozó fiatalok különféle szabadidõs
programok keretében ismerkedhetnének
egymással. H. R.

Harmadik alkalommal rendezték
meg Kovács Annamária táncpe-
dagógus szervezésében a Szeren-
csi Táncmûvészeti Fesztivált, mely-
nek május 14-én a Kulcsár Anita
Sportcsarnok adott otthont. A több
száz nézõt vonzó rendezvényen14
település több mint négyszáz tán-
cosa mutatta be tudását. 

A LELKIPÁSZTORSÁG 
A LEGSZEBB FELADAT

TÁNCMÛVÉSZEK A KÜZDÕTÉREN 

A város társadalmi, kulturális fej lõdé-
se, hagyományainak õrzése érdekében
kifejtett tevékenységéért a város kép-
viselõ-testülete Szerencs Város Dísz-
polgára címet adományozott a város-
napi ünnepségen Börzsönyi Józsefnek
(fotónkon). A kitüntetett református es-
peres az eddigi életútjáról és pályájá-
ról nyilatkozott lapunknak.

– Lelkipásztori családban láttam
meg a napvilágot elsõ gyermekként,
ahol rajtam kívül 5 fiú született és ne-
velkedett fel. Az alföldi Kunhegyesen
jöttem világra nagyapám házában
1943-ban, a háború idején. Apám ak-
kor tábori lelkész volt, távol a család-
tól. Késõbb egy kis községben, a ha-
tár menti Bojton éltünk egészen az ál-
talános iskola befejezéséig. Biharke-
resztesen volt a vasútállomásunk, aho-
vá sokszor gyalog vagy tehénfogatos
szekérrel tettük meg az utat, hiszen ab-
ban az idõben még buszközlekedés
sem volt arrafelé. A 7. és 8. osztályt
már Debrecenben végeztem, ahová a
nagyszülõi házból jártam be. Ez az
1956-os forradalom  idõ szaka volt,
amikor néhány hónapig az oktatás is
szünetelt. Akkor hazavitt édesapám
Debrecenbõl, mert úgy érezte, nem va-
gyok biztonságban, majd Sárándra ke-
rült a család. Középiskolai tanulmá-
nyaimat az onnan 10-12 kilométer tá-
volságra levõ debreceni Református
Gimnáziumban kezdtem meg, ahová
két éven keresztül kerékpárral jártam
be naponta. 1961-ben érettségiztem.
Idõközben elköltöztünk Sárándról. Ez
egy kicsit nehéz történet. Jól érezte ma-
gát a család és nagyon kedvezõek vol-
tak a körülmények, azonban egy té-
eszt szervezõ lelkész ezt a községet

HÕSEINKRE EMLÉKEZTÜNK

Különleges koreográfiákat mutattak be a versenyzõk.
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Május közepén fórumokon tájé-
koztatta a szerencsi iskolák és óvo-
dák dolgozóit az önkormányzat által
tervezett intézményi átszervezésekrõl
Koncz Ferenc polgármester (fotón-
kon). Az elképzelések szerint idén
szeptemberben újra két általános is-
kola lesz a városban. Az idegenfor-
galmi létesítmények a kollégiummal,
valamint a Kulturális Központ és
Könyvtárral Általános Mûvelõdési
Központként mûködnek majd tovább.

– Az általános iskolák összevoná-
sával kapcsolatos aggályaimat már az
évekkel ezelõtt megvalósított átszer-
vezés idõszakában hangoztattam. Nem
láttam értelmét annak, hogy az egy-
mástól több mint másfél kilométerre
található oktatási intézményeket egy-
beolvasszák, miközben az igazgató fi-
zikailag sem tud jelen lenni mind a két
helyen. Az iskolák közötti áttanítás már
korábban is jól mûködött. Az akkor
hangoztatott cél a megtakarítás volt,
ami azonban valójában a Prémium
évek program keretében nyugdíjba
menõ pedagógusoknak volt köszön-
hetõ, nem pedig az átalakításnak.

Arról már nem is beszélve, hogy az
általános iskolához csatolták az óvo-
dákat és az egészségügyi szolgáltatás-
nak számító bölcsõdét is, így hozva lét-
re egy erõltetett mamutintézményt. A
napokban kaptam kézhez egy szakér-
tõi anyagot, ami az elmúlt évek ta-
pasztalatát foglalja össze és visszakö-
szönnek belõle az egykori, azóta saj-
nos beigazolódott félelmeim. Az ön-
kormányzati választási kampányban
ígéretet tettem: amennyiben arra le-

hetõségem lesz és az megoldható, ak-
kor a két általános iskolát szét fogjuk
választani. Az elmúlt idõszaki tapasz-
talataim is azt mutatják, hogy sok
érintett szülõ és pedagógus várja tõlünk
ezt az átalakítást. Az óvodapályázat mi-
att a nevelési intézményeket még nem
tudjuk önállóvá tenni, mert egy ilyen
átszervezéssel elesnénk az elnyert tá-
mogatástól.  Így most létrejön majd a
Bolyai János Általános Iskola, valamint
a Rákóczi Zsigmond Általános iskola,
amelyhez tartoznak majd az óvodák.
A pályázatra visszatérve: nem értettünk
egyet vele, és ma sem tartjuk helyes
döntésnek, hogy az óvodáztatás súly-
pontja a városközpontból átkerüljön a
Gyári kerti intézménybe azzal, hogy
ott bõvül a csoportok száma. Ez utób-
bi óvoda egy termelõ üzem és a vas-
útállomás szomszédságában, árvízve-
szélyes helyen található, amint az ta-
valy megmutatkozott. Nem tettem le
arról, hogy a Gyári kertben maradjon

meg az eddigi létszám, a Napsugár óvo-
da bõvüljön és maradjon meg a Csa-
logány úti intézmény is. Ezzel kap-
csolatban vannak szakmai viták, azon-
ban mindenképpen szeretném meg-
nyugtatni a Gyárkerti óvodában dol-
gozókat arról, hogy a jövõben is szá-
mítunk a munkájukra.  

– Második éve húzódik az óvoda-
beruházás…

– Nem kívánok visszafelé mutogat-
ni, de ezt a pályázatot az elõzõ vá-
rosvezetés dolgoztatta ki és mi már egy
többször elhalasztott projektkezdést
örököltünk meg. Hozzáteszem: az
óvodák fejlesztését fontosnak tartjuk,
de mint azt említettem, szeretnénk
megvalósítani, amit a szakma képvi-
selõi a legjobbnak tartanak, és a leg -
inkább kedvez a gyerekeknek, szülõk-
nek. Amennyiben az eredeti formájá-
ban valósítanánk meg a pályázatot, ak-
kor a Csalogány úti óvodát be kelle-
ne zárni. Ennek a lépésnek a helyes-
ségérõl nem vagyok meggyõzõdve,
ezért az ügyben rövidesen tárgyalni fo-
gok az óvónõkkel, hogy közösen ala-
kítsuk ki a szakmailag leghelyesebb ál-
láspontot és azt valósítsuk meg. 

– Napjainkban az országban egyre
több oktatási intézmény kerül át egy-
házi fenntartásba. Van-e ilyen igény
Szerencsen?

– Ezt ki fogjuk próbálni. Börzsönyi
József esperes úrral már elõzetesen
egyeztettünk arról, hogy az ondi óvo-
dát közösen mûködtetné a református
egyház és az önkormányzat. Meglát-
juk, hogy a szerencsiek mit szólnak
majd ehhez. Amennyiben kedvezõ
lesz a fogadtatás és az emberek igé-

nyelni fogják, akkor nagyon szívesen
bevonom a történelmi egyházakat az
oktatásba is.  

– Mi lesz az ondi iskola sorsa?
– Ondon jövõre hét gyermeket akar-

nak a helyi iskolába járatni, a többie-
ket inkább a szerencsi intézménybe
íratják. Az épület egyházi tulajdonban
van, amit bizonyosan a jövõben is
használhatunk majd ilyen célokra, de
a végsõ szót a szülõk fogják kimon-
dani az ondi iskoláról. Személy sze-
rint mindig pártoltam a kistelepülése-
ket, az ottani intézményeket, amelyek
a közösségek fennmaradásának a le-
téteményesei. Ond léte azonban nem
forog veszélyben, mert az óvodát
mindenképpen megerõsítjük.  

– Mi az elképzelése a városveze-
tésnek a vidéki gyerekek fogadásáról? 

– Szerencs térségi szerepe nemcsak
lehetõséget, hanem felelõsséget is je-
lent a település számára. Ezt az ön-
kormányzat nagyon fontosnak tartja ak-
kor is, ha az a városnak plusz terhet
jelent. Úgy gondolom, hogy ha a kör-
nyezõ településrõl a szülõk szerencsi
óvodába vagy iskolába akarják járat-
ni a gyereküket, akkor ezt biztosítani
kell a számukra. Amennyiben ezt a le-
hetõséget megadjuk a nem kötelezõ
feladatot jelentõ gimnázium eseté-
ben, más intézményeknél sem járha-
tunk el másként.

– Olyan véleményeket is hallani a
városban, hogy az iskolai átszervezé-
seknek egyedüli célja az igazgatók le-
cserélése. 

– Erre akár azt is válaszolhatnám,
hogy a mindenkori városvezetésnek
megvan az a joga, hogy azokkal a ve-
zetõkkel dolgozzon, akiket a leg-
jobbnak tart. Ugyanakkor azt tudom
mondani, hogy minden oktatási in-
tézményben az lesz az igazgató, aki-
nek a személyét az ott dolgozók tá-

mogatják. Azt, hogy az adott személy
új lesz-e, vagy a régi, majd a kollégák
fogják eldönteni. Nehezen tudom vi-
szont elfogadni, ha valakik az egyéni
ambícióikat az intézményük érdekei
elé helyezik, és sajnos, erre is látok pél-
dákat a városban. 

– Milyen változások várhatók a kö-
zépfokú oktatási intézményrendszer-
ben?

– A jövõben az idegenforgalom te-
rületén nagyobb szerephez jut a kol-
légium, ami egyben munkahelyte-
remtési célokat is szolgál. A város egyet-
len, nagyobb létszámú vendég befo-
gadására alkalmas szálláshelye ez az
intézmény, amelyhez a Rákóczi-vár-
ban létrejövõ diákszálló is csatlakozik
majd. Fejleszteni kell a simai tábort,
mûködtetni a Cukormúzeumot és a Vi-
lágörökségi Kapuzatot. Ezekhez a lé-
tesítményekhez kapcsolódna a Váro-
si Kulturális Központ és Könyvtár, az
így létrejövõ Általános Mûvelõdési
Központ fogná össze az egységeket.  

A szerencsi gimnázium mindnyá-
junknak kedves, és a városunk büsz-
ke arra, hogy ilyen intézményt mûköd-
tet. Ezért az önkormányzat erõn felül
teljesít a középfokú oktatás megtartá-
sáért, esetleges bõvítéséért. Tárgyalásba
kezdtünk a megyei önkormányzattal
a Szerencsi Szakképzõ Iskola átvéte-
lérõl. A Térségi Integrált Szakképzési
Központ keretében a megyei elkép-
zelések szerint a szerencsi és a toka-
ji szakképzõ iskolákat összevonnák és
nálunk lenne az intézmény vezetése,
ami talán megnyugtató az itt dolgo-
zók számára. A helyi oktatás fejlesz-
tését polgármesterként és országgyûlési
képviselõként egyaránt igyekszem
szolgálni, hiszen a jól mûködõ, a gyer-
mekek számára vonzó iskolák nem-
csak a város, hanem a térség érdeke-
it is szolgálják.   

INTÉZMÉNY-ÁTSZERVEZÉSEK 
A HATÉKONYABB MÛKÖDÉSÉRT  

Hat évvel ezelõtt Koncz Ferenc
polgármester felesége, Tünde asszony
álmodta meg és hozta létre azt a ci-
vil szervezetet, ami a fiatalon elhunyt
gimnáziumi tanár, Kiss Attila emlé-
két ápolja. A Kiss Attila Alapítvány
támogatást nyújt az iskolás tehetsé-
gek felkutatásához, gondozásához,
ugyanakkor hagyományosan vissza-
térõ programokat is szervez. Ennek
jegyében a fiatalok olvasottságának
felmérésére május 14-én versenyt
rendeztek a Bocskai István Gimná-
ziumban. A tanintézmény két magyar
szakos pedagógusa, Sándorné Laka-
tos Marianna és Gazdófné Tóth Má-
ria arról adott tájékoztatást, hogy az
idei esztendõben kiválasztott, ver-
senyzésre és elemzésre ajánlott mû
nem csupán egy vetélkedõ tárgya, ha-
nem egyfajta tisztelgés is a B.-A.-Z.
Megyei Önkormányzat által meg-
hirdetett Rákóczi-év elõtt. A tanu-
lóknak Hollós Korvin Lajos: A vö-
röstorony kincse címû, a korszakhoz

kötõdõ történelmi kalandregényével
kapcsolatos, helytörténeti ismerete-
ket is felmérõ feladványokra kellett
válaszolniuk szóban, illetve írásban.
Zemlényi Zoltán kuratóriumi elnök
érdeklõdésünkre elmondta, hogy az
alapítvány munkája nem korlátozó-
dik csakis versenyek megszervezé-
sére. Minden tanévzárón biztosítják
a lehetõséget arra, hogy az iskolák
megjutalmazhassák azon tanulókat,
akik a legeredményesebben teljesí-
tenek az adott tanítási évben. – A ver-
seny a szövegértelmezést állítja kö-
zéppontba, hiszen a tanulásnak alap-
feltétele az olvasás. A visszajelzések
alapján sajnálatosnak nevezhetõ az
a tapasztalat, mely szerint a köny-
vek fürkészése nem tartozik a leg-
kedveltebb szórakozások közé az if-
júság berkein belül. Persze, ugyan-
ez nem mondható el a megmérette-
tésen résztvevõktõl, egyértelmûen
érzékelhetõ, hogy õk rendszeresen
forgatják a nyomtatásban megjelent

szépirodalmi kiadványok lapjait, szá-
mukra kincset érnek a betûk – mond-
ta a kuratóriumi elnök.

Koncz Ferenc polgármester kö-
szöntõje elsõsorban az eseményen
megjelent diákokat, rajtuk keresztül
az ifjúságot célozta meg. – Elhiheti-
tek, a könyvek olvasása nagyobb él-
ményt jelent, mint az internetes adat-
böngészés. Az a csoda bennük, hogy
megmozgatják a képzeletet, a fantá-
ziavilágot, vizuálisabbá formálják,
szélesítik a látókört, fejlesztik az agy
gondolkodóképességét, kreatívabbá
alakítják magát az embert. Nem va-
gyok az elektronikus úton közölt írá-
sok olvasása ellen, az szorosan hoz-
zátartozik jelenünkhöz, de  meg -
gyõzõdésem, hogy a könyvek adta él-
ményeket egyelõre semmi nem pó-
tolja, így nem is helyettesítheti – húz-
ta alá mondandóját Koncz Ferenc. A
nyolc fordulóban megtartott vetél-
kedõn 9 szerencsi, illetve a kör-
nyezõ településekrõl érkezett csapat
vett részt, közülük a Szerencsi Álta-
lános Iskola Bolyai épületének diák-
jai végeztek az elsõ és a második he-
lyen, míg a képzeletbeli dobogó har-
madik fokára Legyesbénye verseny-
zõi állhattak fel. Komáromi Sándor
professzor, fõiskolai tanár, a szakzsûri
vezetõje számos, késõbbiekre vo-
natkozó instrukciót közölt a tanu-
lókkal értékelõ beszédében. Felhív-
ta a figyelmet a magyar szavak hasz-
nálata, a hangvétel, a hanglejtés, a
hanghordozás fontosságára, végül
azt javasolta az alapítvány kuratóri-
umának, hogy a színvonalas progra-
mot – ha arra lehetõség adódik –
bõvítsék ki a költészet irányába is. Az
eseményt Ringer István tárogató -
mûvész kuruc idõket felidézõ zenei
csokra tette színesebbé, felejthetet-
lenebbé. SfL

Iskolánkban a néptánc oktatása
több mint 10 éves múltra tekint visz-
sza. Jelenleg 130 gyerek tanul ezen
a tanszakon. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy idén 5. alkalommal ren-
deztük meg a néptáncfesztivált. Az
ilyen rendezvényeken való részvé-
tel fontos és értékes a pedagógu-
soknak, hiszen betekintést nyerhet-
nek egymás szakmai munkájába. A
fesztivál lehetõséget nyújtott a ta-
pasztalatok egymás közti megbe-
szélésére, a gondolatcserére, a zsûri
szakmai véleménye pedig elõremu-
tató lehet további munkájukban. A
gyerekek számára a fesztivál nagy-
szerû fellépési lehetõség: összemér-
hették tudásukat más gyerekcsopor-
tokkal, ami rendkívül motiváló ha-
tású, a korcsoportonkénti helyezések
és különdíjak elismerést jelentettek
számukra. A fesztivált lezáró tánc -
ház-programunkban felszabadultan
jól érezhette magát minden részt-

vevõ. Idén több mint 100 gyerek je-
lentkezett. A versenyzõk Abaúj-
szántóról, Encsrõl, Sátoraljaújhelybõl
és a helyi mûvészeti iskolából ér-
keztek. A diákok két korcsoportban
versenyeztek, kötelezõ táncuk a dél-
alföldi oláhos volt. A II. korosztály-
ban versenyzõk szabadon választott
táncokat is bemutattak különbözõ  táj -
egységek anyagából, improvizáció
formájában. A táncelõadásokat a Pi-
pás zenekar kísérte. A zsûri tagjai,
Darmos Éva és Darmos István Sá-
rospatakról érkeztek. A szerencsi
mûvészeti iskolások eredményei:

I. korcsoport: Kovács Boglárka,
Asszú Ádám 1. hely, Danyikó Dor-
ka, Tóth Patrik 3. hely. II. korcsoport:
Maczek Stefánia, Kovács Kristóf kü-
löndíj, Sztankovics Anna, Kovács Bá-
lint különdíj, Domonkos Vivien,
Csurgovics Alexandra különdíj.

Bajári Éva
táncpedagógus

KINCSET ÉRT „A VÖRÖSTORONY KINCSE”

SZÓLÓTÁNC A SZÍNPADON
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ÖN SZERINT SZÜKSÉG VAN 
A 37-ES FÕÚT NÉGYSÁVOSÍTÁSÁRA?

Horváth Ádám településmérnök: 
– A forgalmi adatokat vizsgálva elmondható, hogy
a napi átlag 8000 áthaladó gépkocsi – ami csúcs-
forgalom esetén 10 000 feletti is lehet –, régen
túllépte ezen útszakasz kereteit. Egy hasonlattal
élve olyan, mintha egyetlen kiskapun akarna si-
etõsen átkelni egyszerre több ezer ember. Egy-
részt balesetveszélyes, másrészt rendkívüli mér-
tékben csökkenti a forgalom átlagsebességét. Gaz-
dasági szempontból is ajánlott a bõvítés, hiszen
Szerencs és régiója kistérségi központ, valamint 3 ország határa is na-
gyon közel található. Továbbá ez az út tekinthetõ Hegyalja ütõerének
a vasút mellett. Nem szabad azonban elfelejtkezni a 38-as számú út
korszerûsítésérõl és egy új, Tokajt elkerülõ híd építésérõl sem, ezáltal
levéve az átmenõ forgalom többletterhelését, akik ebbõl az irányból ta-
lálnák vonzónak megközelíteni Hegyalját és a 37-es útvonal térségét az
eddig megszokott M30-as helyett.

Grega Jánosné kiskereskedõ:
– Öt éve üzemeltetjük csemegeüzletünket Sze-
rencsen, ebbõl az okból heti egy-két alkalommal
járunk áruért Miskolcra. Az utóbbi idõszakban
számos anyagi kárt okozott autónkban a kátyús
37-esen való közlekedés, örülünk, hogy ezen út-
hibákat a közelmúltban kijavították. Azonban több
szempontból is jó ötletnek tartanánk az említett
fõút négysávosítását. Egyrészt minõségileg jobb
felületen közlekedhetnénk, másrészt biztonsá-

gosabban, gyorsabban haladhatnánk. Így vélhetõen a beszállítók is köny-
nyebben eljutnának hozzánk. Úgy gondolom, a multicégek is szívesebben
telepednének le városunkban, ha négysávos úton tudnák megközelíte-
ni Szerencset. 

Hercsik Dávid, a Mento Kft. általános igazgató-
helyettese:
– A 37-es fõút felújításának kérdése régóta meg-
oldandó feladat, amiben mind ez idáig leginkább
csak részmegoldások születtek. 2007 végére Fel-
sõzsolca és Gesztely között elkészült ugyan a szé-
lesítés, azonban azt tapasztalom, hogy az út fel
nem újított részei még mindig rossz állapotban
vannak. Az elmúlt egy évben szinte naponta köz-
lekedek Miskolc és Bodrogkeresztúr között és úgy
gondolom, hogy a 37-es fõút négysávosítása több elõnnyel is járna. A
kivitelezéskor például nemcsak az aktuális úthibák kerülhetnének kija-
vításra, hanem egy új útfelület megépítésével jó idõre megoldódna az
állandó javítások kérdése is. Ez persze nagy beruházás lenne, hiszen a
37-es út teljes hossza meghaladja a 75 km-t, azonban nem elhanya-
golható az sem, hogy a fõút szélesítése a kezdeti kellemetlenségek (út-
lezárások és a forgalomelterelése) után rövid és hosszú távon is gazda-
ságélénkítõ hatásokkal járhat. Rövid távon a kivitelezési munkákban al-
kalmuk lehet a helyi cégeknek is szerepet vállalni, hosszú távon pedig
egy négysávos fõút hatékonyabban kapcsolhatja össze a zempléni ré-
gió településeit egymással, valamint a szomszédos régiókkal. Lényeges
kérdés továbbá az is, hogy a szélesítéssel érzékelhetõen biztonságosabbá
válna a közlekedés.

Vaszily Zsolt fõiskolai hallgató:
– Mivel gyakran közlekedem Miskolc irányába
a 37-es számú úton, személy szerint engem na-
gyon jól érintene a fõút Szerencsig történõ négy-
sávosítása. Véleményem szerint a beruházás
megvalósítása lényegesen megkönnyítené a köz-
lekedést és rövidítené az utazási idõt is. Ugyan-
akkor úgy gondolom, hogy a fejlesztés kedvezõen
befolyásolná a turizmus növekedését is. Ezekbõl
következõen az egyik legfontosabb megvalósí-

tandó beruházásnak tartom a négysávosítás projektjét.

SZERENCSI SZAKKÉPZÕ ISKOLA
12/A, szakközépiskola – elektro-

technikai osztály, osztályfõnök: Dér
Bernadett. Bandor Dániel, Boros Pé-
ter, Bucsás Dávid, Dallos Ákos, Gás-
pár Erik, Homa Gábor, Kazup Balázs,
Kecskés Balázs, Kecskés László, Kund-
rák János, Léport Péter, Mika Márk,
Nagy Zsolt, Szoták Richárd, Tirpák Ist-
ván, Vilk Dániel. 

12/B, szakközépiskola – informati-
kai osztály, osztályfõnök: Maczko
Diána. Babos Melinda, Bárány Gergõ,
Barkóczi Balázs, Bucsás László, Bu-
zellák László Ádám, Csizmár Mária,
Erdei Gábor, Farkas Ádám, Koós Mer-
cédes, Kövér Henrietta, Mertán József
Dávid, Mika János, Pacsuta Márk,
Rácz Bence, Sipos Marietta, Sulyok
Imre, Tóth Ádám, Tóth Ferenc, Vaj-
kó Gergõ, Varga Máté. 

12/E, szakközépiskolai osztály – esti
tagozat, osztályfõnök: Révész Mari-
anna. Bagi Gábor, Balogh Erika, Be-
nesné Vajtó Katalin, Bûdi György,
Gintner Szilvia, Hullár Gergely, Kö-
vér Brigitta, Lovász Viktor, Márkusné
Sajtos Edit, Nagy József Béláné, Nagy
Zoltánné, Tóth Balázs, Tóth Nikolett.

13/1, szakiskolai osztály – fodrász,
osztályfõnök: Piriczné Sima Judit.
Bancsók Valéria, Bene Angelika Vik-
tória, Béres Beáta, Bodnár Nikolett,
Bozsek Andrea, Erdei Rita, Horváth Ju-
dit, Kopasz Anita, Oláh Veronika,
Orosz Nikolett, Saláta Zsófia Ágnes,
Sipos Ibolya, Suhaj Zsuzsanna Sza-
bina, Szabó Éva, Szemán Johanna, Ta-
más Angelika, Tóth Beáta Barbara,
Tóth Bettina, Tóth Krisztina, Volenszki
Elza.

13/2, szakiskolai osztály, osztály-
fõnök: Láng Sándorné. Nõi szabó: Ba-
logh Mária Flóra, Bódi Tímea, Kiss An-
géla, Kocsis Anett, Lakomecz Mária
Zsanett, Papp Petra, Radics Edina, Ta-
kács Anna, Takács Krisztina. Villany-
szerelõ: Agócs Roland, Budai Károly,
Horváth Csaba Ferenc, Illés Tamás,
Korhut Gergõ, Kovács Attila, Mezei
György, Sotkó Viktor, Várhegyi István,
Várhegyi József, Zsóri András Gábor.

13/3, szakiskolai osztály, osztály-
fõnök: Fábián Katalin. Bútorasztalos:
Barcs Zsolt, Bascsúr Sándor, Csoma
Péter, Csugány Gergõ, Gál Ferenc,
Hajdú Márió, Hornyák László, Kádas
János, Lakatos Richárd, Leskó János,
Nagy Ádám, Pintér Ármin, Rostás Pé-
ter, Vajtó Miklós, Veres István. Köz-
pontifûtés- és csõhálózat-szerelõ: Ba-
logh Dávid, Csizmarik Dániel, Fige
Csaba, Heinrich Krisztián, Imre Márk,
Koscsák Gábor, Lakatos László, Nagy
Roland, Pecsenye Ottó, Rontó Dávid,
Szûcs Ádám, Varga Lénárd. 

BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS
SZAKKÖZÉPISKOLA

12. A, osztályfõnök: Klausz Zol-
tánné, Fehér László. Bodnár Edit,
Császár Csilla, Csikai Levente, Derda

Kitti, Gál László, Gergely Zsófia, Hor-
váth Csaba Márk, Imre Nikoletta, Ja-
csó Zsombor, Kecskés Edit, Kistamás
Dávid, Lajcsák Edina, Lengyel Bálint,
Mátyás Laura, Novák Béla, Simon Cin-
tia, Suhajda Bence, Szabó Melinda,
Szilágyi Bernadett, Szóráth Fanni, Ta-
tárka Flóra, Tóth Anita, Tóth Ádám,
Tóth Gréta, Tóth Kinga, Tóth Réka, Tö-
rök Péter, Urbán Bence, Varga Lász-
ló Bánk, Vékony Barbara, Volcz Anna.

12.B, osztályfõnök: Jurák Józsefné.
Alföldi Dóra, Belovecz Katalin, Bod-
nár Andrea, Bodnár Anett Mária, Buri
Evelin, Cservenyák Anita, Farkas La-
ura, Geda Dávid, Gotthárd Dávid, Ha-
jós Emília, Horváth Dávid, Hudács-
kó Anita, Hudák  Ferenc Máté, Ken-
der Bence, Kiss Krisztina, Kól Brigit-
ta, Kolozsvári Krisztina, Kövér Adri-
enn, Lénárt Vanda, Linzenbold Do-
risz, Matisz Anna, Mocsári Anett,
Mokri Eszter Zsófia, Pataki Péter, Pet-
ró Anita, Pocsai Barbara Anna, Radics
Renáta, Restás Noémi, Rolek Andrea,
Somogyi László, Stefanovics Judit,
Tóbis Dániel, Tóth Anett, Zilahi Ni-
kolett.

12.C, osztályfõnök: Takácsné Tóth
Ildikó. Aczél Bianka, Árvai Brigitta, Ba-
logh Edit, Báthory Nóra, Butykai Zol-
tán, Cservák Edina, Dudovics Diána,
Fekete Dezsõ, Halász Alexa, Holló
Gábor, Horváth Ágnes, Horváth Bi-
anka, Juhász Péter, Kardos Dénes, Kiss
Loretta, Komjáthy Eszter Vivien , Len-
gyel István, Molnár Fanni, Molnár
Márk, Orosz Szimonetta, Petrovics
Krisztián, Puskás Ádám, Spisák Lilla,
Székely Izabella Krisztina, Szõke Eve-
lin, Ternyik Kitti, Tóth Alexandra,
Tóth Dániel.

12. H, osztályfõnök: Reményiné Já-
rai Katalin. Andrássy Márk, Barna Bri-
gitta, Barócsi Dániel, Bodnár Melin-
da, Burgony Gábor, Búza Bálint, Do-
bos Evelin, Egri Zsuzsanna, Erdei
Gergõ, Farkas Alexandra Anett, Fa-
zekas Zsuzsanna, Fehér Dániel, Gyá-
nyi Emese, Gyurán Anett, Hajdú
Nóra, Illésy Kristóf, Kállai Viktória, Ke-
lemen Dávid, Kovács Beatrix, Kovács
Dóra, Lapis Flóra, Marton Bence,
Nemes Dániel, Orosz István, Pógyor
Eszter, Potoczki Adrián, Rádai Ádám,
Sami Dávid, Szilvási Orsolya, Szokol
Szabolcs István, Takács Dominik,
Tóth Dávid, Tóth Richárd, Újvári Ni-
kolett.

12. Kg, osztályfõnök: Kovács Judit,
Reményi Szabolcs. Barócsi Vivien,
Borbély Brigitta, Csumita Eszter, Dró-
tár Alexandra, Dubóczi Krisztina,
Földvári Laura, Fügei Melinda, Gaál
Ádám, Gulyás Dániel, Horváth Béla,
Huszin Marianna, Iglai Vivien, Juhász
Judit, Kiss Eszter, Kondás Csilla, Koszt-
rub Anita, Laczkó Barbara, Lengyel
Noémi, Nagy Klaudia, Paksi Mirjam,
Putnoki Marietta, Séra Gabriella, Sza-
bó Szandra, Szollár András, Tóth Ale-
xandra, Tóth Barbara, Tóth Dávid, Uj-
házi Benjámin, Vadászi
Renáta,Vaszlavik Evelin, Vitelki Virág,
Zsebesi Réka.

12. M, osztályfõnök: Klausz Zoltán.
Ambrus Dávid, Bacsúr István, Batta
Gergõ, Béki Alex, Bobkó Nikolett,
Bodnár Ákos, Bodnár Éva, Boros Zol-
tán, Breitenbach Viktor, Demkó Ottó,
Dona Ákos, Gulyás Norbert, He-
gedûs Viktória, Kalina Dávid István,
Kavasánszki Soma János, Laczkó Ben-
jámin, Lakatos Brigitta, Ling Fanni,
Molnár Ádám, Nánási Attila, Samók
Balázs, Sipos Dániel, Slezsák Sza-
bolcs, Szabó Gergely László, Szege-
di Attila, Szemán Gábor, Szerbin
Ádám, Tassi József, Tomcsák Tibor,
Tóth Dániel.

12. Ra, osztályfõnök: Taracközi Ka-
talin. Alexa Ádám, Balog Ádám, Ba-
log Bálint, Bari Rózsa, Béres Tamás,
Bodnár Gabriella, Farkas Mária,
Francz Georgina, Gresz Dávid, Haj-
du Csaba, Havasi Máté, Kiss Gergõ,
Kohut Rajmund, Kovács Ákos, Ko-
vács Dóra, Kövér Gábor, Kramcsák
Dávid, Kukta Márk, Madarász Zsolt,
Majoros Csenge, Mocsár Viktor,
Nagy László, Oláh Mónika, Ördög
Attila, Paksi Péter, Petró Dávid, Raj-
ta Bence, Rozgonyi Marianna, Sán-
dor Roland, Szalánczi László, Takács
Zoltán, Timkó Balázs, Tóth Ale-
xandra, Tömös Alexandra, Zádor
Szabolcs.

12. Rb, osztályfõnök: Pauleczki
Imre, Sándor Bence. Augusztin Elõd,
Beregi Dániel, Bodnár Brigitta, Csó-
csics Norbert, Dékány-Kosnyider Sza-
bolcs, Deme Csaba, Farkas Erik, Gu-
lyás Ferenc, Katona Gábor, Kiss Bar-
bara, Kuszkó Dóra, Németh Roland,
Plaszkó Stella, Rácz Ádám, Sagáth
Erik, Sallai Klaudia, Suhaj Richárd,
Szikszai Tamás, Tóth Nóra, Váradi
Máté.

A Kenguru Kupa országos döntõjé-
be jutott a város U11-es fiú kosárlab-
dacsapata. A diákok immár két éve tré-
ningeznek együtt Nagy Lajos testnevelõ
tanár irányításával. Jelenleg hetente
háromszor 2 óra edzéssel készülnek a
fináléra. A Kenguru Kupa regionális küz-

delemsorozatában 14 csapat szere-
pelt, minden hónapban 2-2 ellenféllel
találkoztak a szerencsi fiatalok. Az
utolsó öt forduló eredménye alapján
csapatunk bejutott az országos dön tõbe,
amelyet június 10-12-én játszanak
Szolnokon.

A HNT május 5-
én tartotta tisztújító
közgyûlését Szek-
szárdon, amelyen
Marcinkó Ferencet
(fotónkon), a Tokaj
Kereskedõház Zrt.
termelési igazgató-
ját, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Ta-
nácsának vezetõjét választotta meg új
elnökévé. Az eseményen megújult a
héttagú elnökség is, az alelnöki fel-
adatokat Oreskó Imre, a kiskunsági

borvidék elnöke látja el a jövõben.
Marcinkó Ferenc érdeklõdésünkre el-
mondta: az ötéves elnökségi ciklus alatt
szeretné elérni, hogy a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa növelje érdekérvé-
nyesítõ képességét, találjon megoldá-
sokat a hegyközségi tagság gondjaira.
– Az ágazatot nagyon megterheli az
eltúlzott adminisztráció, ez verseny-
hátrányt okoz a magyarországi borá-
szoknak – jegyezte meg az új elnök.
– Szeretnénk az eddigiektõl jobb po-
zícióba hozni az ágazatot, ugyanak-

kor meg kell állítani a szõlõültetvények
kivágását. Míg 2000-ben kilencvene-
zer hektár szõlõterülettel rendelkez-
tünk, ez a számadat huszonhét ezerrel
csökkent napjainkra. Tokaj-hegyaljai
vagyok, a pátriában születtem, a bor-
vidéken élek, de ez nem jelenti azt,
hogy csak a királyok nedûjét kellene
reflektorfénybe helyeznem, hiszen ne-
héz idõszakát éli át a teljes magyar bo-
rászat. Hazánk borait a súlyuknak meg-
felelõen kell képviseltetni a nemzet-
közi piacon, mindemellett persze min-
denki elismeri, hogy a Tokaji az or-
szág zászlósbora. Ez a tény nyilván
egyfajta befolyással bírt személyem felé
az elnökválasztásnál – adott tájékoz-
tatást Marcinkó Ferenc.

SfL

MARCINKÓ FERENC A HNT ÚJ ELNÖKE

ELBALLAGTAK A KÖZÉPISKOLÁSOK

DÖNTÕBEN A KIS KOSARASOK

Hátsó sor (balról): Bénó Kristóf, Dorkó Szilárd, Sashalmi Gergõ,
Meczó Kristóf, Jurák Botond, Szabó Gergõ, Sándor Bence. Középsõ
sor (balról): Szemán Balázs, Sztankovics Attila, Varga Dávid, Nagy
Marcell, Gál Szabolcs, Asszú Áron. Elsõ sor (balról): Halász Kristóf,
Vecser Milán, Sztankovics András, Balogh András.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsát (HNT) hazánk Hegyközségi Tanácsainak
küldöttei, valamint a fõtitkár alkotja. Ez a testület képviseli és koordinálja a ha-
zai borgazdaság, ezen belül a borvidékek származási, minõség- és eredetvédel-
mi feladatait, valamint összehangolja tagjai szakmai tevékenységét, piaci érde-
keit, és véleményezi az ágazatot érintõ szabályozási rendszerek kialakítását.
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MADARAK ÉS FÁK NAPJA
A Gyárkerti óvoda nevelõi mindig

is törekedtek a gyermekek környe-
zettudatos nevelésére, a természet
szeretetére. Nevelési programunkban
nagy figyelmet fordítunk a környe-
zetvédelemre, a népi hagyo-
mányõrzésre, a jeles napok megün-
neplésére. Szerencsés helyzetben
vagyunk, mivel intézményünk cso-
dálatos környezetben helyezkedik el,
udvarán számos fafajta megtalálha-
tó, továbbá bokrok, cserjék, illetve
az általunk ültetett és gondozott vi-
rágok teszik színesebbé a látványt.
A mindennapok során folyamatosan
azon fáradozunk, hogy a környeze-
tünket a gyermekek bevonásával kö-
zösen még szebbé, még zöldebbé va-
rázsoljuk. A fáknak köszönhetõen
rengeteg madárfajta is fészkel nálunk:
cinege, feketerigó, fecske, sõt, még
bagoly is. Ez is kiváló lehetõség
arra, hogy ezeket az állatokat saját
közegükben és életterükben tudjuk
megfigyelni és hallgatni a  gyer -
mekek kel. 

Minden évszakban újabb és újabb
tapasztalatokkal gazdagodunk. A
madárkák mindig találnak nálunk
magot, diót, szalonnát, vizet a gye-
rekek jóvoltából. Óvodásaink nagy
élvezettel szokták figyelni és hallgatni
a csoportszoba ablakából a csipe-

getõ, csivitelõ madarakat, melyek a
közösen készített és kihelyezett ma-
dáretetõkben válogatnak a külön-
bözõ finomságok közül. Nagy ese-
ménynek számított, mikor egy reg-
gel az egyik fenyõfánk ágán két kis-
baglyot figyelhettek meg az óvodá-
ba érkezõ gyerekek és szülõk.

A környezettudatos nevelést szem
elõtt tartva óvodapedagógusaink
igyekeznek minden alkalmat ki-
használni, hogy gyermekeinket is eb-
ben a szemléletben neveljék, például
bevonjuk a kicsiket a papír-, elem-,
és mûanyagpalack-gyûjtésbe. Így
megtanulhatják, hogy a környezet-
védelem nemcsak hasznos dolog, de
meg is éri a fáradozást, hiszen a
gyûjtésekbõl származó összegekbõl
több játékot tudtunk vásárolni, ami
tovább motiválja a kicsiket.

2010-ben megpályáztuk a Zöld
óvoda címet, melyet el is nyertünk.
Ennek jegyében szigorú kritérium-
rendszernek kell megfelelni, melyek
betartása környezettudatossá neveli
mind a gyerekeket, mind a szüleiket.

A madarak és fák napját május 9-
én ünnepeltük létesítményünkben.
Óvodapedagógusaink Takácsné Föl-
di Ágnes környezetismereti munka-
közösség-vezetõ segítségével idén is
sokszínû programsorozatot szervez-

tek a Gyárkerti óvodába járó gyere-
keknek. A játékos vetélkedõk a kör-
nyezetvédelemre, a természet szere-
tetére hívták fel az ovisok figyelmét,
ezzel is eleget téve a Zöld óvoda cím
egyik feltételének. Kollégáinkkal egy
egész hetet ennek a gondolatnak
szenteltünk. A programsorozat kere-
tében, amikor csak lehetett, a sza-
badban tartottuk a foglalkozásokat,
megfigyeltük a madarak „beszélge-
tését”, a különbözõ fák leveleit, tör-
zsét, terméseit, az aljnövényzet élõ -
világát. Játékos növénymentõ akció
keretében az óvó nénik által a bok-
rok levelein elhelyezett papírkuka-
cokat kellett összegyûjtenie a ki-
csiknek. A békamentõ akció alkal-
mával  papírbretyuszok átmenekíté-
se volt a feladat az „út” egyik olda-
láról a másikra. A környezet ápolá-
sa jegyében összegyûjtöttük a száraz
ágakat és leveleket. Beszélgettünk a
madarak és fák tulajdonságairól, is-
mertetõjegyeirõl, szokásairól, hasz-
náról. Ezen kívül énekeltünk és ver-
seltünk a fákról és madarakról, él-
ményrajzokat készítettünk, valamint
meghallgattuk Puskintól A kis fa, és
E. Ludwigtól a Mese az aranyalma-
fáról címû mûveket.

Szûcs Tiborné
óvodapedagógus

KÖZÖS JÁTÉK 
A KÖRNYEZETÉRT

A „Ti&gáz – Összeköt az energia!”
címû programsorozat célja, hogy
hozzájáruljon egy energiatudatos és
energiaügyekben jártas generáció
felnövekedéséhez. Ennek jegyében
a TIGÁZ Zrt. szakemberei 2010
szeptembere óta számtalan iskolába
ellátogattak az ország egész terüle-
tén. A Szerencsi Általános Iskola Bo-
lyai épületében május 12-én tartott
interaktív órát a gyerekeknek a vál-
lalat egyik képviselõje.

A programon két-két 3. és 4. osz-
tályos csoport vett részt. A cél a szó-
rakoztató tanítás és a játszva tanulás
volt. A rendhagyó környezetismeret

órán a diákok elõször egy a környe-
zetvédelemmel kapcsolatos filmet te-
kintettek meg, melynek tartalmát Tóth
Petra elõadó kérdéseire válaszolva ala-
posan ki is tárgyalták a tanulók. Ezt
követõen egy óriási méretû, földre ki-
terített energetikai társasjáték segít-
ségével a környezettudatos energia-
felhasználás témakörét ismerhették
meg a nebulók. A társasjátékon szem-
léltetett 24 energiatakarékossági ta-
nács megtalálható a www.osszeko-
tazenergia.hu honlapon is. A részt-
vevõ osztályok a társasjáték asztali vál-
tozatát kapták ajándékul a szer-
vezõktõl.  H. R.

KICSIK ÉS NAGYOK EGYÜTT
MOZDULTAK

Óvodánkban május 19-én prog-
ramot szerveztünk a Kihívás napja
alkalmából, melyen 43 gyerek és 5
felnõtt vett részt. Reggel kiosztottuk
a csöppségeknek a „Csalogány óvo-
da” feliratú pólót, amit örömmel
vettek fel. Bemelegítésként a kicsik
a csoportszobában szökdeltek, hely-
ben futottak. Különbözõ gimnaszti-
kai gyakorlatok következtek: volt
fekvõtámasz- és guggolóverseny. A
Paff, a bûvös sárkány címû zenére
együtt tornáztak a gyerekek és a fel-
nõttek. Ezután sorversenyeket szer-

veztünk, labdával, karikával és já-
tékszerekkel. A gyerekek ügyesek és
lelkesek voltak, hangosan biztatták
egymást. Természetesen nem ma-
radhatott ki a programból a futás sem:
a versenyeket az óvoda udvarán tar-
tottuk. A kis-, középsõ- és nagycso-
portosok életkoruknak megfelelõ tá-
vokat teljesítettek. A program végé-
re mindenki kellemesen elfáradt, a
gyerekek délután lelkesen mesélték
szüleiknek a nap eseményeit. 

Krusinszki Ferencné 
intézményegység-vezetõ helyettes 

NÉPTÁNCBÓL VIZSGÁZTAK
A 2010/2011-es tanév néptánc

tanszakának  záróvizsgáján 131 ta-
nuló vett részt. Öt csoport a Szerencsi
Általános Iskola Rákóczi épületébõl,
kettõ a Bolyai épületbõl képviselte
az iskolákat. A bemutatót a Rákó czi
Zsigmond téren levõ oktatási intéz-
mény aulájában tartották. A gyere-
kek izgatottan várakoztak a színpad
két oldalán, hogy rájuk kerüljön a sor.
A vizsgázók az idei tanévben elsa-
játított, tájegységi motívumanyag-

ból összefûzött koreográfiát mutat-
tak be. Az esemény fénypontja a kö-
zösen megtanult népdalcsokor volt,
amit a zenei tanszakon tanító két kol-
leganõ és egy kisdiák kísért hang-
szerekkel. Felejthetetlen élményt
nyújtott, mikor a gyerekekkel teli
színpadon megszólalt az ének. A kö-
zönség vastapssal jutalmazta a pro-
dukciót, mely méltó zárása volt a
vizsgának, valamint a néptánc tan-
szak egész éves munkájának.

A Napsugár óvoda Mini Manó
csoportjában május 7-én, szombaton
családi délutánt tartottunk. Amíg a ki-
csik otthonaikban ebéd után szun-

dikáltak, addig a nagycsoportosok
szüleikkel gyülekeztek, majd együtt
ízletes szendvicseket készítettünk.
Látván, hogy az idõjárás nem túl-

zottan kedvez az udvari piknikezés-
hez, berendeztük csoportszobánkat
a közös játékhoz, táncoláshoz, egy
kis anyák napi meglepetéshez. Köz-
ben megérkezett a csoport többi tag-
ja anyástul, apástul, testvérestül, sü-
teményestül. A kötetlen beszélgetést,
recept- és nevelési módszerek cse-
réjét közös játékokkal folytattuk (szék-
foglaló, labdázás, táncverseny). Aki-
nek ehhez nem volt kedve, apjával
legózhatott, memóriajátékot játsz-
hatott. Ezután az édesanyák szívét
melengették meg ovisaink dalaikkal,
verseikkel és saját kezûleg díszített kö-
tényeikkel, melyet azonnal fel is vet-
tek az anyukák és viselték boldogan
a nap végéig. Az ünnepi percek után
mesedramatizálás következett. A gye-
rekek és a szülõk bevonásával elját-
szottunk néhány mesét a jelenlévõk
nagy örömére és saját magunk szó-
rakoztatására. Köszönjük, hogy együtt
töltöttük azt a szép délutánt!

Jeroskovicsné Benkó Angelika,
Pelbárt Tiborné

óvodapedagógusok

A Szerencsi Általános Iskola Bo-
lyai épületének napközis csoport -
jai val, 155 tanulóval látogattuk meg
április 27-én a Régi játékok kiállítá-
sát a Világörökségi Kapuzatban. A lé-
tesítmény fogadóépületében megte-
kintettük a vitrinekben elhelyezett ér-
dekes játékokat. A legrégebbi dara-
bok – egy trombita és egy vasaló –
1902-bõl valók. A kiállított játékok
között található egy olyan is, amely
egyedülálló, csak egy van belõle a
világon: Ez egy kisgyerekeknek ké-
szített játékautó, amit pedállal lehet
hajtani 1970-ben készítette egy tak-
taszadai lakos. A lemezgyári játékok

között olyat is láttunk, ami elemmel
megy, és a mai napig mûködõképes.
A régi darabokat Juhász Attila, a vá-
rosi játékbolt kiskereskedõje hosszú
évek szorgos, kitartó kutatómunká-
jával gyûjtötte össze. A legtöbb tárgy-
hoz a miskolci régiségvásáron jutott
hozzá. Ezúton mondunk köszönetet
neki azért, amiért lehetõvé tette szá-
munkra, hogy ezt a gyönyörû gyûjte-
ményt megcsodálhattuk.  A kirán-
dulásunk befejezéseként felmentünk
a Kapuzat tornyába és megtekintet-
tük Szerencs város látképét.

A Bolyai épület 
napközis csoportjai

CSALÁDI DÉLUTÁN AZ OVIBAN

Szerencs Város Sportegyesülete
az V. Sportbálon átadta a különfé-
le szakosztályok 2010-ben legjobb
teljesítményt nyújtó versenyzõi-
nek az elismeréseket. Jutalmazott
sportolóink bemutatását ezúttal
Zakar Adrián sakkozó, és Takács
Márk teniszezõ bemutatásával foly-
tatjuk.

SZERENCSEN KÉPZELI EL 
A KÖZELJÖVÕT

A megyei I. osz-
tályú szerencsi csa-
patban leigazolt Za-
kar Adrián imádja a
sakkot és a focit. A
nyugodt emberek
sportjaként is emle-
getett „kockás” já-
tékban sikereket is elkönyvelt már.

– Édesapám tanította meg velem
az alaplépéseket négyéves korom-
ban, késõbb pedig felfigyelt rám Ba-
logh Imre, a szerencsi sakkcsapat tré-
nere – bizonyára jól tologattam a fi-

gurákat – mondta el a bolyais fiú, akit
a tanulmányi eredményeiben is a
kitûnõség jellemez. –  Korosztályom -
ban egy bronzérmes helyezés a leg-
jobb egyéni eredményem, amit egy
megyei megmérettetésen értem el. A
késõbbiekben is szeretnék a város-
ban maradni. Jó sulinak tartom a
Bocskai gimnáziumot, ha egy mód
van rá, ott szeretném folytatni a ta-
nulmányaimat. A sakkozást termé-
szetesen továbbra is a szerencsi csa-
patban tudom elképzelni, túl az in-
ternet adta táblajáték-programokon.
Nagyon jó az edzõm, izgalmas par-
tikat játszom a barátaimmal, minden
adott a további jó eredmények el-
éréséhez – fogalmazott a hatodikos,
Bekecsen élõ tanuló.

NEM ESETT MESSZE AZ ALMA…
Takács Márk szó szerint beleszü-

letett a tenisz környezetébe, lévén
édesapja már világra jötte elõtt meg-
építette azt a pályát, amely otthoná-
nak részét képezi, és amelyen elkezdte

az edzéseket. – Tu-
l a j d o n k é p p e n
édesapám vezetett
be ebbe az ütõs
labdajátékba – so-
rolja –, neki meg-
van az edzõi vég-
zettsége, vizsgája.
Tizenegy évesen vettem részt elõször
egy nyíregyházi versenyen, ahonnan
– a korombeli fiatalok közül – a har-
madik helyezést hoztam el. Mostan-
ság nincs túl sok idõm a megméret-
tetésekre, egyrészt leköt a tanulás,
másrészt a fõvárosban dolgozik édes-
apám, így kimaradnak a rendszeres
tréningek. Ettõl függetlenül nem va-
gyok elégedetlen. Ebben az évben már
begyûjtöttem három ezüstérmet
észak-magyarországi régiós szinten,
továbbá sikerült elhoznom egy or-
szágos harmadik helyezést is. Vala-
hol elõttem lebeg a világszintû teni-
szezés, de csak álomszerûen. Ám a
késõbbiek során el tudom képzelni
magam edzõként – mondta érdek lõ -
dé sünkre a bocskais diák. SfL

KITÜNTETETT SPORTOLÓK

TROMBITA, 
VASALÓ, KISAUTÓ

A gyerekek közös tornával kezdték a Kihívás napját. 



A szerencsi önkormányzat április
28-ai ülésének napirendi pontjai kö-
zött a Szerencsi Városüzemeltetõ
Nonprofit Kft. 2010. évi beszámoló-
jának és mérlegének az elfogadása is
napirendre került. Czakóné Szikszai
Orsolya ügyvezetõ igazgató tájékoz-
tatása szerint a cég 216 ezer forint
mérleg szerinti eredménnyel zárta az
évet. A vevõk részérõl 27 millióról 43
millió forintra, a beszállítók részérõl
pedig 58 millióról 78 millió forintra
nõtt a követelések nagysága. Ezek a
közétkeztetésbõl eredõ adatok.

Nehéz gazdasági körülmények kö-
zött dolgozik a cég, a számadatok rom-
lást mutatnak. A cégvezetõ megemlí-
tette, hogy a Cukormúzeum is a cég
kezelésébe került a közelmúltban. A
létesítmény fenntartásához évi 5 mil-
lió forint mûködési költségre lenne
szükség, amit a társaság nem tud biz-
tosítani a költségvetésébõl. A fel-
ügyelõbizottság szerint a múzeum
mûködésének csökkentése vagy meg-
szüntetése javallott. Takács István ér-
deklõdött, hogy 2010-ben és idén
mennyivel járult hozzá a város a cég
mûködtetéséhez, mennyibe kerül az
uszoda, a fürdõ és az újság fenntartá-
sa, és hogy a jelenlegi kettõ helyett egy
konyha üzemeltetése milyen megta-
karítást jelentene. Heves János nem ér-
tette, hogy jön a cég költségvetésének
a tárgyalásához a Cukormúzeum ügye.
A gyûjtemény értékes, Európában a 3.
legnagyobb. Véleménye szerint, ha en-
nek bezárása felmerül, az felveti a töb-
bi létesítmény bezárását is, és akkor ki-
tehetik a városra a lakatot. Bobkó
Géza sem támogatta a bezárás ötletét,
hiszen a város múltjának több mint 100
éve  kötõ dik a gyûjteményhez, amit meg
kell õrizni. A képviselõ legfeljebb át-
helyezést javasol, ha az megtakarítást
jelent. Közben elhangzott, hogy a mú-
zeum bevétele tavaly  mint egy 365 ezer
forint, az éves költség viszont több mint
5 millió forint volt, a felét a rezsi, má-
sik részét a bérek jelentették. Más he-
lyen, más módon fenntartva olcsóbb
lehet a múzeum üzemeltetése. A
mûködtetést még az iskolák esetében
is nehezen tudja megoldani a város,
erre a célra biztos nem tudnak ennyi
pénzt biztosítani. Visi Ferenc hozzá-
tette: a pénzhiányos helyzetet tudo-
másul kell venni. Elképzelhetõnek tart-
ja, hogy a helyszín megváltoztatása
megtakarítást hozhat.

Czakóné Szikszai Orsolya ismertet-
te, hogy a Cukormúzeum valóban nem
volt az elõterjesztés témája, csupán mint
megtakarítási ötletet vetette fel. Ter-
mészetesen számára is cél, hogy a kul-
turális értékek ne vesszenek el. A Sze-
rencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft.-
nek 2010-ben 99 milliós, 2011-ben 130
millió forintos önkormányzati támo-
gatást állapított meg a testület. Itt nö-
vekedés mutatkozik, de új feladatokat
is kapott a cég. Az új közfoglalkozta-
tási rendszerben a kft. a munkáltató,
neki kell az önerõt biztosítani, ami ed-
dig az önkormányzat feladata volt. A
rehabilitációs támogatás is drasztiku-
san lecsökkent, 43 fõ helyett idén csak
4 fõre kapja meg a cég. A sportlétesít-
mények támogatása együttesen 60
millió forint. Az önkormányzati jutta-
tás fennmaradó részét fõként az in-
tézményi takarítás viszi el. Az újság tá-
mogatása 2010-ben 23 millió forint
volt, míg idén 15 millió forint. Az egy-
konyhás megoldásról gondolkoznak,
ami a következõ tanévtõl megvalósít-
ható lenne. Azt azonban szem elõtt kell
tartani, hogy a szállítási tartozások
egyre nagyobb mértéket öltenek. Gál
András ismételten javasolta, hogy a ta-
karítók kerüljenek vissza az intézmé-

nyekhez. Gazdaságilag nem nyertek
semmit a Városüzemeltetõ Kft.-hez
történõ áthelyezésükkel és szerinte
jobban lehet bánni a dolgozókkal, ha
a munkavégzés helyén van a kontroll.
Alaposabb munkát tudnának végezni,
megtakarítást is jelentene, és teher-
mentesítené a kft.-t is. Koncz Ferenc
hozzátette, hogy a munkaerõ-köl-
csönzés rendszere elterjedt, de ha
nem jól mûködik, lehet rajta változtatni.
Egyben kérte a helyzet megvizsgálá-
sát. A beszámolóból kiderül számára,
hogy leginkább energetikai költségek
terhelik az intézményeket, elmondta:
e helyzet megváltoztatására napkol-
lektorok beszerzésére kívánnak pá-
lyázni. A befektetés 7-8 év alatt térül-
ne meg, és a városnak tulajdonképpen
nem kerülne pénzébe, mert a megta-
karítás finanszírozná a kiadásokat. Je-
lenleg a pályázati dokumentáció ösz-
szeállítása történik. A Cukormúzeum-
ról hallott számadatok õt is megdöb-
bentették. Az önkormányzatnak hó-
napról hónapra biztosítania kell a
megélhetést, de ezzel együtt a múze-
umot meg kell tartani, az ipari kultú -
rát meg kell õrizni, azonban költség-
hatékonyságra kell törekedni. Kérte,
hogy a Városüzemeltetõ Kft. ügyvezetõ
igazgatója a következõ ülésre készít-
sen beszámolót arról, hogyan csök-
kenthetõk az uszodában a költségek,
és hogy mennyire népszerû a szauna
létesítése céljából bevezetett támoga-
tó jegy. A beszámolót végül egyhan-
gúlag elfogadta a testület.

A BELSÕ ELLENÕRZÉS
TAPASZTALATAI

Második napirendi pontként Hajdú
Zsuzsanna, a Szerencsi Többcélú Kis-
térségi Társulás munkaszervezet-ve-
zetõje ismertette a 2010. évi össze-
foglaló belsõ ellenõrzési jelentést. Ki-
emelte, hogy a munkatervben szereplõ
vizsgálatokat elvégezték. A pénzügyi
bizottság nevében Bobkó Géza elnök
kiemelte, hogy elfogadásra javasolják
a jelentést. Heves János hozzátette: örö-
mére szolgál, hogy a belsõ ellenõrzés
szerint a gazdasági hiányosságok sú-
lya nem indokolt eljárást az intézmé-
nyeknél, azonban olyan híreket hallott,
amik ellentmondanak ennek. Meg-
kérdezte: ha minden rendben, akkor
miért kell feljelentést tenni, eljárást foly-
tatni egyes gazdálkodó szerveknél? Ta-
kács István megjegyezte, hogy ilyen-
kor már csak az éves jelentés tudomásul
vételére van lehetõségük. A stafétát ok-
tóberben vette át a képviselõ-testület,
akkor viszont nem adtak ki új felada-
tokat, így terven felüli ellenõrzést nem
végeztek a szakemberek. A jövõre néz-
ve javasolja a polgármesteri hivatallal
való szorosabb együttmûködést. Visi Fe-
renc emlékeztetett, hogy a belsõ el-
lenõrzés során csak bizonyos szem-
pontokat vizsgálnak, ami a tervben sze-
repel, ezért nem minden hiba derül ki,
így születhet olyan eredmény, hogy
minden rendben van. Kérte, hogy
bõvítsék a szempontokat a jövõben.
Bobkó Géza hozzáfûzte, hogy minden
évben mások a vizsgálati célterületek,
szerinte jól mûködött a belsõ ellenõr-
zés. Koncz Ferenc kiemelte, hogy a je-
lentés a 2010. évre vonatkozik, ami
érinti az október 4. és december 31.
közti idõszakot is, megnyugtató szá-
mára, hogy minden rendben volt. Fel-
hívta a figyelmet, hogy Heves János át-
fogó ellenõrzést említett, de ezek nem
átfogó, hanem csak szúrópróbaszerû
vizsgálatok voltak. A képviselõ erre vá-
laszolva hangsúlyozta, hogy nem csak
az említett  idõ szakban volt rendben
minden a jelentés szerint, hanem egész
évben. Tehát vagy valóban nincsenek

visszásságok, vagy nem jól mûködik a
szervezet. A polgármester közölte,
hogy õ csak október 4-tõl tud felelõs-
séget vállalni az önkormányzat tevé-
kenységéért. A szúrópróbaszerû el-
lenõrzések során bizonyára nem tud-
tak minden tételt ellenõrizni, elõre meg-
határozott terv szerint haladtak. Az,
hogy minden rendben volt, nem
egyenlõ azzal, hogy amit megvizsgál-
tak, az rendben volt. Visi Ferenc meg-
jegyezte, hogy a belsõ ellenõrzést csu-
pán két fõ végzi, õk járják az intéz-
ményeket. Nem kívánható, hogy így
minden hiba szem elé kerüljön. Haj-
dú Zsuzsanna a hozzászólásokra rea-
gálva elmondta, hogy az éves terv alap-
ján 2010-re pénzügyi-számviteli szem-
pontú ellenõrzés volt kiírva. Mindig ál-
talános vizsgálatról van szó, hacsak a
költségvetési szerv nem kívánja, hogy
bizonyos területet mélységeiben vizs-
gáljanak. Ha jól mûködik a kommu-
nikáció, elõre meghatározhatók azok
a területek, amire összpontosítani sze-
retnének a belsõ ellenõrzés során. A
határozati javaslatot végül egyhangú-
lag elfogadta a testület.

EGYSÉGESÜLÕ TÉRSÉGI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS  

Javaslat került a testület elé a Sze-
rencs Térségi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Kft. (SZHK Kft.) átala-
kítására vonatkozó érdemi döntés meg-
hozatalára. Kiss Attila ismertette, hogy
az átalakulást elvi szinten már tavaly
novemberben tárgyalta a testület. Az
érdemi döntés arról szól, hogy július
1-jétõl az SZHK Kft. beolvadna a
Zempléni Hulladékgazdálkodási Köz-
szolgáltató Kft.-be (ZHK Kft.). Az egye-
sülési szerzõdés elkészült, mely sze-
rint a cégbe a Mento Kft. továbbra is
kisebb, az önkormányzatok pedig na-
gyobb részesedéssel bírnak majd. A fú-
zió után csak a 4. legnagyobb része-
sedõ önkormányzat lesz a szerencsi,
azonban kisebb költséggel mûködõ, ha-
tékonyabb cégbe olvadnak be, ami
együttes, eredményesebb pályázást
tesz lehetõvé. A pénzügyi bizottságot
megosztotta az elõterjesztés. Bobkó
Géza elnökben az a kérdés fogalma-
zódott meg, hogy a kisebb részesedés
mellett hogyan fogjuk tudni érvénye-
síteni a városlakók akaratát, például pá-
lyázás esetén. Koncz Ferenc közölte,
hogy a ZHK Kft. tulajdonosi szerkeze-
te úgy van kialakítva, hogy kardinális
kérdésekben konszenzusos döntések
szülessenek. Takács István azt hallot-
ta, hogy egyesek Miskolcra viszik a hul-
ladékot, mert ott olcsóbban veszik át.
Érdeklõdött, hogy csökkenthetõ-e az a
díjtétel, amit a Mento Kft. megszabott.
Koncz Ferenc tájékoztatásul kifejtette:
az SZHK-t négy település: Legyesbé-
nye, Bekecs,  Mezõ zombor, Szerencs
és a Mento Kft. alkotta, itt 31%-os ré-
szesedésünk volt, a ZHK-t pedig 33 te-
lepülés és a Mento Kft. alkotja. El-
hangzott, hogy lépéseket fognak ten-
ni az egykori szerencsi kõbánya re-
kultiválására, hulladéklerakó létesíté-
sére. Kiss Attila elmondta, hogy Bod-
rogkeresztúrban lezárták az 1-es depót
és megnyitották a 2-est, ami egy ideig
nem tudott fogadni minden típusú
hulladékot, ezért lehet, hogy idõlege-
sen máshova szállították azt. Egeli
Zsolt kifejtette, hogy az SZHK 24 mil-
liós nyereséggel zárta az évet, amit pá-
lyázati önerõre tartalékolnak a beol-
vadás utáni idõszakra. Takács István fel-
hívta a figyelmet, hogy a bezárt sze-
rencsi hulladéklerakóba rengeteg tör-
meléket hordtak a cukorgyár bontása-
kor, meg kell vizsgálni, fizettek-e érte,
hiszen csaknem az egész gödröt be-
temették. Ezt figyelembe kell venni,

amikor felvetõdik a több száz milliós
pályázat kérdése. Nyíri Tibor elmondta:
az uniós pályázatoknál is elõírás, hogy
nagy szervezet adja be, ezért javasol-
ja a fúzió elfogadását. A javaslatot Ta-
kács István tartózkodásával, nyolc igen
szavazattal fogadta el a testület.

EGYÜTTMÛKÖDÉS
A CIVIL SZERVEZETTEL

A Sérült Emberekért Alapítvány ké-
relmét Vámosné Czili Adrienn, a szer-
vezési és jogi osztály helyettes veze -
tõje terjesztette elõ. A szerencsi civil
szervezet – mely a Bekecs, Béke u. 8.
szám alatt végzi tevékenységét – hoz-
zájárulást kért az önkormányzattól a
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program-
ban való részvételhez. Az értelmi fo-
gyatékosokkal foglalkozó alapítvány 1
fõ terápiás munkatárs és 1 fõ szociális
gondozó 8 órás foglalkoztatását kívánja
megoldani így a május 1-jétõl de cem-
ber 31-ig tartó idõszakban. Koncz Fe-
renc érdeklõdött, hogy ez érinti-e vá-
rosi közfoglalkoztatás létszámát. Az
 elõterjesztõ elmondta, hogy ez nem
vesz el az önkormányzat létszámke-
retébõl, a megállapodás az önkor-
mányzat elvi szintû támogatásáról biz-
tosítja az alapítványt. Bobkó Géza
hangsúlyozta, hogy nemes cél hátrá-
nyos helyzetû emberekkel foglalkoz-
ni, és jó dolognak tartja a civil kezde-
ményezést, melynek keretében jelen-
leg 20 fõt látnak el. A pénzügyi bizottság
egyhangú támogatását fejezte ki. Az ala-
pítványvezetõ Bárányné Balogh Me-
linda és Bárány Balázs megköszönte
az együttmûködést, és hozzátette, hogy
a fennmaradó összegbõl fejleszteni kí-
vánnak, pl. az eddig meg nem oldott
étkeztetésre fordítanának pénzt. Nyíri
Tibor szerint a civil szervezet nagy ter-
het vesz le tevékenységével az önkor-
mányzat válláról és javítja a foglal-
koztatást is. Hozzátette: jobban fel kel-
lett volna hívni a vállalkozások figyel-
mét arra, hogy az Új Széchenyi Terv
keretében civil szervezetek pályáz-
hatnak támogatásra. Koncz Ferenc el-
mondta: szeretné, hogy a két alkal-
mazott közül legalább az egyik sze-
rencsi legyen. A képviselõ-testület vé-
gül egyhangúlag támogatta, hogy lét-
rejöjjön a megállapodás. 

FELAJÁNLOTT INGATLANOK
A továbbiakban javaslattétel szüle-

tett Barva Attila aljegyzõ elõterjeszté-
sében a városnak felajánlott szõlõte-
rület elfogadására. A Szerencs 4179
helyrajzi szám alatt nyilvántartott zárt-
kerti ingatlant Szerencsrõl elszármazott
lakosok kínálták fel az önkormány-
zatnak. Az ajándékozás célja, hogy a
szõlõültetvény gondozva legyen, és
vonják be a város közmunkaprog-
ramjába. A felajánló kérése, hogy az
ingatlant az önkormányzat forgalom-
képtelen törzsvagyonához sorolják.
Tóth István, a Városgazda Kft. ügyve-
zetõje ismertette, hogy egy 800 öl te-
rületû, megmûveletlen szõlõterületrõl
van szó, ami bevonható a közmunka-
programba, de nagy nyereség nem vár-
ható. Koncz Ferenc kérte, hogy az így
felajánlott területeket a kft. elõzetesen
vizsgálja meg, hogy az elõre nem lát-
ható kellemetlenségeket elkerüljék.
Bobkó Géza hozzáfûzte, hogy ilyen
ügyekben nem hozható általános ál-
lásfoglalás, csak eseti rendeletek jö-
hetnek szóba. Takács István megje-
gyezte, hogy mivel van szõlõje, tisz-
tában van az árakkal. A fent említett
terület jelenleg mindössze 150 ezer fo-
rint értéket képvisel, és csak a mûve-
lése 50 ezer forint költséget jelentene.
Szerinte nem szabad elfogadni az in-

gatlant, ha nem idegeníthetõ el a te-
rület, mert nyûgöt vesz a nyakába az
önkormányzat. Koncz Ferenc nem ér-
tett egyet azzal, hogy egybõl elutasít-
sák a felajánlást, ezért kérte, hogy ha-
tározzanak arról, hogy felveszik a kap-
csolatot a tulajdonossal. A Városgaz-
da Kft. addig is végeztesse el a met-
szést, hogy ne vesszen el a termés. Nyí-
ri Tibor úgy véli, minden egyes fel-
ajánlást ki kell vizsgálni. Ha teher-
mentes az ingatlan, és pénzt vagy er-
kölcsi hasznot hoz, akkor jó dolognak
tartja. Adott esetben a felszántást nem
javasolja, mert a parlagfûirtási kötele-
zettség miatt az még több feladatot von-
na maga után. Heves János egyetértett
azzal, hogy ne fogadják el az ingatlant,
ezért nemmel szavazott, Takács István
pedig tartózkodott. A testület a hatá-
rozatot végül elfogadta.

A folytatásban Deák Zsolt, az építé-
si osztály mûszaki ügyintézõje ismer-
tette, hogy a Szerencs zártkert 4114/3
helyrajzi számú, 1281 m2 területû sa-
ját használatú út tulajdonosa ajándék-
ként kínálta fel az önkormányzatnak a
tehermentes területet, azzal indokolva,
hogy az út a temetõ és a felette levõ
zártkerti ingatlanok megközelítését
szolgálja. Bobkó Géza elmondta, hogy
a pénzügyi bizottság tárgyalásán fel-
vetõdött a kérdés, hogy a jövõben ho-
gyan kezeljék az ilyen felajánlásokat,
hiszen egy dolog az elfogadás, de eze-
ket a területeket gondozni is kell a to-
vábbiakban. A testület végül egyhan-
gú döntést hozott a vagyonátruházási
szerzõdés megkötésérõl és az ingatlan-
nyilvántartásba történõ átvezettetésrõl.

VITÁT KIVÁLTÓ
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Ezt követõen Ballók Istvánné város-

gazdasági osztályvezetõ vitát kavaró
 elõ terjesztése hangzott el a 180 mil-
lió forint folyószámla-hitel felvétele kap-
csán készült utólagos könyvvizsgálói
jelentésrõl. Heves János közölte, hogy
már a március 1-jei ülésen kifogásol-
ta, hogy nincs jelen a könyvvizsgáló,
hiszen a hitelfelvétel határidõn túli volt,
ezért gondolta, hogy szükséges lett vol-
na. Ezek szerint neki volt igaza, hogy
akkor ide kellett volna hívni a könyv-
vizsgálót. Egeli Zsolt felhívta a figyel-
met, hogy nem történt félrevezetés e
tekintetben, ugyanis a hatályos törvé-
nyi rendelkezések szerint likvid-hitel fel-
vételével kapcsolatban nem szükséges
az önkormányzat hitelképességének
vizsgálata. Takács István hangsúlyoz-
ta, hogy a könyvvizsgálói jelentés nem
véletlenül csak ezen hitelösszeg fel-
vételérõl szól. A képviselõ aggodalmát
fejezte ki, hogy bár még csak az év ele-
jén tartanak, máris súrolják azt az ösz-
szeghatárt, ami maximum felvehetõ.
Nem tudni, mi lesz a többi felmerülõ
költséggel, amit pl. a Városüzemeltetõ
Kft. ügyvezetõje említett. Úgy gondol-
ja, nagy bajok lesznek, a 180 millió fo-
rint nem lesz elegendõ. Heves János
úgy vélte: egy másik paragrafus szerint
igenis kötelezõ a könyvvizsgálói je-
lentés ilyen esetben, mert a naptári évet
meghaladja a futamidõ. Koncz Ferenc
tisztázta: értelmezési kérdésrõl van
szó, kérték a jelentést, és hogy azt le-
írja a könyvvizsgáló. Heves Jánoshoz
intézve szavát, megkérdezte: miért
probléma most az, amit korábban
éveken keresztül megtett az õáltala al-
polgármesterként felügyelt önkor-
mányzat. A kialakult helyzetért nem a
jelenlegi önkormányzat felel, hanem
az elmúlt 8 év rossz döntési folyama-
ta, ezt próbálják kezelni most. A tes-
tület végül egyhangúlag fogadta el a
jelentést.

H. R.
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Az autó hátsó ülésének háttám-
lájába rejtett 4 és fél karton, adó-
jegy nélküli cigarettát az az ukrán
férfi, akit május elején fogtak el a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénz-
ügyõrei Cigándnál. Az autó tulaj-
donosát elõállították. A férfi gyorsí-
tott eljárásban pénzbüntetést kapott,
jövedéki törvénysértés miatt. A 27
éves csempész a záhonyi határátkelõ
után vásárolta az illegális cigaret-
tákat. Miután elrejtette az ülésbe, to-
vábbindult Sárospatak felé, a cigándi

Tisza-hídnál azonban megállították
õt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
pénzügyõrei. Az ukrán rendszámú
Volkswagen Passat átvizsgálásában
Iti, a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Vám- és Pénzügyõri Igaz-
gatóság cigarettakeresõ kutyája is
„segített”.

A szerencsi tûzoltók szívügyüknek
tekintik, hogy Szerencs város egykori
fõjegyzõjének, Darvas Lászlónak, a
Szerencsi Tûzoltóság meghatározó
személyiségének az emléke ne vesz-
szen a feledés homályába. A méltó-

képpen megszépített végsõ nyughe-
lyen, az egykori parancsnok sírem-
lékénél, mint minden évben, ezút-
tal is a tûzoltók napja alkalmából he-
lyezték el május 6-án a tisztelet és a
megbecsülés koszorúját.

BAKOT LÕTTEK
AZ ORVVADÁSZOK

Az Encsi Rendõrkapitányság lopás
miatt indított eljárást egy miskolci és
egy alsózsolcai férfivel szemben. A
gyanúsítottak a közelmúltban Szik-
szó külterületén kilõttek egy közel
150 kilogramm súlyú szarvasbikát,
amelynek értéke eléri a 300 000 fo-
rintot. Az orvvadászok a vad elejté-
se után hazaindultak, de nem jutot-
tak messzire, mert a rendõrök el-
lenõrzés alá vonták a jármûveket. A
szikszói körzeti megbízottak intéz-
kedése nem volt alaptalan, hiszen az
egyik személygépkocsi csomagtar-
tójában megtalálták a tetemet. 

A rendõrségi eljárás során kiderült,
hogy az alsózsolcai férfi rendelke-
zik fegyvertartási engedéllyel, azon-
ban társával együtt a tilalom ellenére
vadásztak. 

„REZESBANDA”
RENDÕRKÉZEN

A Szerencsi Rendõrkapitányság
járõrei május 13-án fémtolvajokat
fogtak. A tokaji vasútállomástól pár
száz méterre a sínek mentén két fér-
fi éppen rézkábelt akart lopni, ami-
kor a rendõrök tetten érték õket. A
gyanúsítottak kihallgatásuk során
beismerték, hogy két nappal koráb-
ban ugyanonnan szintén színesfémet
vittek el. A Szerencsi Rendõrkapi-
tányság lopás miatt indított bünte-
tõeljárást az ügyben. 

TOJÁSTOLVAJOK
A Szerencsi Rendõrkapitányság

lopás miatt folytat eljárást két tarcali
férfival szemben, akik közel 1000 to-
jást próbáltak ellopni egy Megyaszó
külterületén lévõ baromfikeltetõ te-
leprõl. A két elkövetõ összesen 960
tojást akart elvinni, azonban a rend-
õrök tetten érték õket. A Szerencsi
Rendõrkapitányság a lopás miatt in-
dított büntetõeljárást bíróság elé ál-
lítással tervezi befejezni.

ELZÁRT „ÚTI PILLANGÓ”
A 37-es fõút mentén Újharan-

godnál a napokban többször feltûnt
egy nõ, aki az arra haladó autósok-
nak egyértelmû kézmozdulatokkal
jelezte szexuális szolgáltatásait. A
Szerencsi Rendõrkapitányság civil
ruhás nyomozóinak is kezdte felso-
rolni tarifáit, amikor a rendõrök fel-
fedték kilétüket. A hatóság tiltott ké-
jelgés miatt indított szabálysértési el-
járást a nõvel szemben. A bíróság
gyorsított eljárás keretében elzárás-
ra ítélte a prostituáltat. 

GARÁZDA FIATALOK
A megyaszói általános iskola gyer-

mekvédelmi felelõse május 5-én
bejelentést tett a Szerencsi Rendõr-
kapitányság ügyeletére, hogy több di-
ákjuk szóváltásba, majd verekedés-
be keveredett egymással az oktatá-
si intézmény folyosóján. A tanárok
próbálták lecsillapítani a gyerekeket,
de csak nehezen tudtak véget vetni
a dulakodásnak. A probléma nem
 elõ ször merült fel, ugyanis több ta-
nulónak haragos a viszonya egy-
mással. Az említett napon a máso-
dik tanórát követõ szünetben P. A.
15 éves fiatalember egy korábbi sé-
relmét szerette volna számon kérni
K. Á. diáktársától, ezért elõbb szó-
váltásba keveredtek, aminek dula-
kodás lett a vége. K. Á. barátai pró-
bálták szétválasztani az ellenséges
feleket, ám a támadólag fellépõ P.
A. õket is ütni kezdte, mire a „bé-

kítõk” szintén tettlegességhez fo-
lyamodtak, tehát kölcsönösen bán-
talmazták egymást. A rendõrök vé-
gül hat tanulót állítottak elõ a kapi-
tányságon, ahol a gyanúsítottak ki-
hallgatásuk során beismerõ vallo-
mást tettek. A diákok ellen csopor-
tosan elkövetett garázdaság miatt fo-
lyik eljárás. 

MILLIÓKKAL LÉPETT MEG
Ismeretlen tettes május 5-re virra-

dóra a tokaji Idõskorúak Otthonába
az ablakot felfeszítve behatolt. Az el-
követõ az egyik iroda páncélszek-
rényében tárolt két lemezkazettát ki-
vette, feltörte és mintegy 2,7 millió
forint készpénzt tulajdonított el. A
rendõrség nagy erõkkel, több szálon
is nyomozást folytat az ügyben. 

SOKBA VOLT A „VÁSÁRFIA”
A közelmúltban az encsi piacon

egy kofa arra lett figyelmes, hogy por-
tékája helyett az akkor még isme-
retlen elkövetõknek jobban megtet-
szett a kézitáskája. Az Encsi Rendõr-
kapitányságon arról tett bejelentést
a 44 éves sértett, hogy ellopták a tás-
káját, amiben közokiratnak minõ sülõ
igazolványát, mobiltelefonját, bank-
kártyáit, készpénzét és ékszereit tar-
totta. A miskolci elkövetõket akkor
ellenõrizték a nyomozók, amikor
visszatértek a jármûvükhöz, ennek
során hiánytalanul elõkerültek az el-
tulajdonított értékek. A tolvajlással
gyanúsított anyát és fiát voltaképpen
be kellett várni, mivel a délutánra
kiürült piactéren már csak egy autó
parkolt. Az ügyben lopás, okirattal,
valamint készpénz-helyettesítõ esz-
közzel visszaélés vétségének meg-
alapozott gyanúja miatt indított el-
járást a rendõrség. A taláros testület
a 36 éves férfit 8 hónap börtön-
büntetésre ítélte, amelynek végre-
hajtását 2 évre felfüggesztette, míg
a 62 éves nõt 600 ezer forint pénz-
bírság megfizetésére kötelezte.

MEGTAKARÍTOTT
PÉNZT VITT A TOLVAJ

Egy ismeretlen elkövetõ május 19-
én egy idõs mezõzombori nõt kere-
sett fel lakásán „ügyintézés” ürü-
gyével. A tettes megkérte az asszonyt,
hogy váltson fel egy húszezer forin-
tos bankjegyet, de látva, hogy a pénzt
a sértett honnan veszi elõ, a tolvaj
távozásakor végül 100 ezer forinttal
„lépett meg”, ami csak a késõbbi-
ekben derült ki. Az ügyben a Sze-
rencsi Rendõrkapitányság indított
nyomozást.

ERÕVEL RENDEZTÉK A VITÁT
A hatóság három szerencsi sze-

méllyel szemben indított eljárást
életveszélyt okozó súlyos testi sértés
miatt, ugyanis az elkövetõk május 14-
én lakásában bántalmaztak egy mo-
noki lakost, aki 8 napon túl gyógyuló,
súlyos sérüléseket szenvedett. Mint
utóbb kiderült, a tettesek a sértettel
szembeni korábbi vitájukat kívánták
ilyen módon megoldani. Az elkö-
vetõket a rendõrség elfogta és a ka-
pitányságon elõállította.
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RENDÔRSÉGI HÍREK

MUNKÁBAN A TŰZOLTÓK

Megyénk területének jelentõs
részét erdõk borítják, ezért az
utakon vadak megjelenésével is
fokozottabban számolni kell a
közlekedõknek.

Térségünkben az elmúlt idõ -
szakban több „vadbaleset” is tör-
tént. Újharangod közelében a
37-es számú fõúton május 15-
én hajnalban elõször egy sze-
mélyautó gázolt el egy a fõútra
tévedt õzet, majd a vad átcsa-
pódott a másik sávba, és ott szin-
tén elütötte egy jármû. A bal-
esetben személyi sérülés nem
történt, az õz azonban elpusztult, és
a gépkocsik is megrongálódtak. A
rendõrség felhívja a közlekedõk fi-

gyelmét, hogy az erdõs, bozótos te-
rületekkel övezett utakon óvatosan és
körültekintõen vezessenek. A „Vad-

veszély” jelzõtáblánál
ajánlatos a jármû tempó-
ján lassítani és fél szem-
mel az út szélét fürkész-
ni, hogy az esetleges ve-
szélyhelyzeteket ki lehes-
sen kerülni. Már egy ki-
sebb vad elütése miatt is
összetörhet a lámpabúra,
sérülhet a lökhárító. Az
ilyen jellegû balesetek el-
kerülésében segíthet az
úgynevezett vadsíp, me-
lyet a jármû vek elejére le-
het felerõsíteni. Az eszköz
a szél hatására olyan han-

got ad, mely a sofõrt nem zavarja, a
vadat viszont elriasztja, illetve figyel-
mezteti a veszélyre.

*A Szerencsi Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság munkatársait
május 10-én Szerencs külterületére
riasztották, ahol 3 hektár területen
lángolt a száraz fû. Egy nappal
késõbb Tarcal közelében 500 m2 ná-
das vált a tûz martalékává.

*Tokaj határában egy hegyoldal-
ban május 12-én 10 hektár aljnö-
vényzet égett le egy erdõben, mire
a kiérkezõ tûzoltóknak sikerült elol-
tani a lángokat.

*Tokajban a körforgalomban má-
jus 15-én egy román rendszámmal
ellátott Hyundai személygépkocsi a
kerítésnek ütközött, ahonnan az útra

sodródott. Az ügyeletes egység drót-
kötéllel vontatta el a forgalmi aka-
dályt okozó jármûvet. 

*Mezõzomboron, a József Attila ut-
cában május 19-én egy melléképü-
let födémszerkezete és a benne lévõ
lom gyulladt ki, amit a tûzoltók a
gyorsbeavatkozó jármûvel a hely-
színre érkezve oltottak el.   

*A 37-es fõúton Mezõzombor kül-
területén május 19-én egy Opel Cor-
sa és egy Opel Vectra ütközött össze.
A baleset során személyi sérülés
nem történt. A tûzoltók áramtalaní-
tás után drótkötéllel húzták ki az
egyik autót az árokból.

VIGYÁZAT: VADVESZÉLY!

CIGI A HÁTTÁMLÁBAN

Súlyos testi sértés gyanúja miatt in-
dított eljárást ismeretlen tettessel szem-
ben az Encsi Rendõrkapitányság, mi-
után május 17-én virradóra megtá-
madták otthonában Kaposi Zoltánt, a
Szikszói Környezet- és Természetvé-
delmi Egyesület elnökét. A B.-A.-Z. Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság tájékozta-

tása szerint a 63 éves környezetvédelmi
aktivista kórházi ellátásra szorult, sú-
lyos sérüléseket szenvedett. A helyszíni
szemlén a hatóság megállapította,
hogy a támadók átkutatták a házat, de
sem készpénz, sem más ingóság nem
tûnt el. A sértett elmondása alapján vél-
hetõen iratokat kerestek nála, mun-

kájából adódóan már korábban is
több érdekellentéte, konfliktusa szár-
mazott környezetvédelmi tevékeny-
sége miatt. A rendõrség által indított
nyomozás eddigi adatai alapján a
bûncselekmény elkövetésének mód-
ja nem illeszkedik az idõsek sérelmé-
re elkövetett támadások profiljába.

OTTHONÁBAN BÁNTALMAZTÁK AZ AKTIVISTÁT

A MEGBECSÜLÉS KOSZORÚI ITTASAN
ELKÖVETETT
GARÁZDASÁG

Garázdaság miatt indult el-
járás május 14-én a Szerencsi
Rendõrkapitányságon. Történt
ugyanis, hogy egy helyi szó-
rakozóhelyen az említett na-
pon szóváltásba keveredett
az ott tartózkodókkal N. A.,
aki az egész napi szeszesital-
fogyasztás eredményeképp
erõ sen bódult állapotba került.
Az ittas férfit a szórakozó-
helyrõl kitessékelték, de ahe-
lyett, hogy  hazafelé vette
volna az irányt, egy arra köz-
lekedõ személyautót akadá-
lyozott meg a továbbhala-
dásban. Az autóban három fi-
atal hölgy ült, akik nagyon
megijedtek, amikor a férfi fel-
ugrott a kocsijuk motorházá-
nak tetejére, azt kézzel ütni
kezdte, valamint hangosan
üvöltözött. N. A-t az arra sé-
táló járókelõk letessékelték az
autóról, és rendõrt hívtak. A
férfi a nyomozók helyszínre ér-
kezése után sem hagyta abba
az õrjöngést, ezért õt a sátor -
aljaújhelyi kórház pszichiátri-
ájára szállították, tettéért ga-
rázdaság és rongálás miatt
kell majd felelnie. 
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„Ki lehet bírni, ha rossz
ételeket fõznek, de azt
nehezen, ha jó ételeket
készítenek rosszul” – tart-
ja a mondás. Bár a szlo-
gen igaz, tartalmát te-
kintve nem sok keresni
valója volt Rátkán, mert-
hogy az elsõ alkalommal
megrendezett Töltött Ká-
poszta Fesztiválon csak
jól elkészített ételeket ta-
lált a zsûri.

A három napot átkaro-
ló, gasztronómiára össz-
pontosító esemény megtartására nem
véletlenül vállalkozott az önkor-
mányzat. A német nemzetiségi tele-
pülésen hangulatában is egyedi la-
kodalmakat tartanak, amelynek csúcs-
pontját – az esküvõk ételeinek fel-
hozatalát illetõen – a töltött káposz-
ta jelenti. Nehéz lenne megmonda-
ni, miért különlegesebb a többitõl,
tény az, hogy csettintésre készteti az

embert, már az elsõ falat után. Tirk
Sándorné polgármester szerint vétek
csendben tartani ezt az egyediséget,
az egyéb szokások mellett ez az étel
– az ugyancsak unikumnak számító
„sváb szalonna” mellett – hozzátar-
tozik a község hírnevéhez. – Azt gon-
doltuk, nem árt, ha széles körben ad-
juk hírül, hogy büszkék vagyunk ér-
tékeinkre, hagyományainkra, egy

megmérettetésen keresztül
tudatjuk a nagyvilággal, ér-
demes meglátogatni ezt a
zempléni kistelepülést – so-
rolja a község elsõ embere.
– A május 20–22-i ese-
ményre tizenhárom csapat
adta le nevezését, a helyi-
ek mellett környékbeli és tá-
volabbi megyékbõl érke-
zettek is elhozták saját re-
ceptjeiket, elkészítették a
pátriájukra jellemzõ töltött
káposztát. Igyekeztünk szí-
nesíteni a programot: sport-
vetélkedõk, kulturális ese-

mények, kézmûves bemutatók, bor-
kóstoló, tánc ház, jelenetek dúsították
a rendezvényt. Tokaj-Hegyalján va-
gyunk, ezért úgy véltük, méltó befe-
jezése a hagyományteremtõ ese-
ménysorozatnak egy olyan szentmi-
se megtartása, amely a történelmi bor-
vidék legfõbb kincsét helyezi elõtér-
be. A Padi-hegyen megtartott egyházi
ceremónián a jó termésért könyö-
rögtünk az égiek felé – mondta la-
punk érdeklõdésére Tirk Sándorné.
Az eledelek az utolsó falatig elkeltek
és csak érdekességként jegyezzük
meg, hogy az étel készítése Déryné
Széppataki Róza egyik specialitása
volt, õ így írta le a kalóriabombaként
is fölfogható kolozsvári töltött ká-
poszta receptjét: „Disznóöléskor le-
het a legjobbat fõzni. Egy nagy-nagy
fazekat az egyben lehúzott szalon-
nabõrrel kibélelünk. Az edény aljá-
ra rakjuk a szokott módon elkészí-
tett töltött káposztát, majd egy sor hur-
kát, tokaszalonnát, sertésdagadót,
azután ismét egy sor töltött káposz-
tát, azután a közepébe egy megspé-
kelt sült kappant és egy sült libát, is-
mét egy sor káposztát mindaddig,
amíg a fazék meg nem telik. Akkor
annyi vizet öntünk rá, amennyi elle-
pi, és beborítjuk ismét szalonnabõr-
rel, hogy abban fõjön meg egészen.”

SfL

Abaújszántó az egyetlen abaúji te-
lepülés, amely része a Tokaj- hegy -
al jai történelmi borvidéknek, ezzel
magyarázható, hogy a szülõföldjü-
ket és a bort szeretõ helyiek létre-
hozták a Szent Ivó Borlovagrendet
azzal a céllal, hogy széles körben is-
mertté tegyék a város kivételes ér-
tékeit.

A borrend immár tizedik alkalom-
mal tartotta meg a védõszent által ol-
talmazott Szent Ivó-napot. Az eseményt
Madár György polgármester nyitotta
meg május 21-én, és mint azt megje-
gyezte, a program tisztelgés az õsök em-
léke elõtt, ugyanakkor figyelemfelkel-
tés arra vonatkozóan, hogy illõ a kirá-
lyok nedûjét, annak fogyasztását a ki-
vívott rangjának megfelelõen kezelni.
A Szent Ivó Borrend nem csak a saját
erejét veti be a bor népszerûsítése ér-

dekében, az eltelt évek alatt számos hí-
rességet választott sorai közé. Tiszte-
letbeli borlovag például Csepregi Éva,
Vikidál Gyula, Növényi Norbert, Mága
Zoltán, Varga Miklós, hogy csak né-
hányat említsünk a kedvencek közül,
de hazai és külföldi politikusok is
megtalálhatók a lovagok között. A
hétvége alkalmat adott egy korábban
már sikeresen kivitelezett Guinness-
rekord megdöntésére. A helyi hölgyek
elkészítették a világ legnagyobb krump-
lilángosát. Az új rekord egy 115 x108
centiméteres sült tésztát jelentett, amit
egy órán belül néhány négyzetcenti-
méterrel – a poén kedvéért – máris újra
megdöntöttek. A kulturális progra-
mokban bõvelkedõ esemény hangu-
latát emelte Maksa Zoltán humorista
elõadása, a Kantrijó zenekar, illetve az
X-Faktorból ismert Non Stop együttes
koncertje.                                SfL

Az új önkormányzati törvénytervezet
több mint ezerkilencszáz, 2000 fõ alat-
ti települést (ez a magyar helyhatósá-
gok több mint fele) kíván megreguláz-
ni. Össze akarják vonni e létszám alat-
ti települések polgármesteri hivatalait.
Az állam fogja a gazdálkodást és a költ-
ségvetést elkészíteni, valamint sok ön-
kormányzati hatáskört visszavenni. Nyil-
vánvaló, hogy ezek után az önkor-
mányzat is csak formális önállósággal

fog rendelkezni. Ez valószínûleg a vi-
dék és a kistelepülések végét jelenti.
Azon városok, nagyvárosok, megye-
székhelyek, amelyek a több mint 1000
milliárdos önkormányzati hitelekkel
jócskán megnövelték a magyar állam-
adósságot, nem esnek olyan drákói szi-
gorítások alá, mint a kisközségek. Túl-
méretezett hivatalnoki létszámmal ren-
delkeznek – ezek szerint nekik ezt le-
het. Munkahelyeket és pénzt vonnak el
folyamatosan a kistelepülésektõl. Ehhez
jön még e féloldalas törvénytervezet,
amely leginkább továbbra is a kisebb
településeket sújtja.

Az összevont hivatalok alkalmatla-
nok lesznek – többek között a távol-

ság miatt – az idõs, beteg emberek
ügyeinek intézésére. Elég problémás
így is az egészségügyi, kórházi,  men -
tõszolgálati, rendõrségi felügyelet biz-
tosítása az eldugott településeken.
Úgy tûnik számunkra, hogy a mun-
kanélküliséggel, szegénységgel sújtott
kistelepülések burkolt falurombolása
ezek után nyílt vidékellenességbe tor-
kollik. Itt most már mindenki úgy érez-
heti magát, mintha skanzenben vagy
rezervátumban élne. Mindez azért,
mert a nemzetközi pénz- és banktõkét
ki kell szolgálni, akár ilyen rettenetes
áron is.

Hlivják László
polgármester, Legyesbénye

A B.-A.-Z. Megyei
Önkormányzat 2010
tavaszán rendezte meg
elõször a Rákóczi Au-
tós Pálinkatúrát, amely-
nek fõ célja – megyénk
propagálása mellett – a
hungarikumként is jegy-
zett pálinka népszerû -
sítése volt mind a ver-
senyzõk, mind az ér-
deklõdõ népes közön-
ség körében. A tavalyi
túrán 22 autó állt rajt-
hoz és megadott útvo-
nalon haladva több mint 350 km-es
távot teljesítettek.

A 2011-es esztendõ Rákóczi-év
megyénkben, melyrõl a B.-A.-Z. Me-
gyei Önkormányzat egy programso-
rozattal emlékezik meg. Ennek a leg-
nagyobb rendezvénye a II. Rákóczi
Autós Pálinkatúra volt, amit május
20–22-én rendeztek meg. A tavalyi
év sikerén felbuzdulva nagyobb és
színvonalasabb eseményt szerveztek
immár 44 autós csapat részvétele
mellett. Az elsõ nap – Mezõkö-
vesdrõl indulva – körpályát teljesí-
tettek az autósok tizenegy megálló-
val. Tréfás ügyességi és gépkocsis fel-
adatok megoldása várt rájuk, pl.

számot kellett adniuk arról, hogy
mennyire ismerik a pálinkákat, illet-
ve azok elkészítését. Ellátogattak
megyénk híresebb pálinkafõzõibe
és magánfõzdékbe. A második na-
pon közel 300 km-es távot teljesí-
tettek a csapatok, ismételten erõt és
ügyességet igénylõ feladatokkal bir-
kóztak meg a tizenhárom megálló-
helyen. A konvoj áthaladt Szerencsen
is: a Rákóczi-vár kertjében hatféle
bonbon felismerése, megnevezése
volt a feladat. A túra végállomása-
ként Sárospatakot jelölték meg a
szervezõk, itt a Miskolci Illés Em-
lékzenekar fellépése után hirdettek
eredményt.                          SfL

Egy közelmúltban megtartott tak-
taharkányi konferencia a család és a
famíliákon belüli összetartás fontos-
ságára irányította a figyelmet.

A helyi Nagycsaládosok Egyesületé-
nek rendezvényén jelen volt Koncz Fe-
renc országgyû lési képviselõ, aki euró-
pai felmérésekre támaszkodva megje-
gyezte: a kontinensen kimutatható az
európainak számító faj csökkenése, a
reprodukcióhoz 23 gyermek születése
kellene, tíz családot tekintve. Ez a mu-
tató Európában 16, hazánkban 14 a je-
lenlegi adatok szerint, és ha a számok
tovább csökkennek, az a társadalmak
megroppanásához vezethet. A hanyat-
lást nagyon sok tényezõ indukálja. 

A hátrányokról, a problémák meg-
oldásáról, illetve a családszereprõl a fent
említett programon is véleményt alkotó
Dorgainé Botos Hedvig (fotónkon)
pszichológus, a szerencsi Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat intézmény-
egységének vezetõje tájékoztatta la-
punkat. Elmondta, hogy rendkívül
hasznosak lennének a taktaharkányi-
hoz hasonló tanácskozások. A gon-

dokkal küszködõ
embernek már az
is nagy megköny-
nyebbülést jelent,
ha van, akivel
megoszthatja ba-
ját, tehát nincs
egyedül. – Elõfor-
dulhat, hogy azo-

nos problémák kerülnek felszínre és
máris könnyebb az orvoslás. Családon
belüli kérdések is jelentkeztek az ese-
ményen, például felmerült, hogy mi-
kor kell egy gyerme ket pszichológus-
hoz vinni? A válasz roppant egyszerû:
rögtön akkor, amikor ez a dilemma
megfogalmazódik a szülõben – mond-
ja a pszichológus. – A múltban is vol-
tak helyzetmegoldással kapcsolatos
kérdések, ám ezek sokasodni látsza-
nak napjainkban, amiket persze nem
vezetnék vissza nagypolitikai dönté-
sekhez. Manapság azért fordulnak töb-
ben a szakemberekhez, mert ezen a
területen is szélesebbre tárultak a le-
hetõségek kapui. Nem mondom, hogy
az anyagi háttér nincs befolyással az
emberek mindennapjaira, a pénzte-

lenség rányomja bélyegét a család tag-
jaira, a hangulatra, de ezt nem egy po-
litikai párt, hanem az élet alakulása
okozza. Vannak pszichés megbetege-
dések, amelyeknek nincs közük a tár-
sadalom változásaihoz. Sokat számít
a genetikai háttér. Attól még lehet va-
laki pánikbeteg, vagy fóbiás, hogy jól
áll anyagilag. Számosan tapasztalják,
hogy kevesebb a fizetésük, vagy nincs
munka, megszûnik a munkahely. Ezek
a tényezõk inkább a deviáns viselke-
dés felé tolják az egyéneket, a gyermek
csavarogni, drogozni kezd, agresszív
lesz, vagy éppen szorong, ezekkel
együtt sokasodnak az e területtel fog-
lalkozó szakemberek, pl. a családse-
gítõk, a klinikai, illetve a gyer-
mekpszichológusok, gyermekvédelmi
intézetek feladatai. Summázva az el-
mondottakat, meg kell hallgatnunk
egymást, lehetõséget kell találni a se-
gítségnyújtásra, mindemellett a –
szûkebb és tágabb értelemben vett –
család óriási jelentõséggel bír a prob-
lémák pozitív irányú megoldásában –
hangsúlyozta Dorgainé Botos Hedvig.

SfL

A mádi óvoda tizenkettedik alkalommal rendezett május 19-én kistérsé-
gi tánctalálkozót. A rendezvényen kilenc intézmény gyermekei mutatkoz-
tak be. Többek között a szerencsi Gyárkerti óvoda húsz aprósága is fellé-
pett (fotónkon), akik zempléni népi gyermektáncokat mutattak be. Felké-
szítõik Szakállasné Bereczki Etelka és Nagy Lajosné voltak.

OVIS TÁNCFESZTIVÁL MÁDON

TIZENHÁROM ÜSTBEN ROTYOGOTT A KÁPOSZTA A VILÁG LEGNAGYOBB
KRUMPLILÁNGOSA

VIDÉK-VÁROS ELLENTÉT?

HALLGASSUK MEG EGYMÁST 

SZERENCSET IS MEGLÁTOGATTA
A „PÁLINKAKONVOJ”

A vendégek szívesen kóstolták az ízletes falatokat.

Rekord méretû lángost sütöttek Abaújszántón.

A túra szerencsi állomása a várkertben volt.



2011. MÁJUS 27. IRODALMI MELLÉKLET8

IRODALMI

MELLÉKLET

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

H • A • T
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Schlosserné Báthory Piroska: Búcsú

A H. A. T.
HÍ RE

� A Hegyaljai Alkotók
Társulása április 29-én a
Népházban tartotta évi
rendes közgyûlését, ame-
lyen elfogadta a múlt év-
ben végzett munkáról
szóló beszámolót és az
idei tervekkel kapcsola-
tos elõterjesztést. A köz-
gyûlésen többek között
döntés született arról,
hogy az egyesület anya-
gi támogatásban fogja
részesíteni egyes tagjait.

Újfalusy Tóth Endre

IN MEMORIAM JÓZSEF ATTILA
Szellemed olyan, mint a sötét éjen
fellobbanó fáklya lángja,
mely megvilágítja életünk göröngyös útjait.
Mintha látnám, hogy ott állsz a néma folyóparton
sûrûsödõ gondjaiddal, s idegtépõ magányodban
kíséred útján a zavaros Dunát,
és elidõzik szemed a józsefvárosi házak komor falain.
Tudom, hogy kemény arcéled alatt
ott feszültek titkolt könnyeid!

Attila!
Te küzdõ isteni teremtés,
a szenvedés örökös hordozója, ki eljutottál
a lélek legmélyebb zugaiba, és pórusodban hordtad
a  semmi közepén kószáló lét,
az éhség lábon hordott kényszerét:
a mindennapi jelent!

Álmaidban csak az egyetlen anyaképet láttad,
a Mama törékeny, összement alakját,
óvó pillantását, mely csak a tied volt.
Hiába nyafogtál oly sokat,
nagyobb kenyér nem jutott.
Szárszó felett síró fellegek kavarognak,
hideg síneken leselkedik a halál.
Elmédben, kuszált hajadban, gyenge idegedben:
a kis állomás sárga kavicságyán várt a vég,
amit megfáradt szíved kivédeni már nem tudott!

Füstfelhõbõl robogva tört rád a halál.
S Te, a gyémánttollú költõóriás,
Nekiadtad reszketõ testedet.
A hideg sín vörös lángban égett,
mint a kihunyni készülõ vulkánhegyek.
Elmentél: itt hagytad a földi létet,
s kifolyt piros véreddel írtad meg
a végrendeleted.

Itt vagy közöttünk.
Gondolataink lázas sodrában,
szívünk mély kútjában, iskolák padjaiban,
füstölgõ gyárkéményben, a friss kenyérben,
fémben, vasban, feszületben, hajnali derengésben,
kék égben, bánya üregében, könnyes ölelésben –
a világmindenségben!
Viharban, napsütésben, anyaölelésben,
a földet munkáló paraszt meleg szívében,
ahonnan kikél és kalásszá sarjad
az életet adó búza.

Utóirat:
Robog az idõvonat, az állomást nem látja senki.
A tomboló vihar villámfényénél születik a vers.
Hegyeket dönt az értelem, tengereket bõszít a közöny.
Óh, te sokat szenvedett hazám,
Öleld kebledre hû fiadat!

Fájdalmas, fekete szeretett gyászban
Magyar szív dübörög, lobban a táncban,
Dobban a lüktetés dallama lázban,
Ritmusa tulipánok tûzpirosában.

Piros szoknya lobban,
Röppen szõke varkocs,
Barna, pihés állú ifjak
Ropogós csizmája alatt
Magasba röpteti
A szilaj magyar verbunkot,
A szilaj magyar akaratot.

Bús magyar csárdás
Emeli szívünkig
A nagy magyar szilaj akaratot:
SZABADON!
A szent magyar dallam és ritmus:
Az erõ, az uralom,
A lázadás, az eskü, a forradalom.

Ropják a törvényt
Sehonnai bitangokról,
S a magyar verbunkból
Szárnyal és kidobog
A szólam a szabadságról!
A zene szárnyán száll:
A SZABADSÁG szól a SZABADSÁGRÓL!

Virágot, szirmot bont
A két tulipán,
A kis legény s a kicsi lány.

Szemünkbõl könny pereg,
A szívünkre hull,
Vagyunk! – mi örökké egyek
És nagyok, szent nevû, lánglelkû
MAGYAROK!

Viczai Henrietta

MEGHITTSÉG 
Már nem kopogok,
csak érkezem.
Nyúlok a kilincsért,
kattan a zár.
Kisebesedett az érzelem.
Alkonyodó nyugalomban
minden perc porcelán.

Összekarcolt meztelenség
Szerelmünk. 
Testünkre borítjuk 
a krisztusi vásznat,
(hogy el ne vesszünk).
Kihagyó szívem nászágyunkból
Csókot dob a halálnak.

SZENT BENEDEK REGULÁJA
A nyugati gótok és a hunok elleni harcok

után 476-ban a birodalom végleg összeom-
lott. Népek gázoltak át népeken, égtek a vá-
rosok és a falvak, az Örök Város elnéptele-
nedett. A Forum Romanumon egy évezred
dicsõsége után ismét pásztorok vertek tanyát.
A véres zavargások elõl a lakosság egy része
a pusztákba és az erdõkbe menekült, faha-
sadékokban, barlangokban húzta meg ma-
gát. Aztán a viharok csitultával jött egy em-
ber: Nursiai Benedek. Maga köré gyûjtötte az
erdõk remetéit, a puszták aszkétáit, és 529-
ben Nápolytól északra, Monte Cassino he-
gyén megalapította a nyugati kereszténység
elsõ és legnemesebb kolostorát. Híres regu-
lájában minden szerzetesnek kötelezõen  elõ -
írta a munkát és a tanulást. Megszabta, hogy
az életet szüntelen tevékenységben kell el-
tölteni. „A tétlenség a lélek ellensége: ezért
a testvéreknek bizonyos órákban kézi mun-
kával, és ismét meghatározott órákban pe-
dig… könyvek olvasásával kell foglalkozni-
uk… korán reggel elindulva az elsõ órától a
negyedikig (6–10 óráig) végezzék a szüksé-
ges munkát. A negyediktõl a hatodik óráig
(10–12 óráig) olvasással foglalkozzanak.”
Egy-egy bencés szerzetes amellett, hogy újra
komoly társadalmi rangot adott a (minõségi)
fizikai munkának, s nagy szerepet játszott a
korszerû mezõgazdasági és ipari technikák
elterjesztésében, a regula szellemében éven-
te 1500 órát olvasott, azaz évente 15 000
oldalt, vagyis egy évben 50 db 300 lapos köny-
vet. Az új szerzetesrendek – ciszterciek, pre-
montreiek, ferencesek, domonkosok – bár cél-
kitûzéseikben és életformáikban eltértek egy-
mástól, a benedeki regulát zsinórmértéknek
tekintették. És becsületes, a tisztaságot, sze-
génységet, engedelmességet sokra tartó tö-
megek kezdtek el dolgozni, tanulni. Európa
földjén gótikus katedrálisok emelkedtek,
egyetemek létesültek, új iskolák, hidak, utak
épültek, hirdetve a munka, a tanulás és Isten
mindenható szellemének dicsõségét. Talán
megint fel lehetne vésni a falakra: „A tétlen-
ség a lélek ellensége…”

SZENT PÁL ÉS A SZTOICIZMUS
A Kr. e. VI. századtól Athénban létre jött a

demokrácia. Ettõl kezdve elvileg bárki bele-
szólhatott az állam irányításába. A politikai
életben való részvételhez azonban mûveltségre
volt szükség. Ez a szükséglet hozta létre az

elsõ értelmiségi réteget, a szofistákat. Õket kö-
vették – más és más célokat zászlóra tûzve –
a hedonisták, epikureisták, cinikusok, és Zé-
nón követõi: a sztoikusok. Utóbbiak céljuk-
nak tekintették a szenvedélyekrõl és a külsõ
világról való lemondást, az egyszerûséget, a
sors elfogadását, és egy belsõ lelki szabadság
létrehozását. A sztoicizmust Seneca emelte iro-
dalmi rangra, s kortársa, a vele állítólag leve-
lezõ Pál apostol építette be a katolikus filo-
zófiába. Seneca literátori és Pál apostol hit-
térítõ tevékenysége is sugallja, hogy az ókor-
ból a középkorba való átmenetben a keresz-
tény egyház jelentette az intézményi folyto-
nosságot, a sumér–görög–római kultúrából
megörökölt elemekbõl az egyház rakta le az
európai civilizáció alapjait. A sok államra ta-
golt Európában olyan szellemi, gazdasági, kul-
turális közösséget hozott létre, ami sokkal szi-
lárdabbnak bizonyult, mint egy birodalmi ke-
ret. Ezek az építmények napjainkban meg-
inogni látszanak. Talán ha megint visszatér-
nénk Zénón sztoicizmusához, Pál apostol egy-
szerûségéhez és hitéhez… 

MONTESQUIEU ÉS A PERZSA LEVELEK
A francia felvilágosodás kiemelkedõ alak-

jának, Montesquieu-nek egyik legérdeke-
sebb írása a Perzsa levelek címû munkája.
Ebben is, mint számtalan korábbi mûvében
az emberek között lévõ társadalmi egyenlõt-
lenség jelenségét ostorozta; egy perzsa uta-
zó szemén keresztül bírálja hazája vélt visz-
szásságait. Az alapfelállás így hangzik: „Ná-
lunk, itt Franciaországban és szerte Európá-
ban jellemzõek a társadalmi osztályok, a hie-
rarchia, az egyenlõtlenség, bezzeg Perzsiá-
ban, bezzeg Malajziában »természeti álla-
potban« minden ember szabad, minden em-
ber egyenlõ.” Közben zajlottak a nagy föld-
rajzi felfedezések, az angol hajósok eljutot-
tak a világ minden sarkába, többek között a
„természeti állapotban” élõ népek közé is. És
itt mit tapasztaltak? Boldog, édeni, aranykort
idézõ egyenlõséget? Nem! A „vadak” kivé-
tel nélkül szilárd és megfellebbezhetetlen hie-
rarchiában éltek, az egyenlõség európai áb-
rándját nem ismerték. Ha az embertömegek
által alkotott társadalmat egy ahhoz némi-
képpen hasonló organizmushoz, mondjuk egy
természetes erdõhöz hasonlítjuk, akkor azt
tapasztaljuk, hogy az erdõben a fû 10 centi-
re, a cserje 2 méterre, a fenyõ 10 méterre nõ.
Az emberek is ilyenek. Vannak, akik semmire

nem képesek, az életük nyomtalanul tovat-
ûnik, s vannak, akik az egekig nõnek, sikert
sikerre halmoznak, a lehetetleneket ostro-
molják. Na már most, ha az erdõben egyenl-
õséget akarunk… Rousseau-i lendülettel, ja-
kobinus rámenõsséggel, akkor vagy a füvet
kell felhúzni 10 méterre, hogy egyenlõ legyen
a fenyõvel, vagy a fenyõt kell levágni 10 cen-
tisre, hogy egyenlõ legyen a fûvel. A jakobi-
nusok és a bolsevikok az utóbbit választot-
ták… Az esopusi mesében a béka ökör akart
lenni. Elvégre fõ az egyenlõség. Aztán addig-
addig szívta magába a levegõt, hogy akkora
legyen, mint az irigyelt ökör, míg a végén szét-
durrant. A tanulság talán az, hogy az egyenl-
õség még a mesében sem sikerült.

MINDENNAPOK TISZTESSÉGE
Darwin egy alkalommal, amikor sokad-

szorra magyarázta az evolúciót, kifejtette, hogy
a törzsfejlõdés legvégsõ és legmagasabb
szintû végterméke az erkölcs, a mindenna-
pos tisztesség tömeges és általános elterjedé-
se. A szocializmus évtizedeiben volt több al-
kalommal beszédtéma és a média által ge-
nerált polémia, hogy Nyugaton szóban köt-
nek nagy fontosságú szerzõdéseket, amiket az-
tán mindenki be is tart. Nagyszerû dolog, ha
a bizalom és a tisztesség a közmorál részévé
válik. Ez sok évszázad erkölcsi fejlõdésének
eredménye, de ezt csak az európai emberek
tartják fontosnak, a világ más csücskeiben a
mindennapok tisztessége korántsem magától
értetõdõ, ha van is, inkább a kényszerek ere-
jének függvénye. „Kínában a bizalom és el-
kötelezettség személyes kapcsolatokon mú-
lik, nem szerzõdéseken, törvényeken, vagy
egyéb hivatalos dokumentumon”– írja Samuel
P. Hungtington A civilizációk összecsapása…
címû munkájában. Hogy a példákban a kör-
nyéken maradjunk, a második világháború be-
fejezése után a távol-keleti szigetország, Ja-
pán szörnyû állapotba került. A városok le-
bombázva, a lakosság megtizedelve, minde-
nütt reménytelenség és kilátástalanság. És ek-
kor az ország szellemi vezetõi kiadták a tö-
megeknek az új, könnyen megérthetõ és köny-
nyen elfogadható jelszót: „Kaizen!” „Kai” azt
jelenti, hogy folyamatos, a „zen” szó jelen-
tése pedig javulás. Tehát minden nap dolgozz
egy kicsit többet, minden nap dolgozz egy ki-
csit jobban! Többet, jobban! Egy évtized múl-
va Japán Kánaánná vált. Hölgyeim és uraim!
Kaizen! Kaizen! Kaizen!         Sagáth Imre

GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN

Bényei Vera

A PÉLDA ÖRÖK
(MÁRCIUS 15. után)

KAIZEN… KAIZEN… KAIZEN… 
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CIKLÁMEN

Ettõl az ajánlattól majd 
megjön a kedve a festéshez!

Héra belsõ 16 l 4390 Ft

Héra színes 2,5 l 3050 Ft

Héra színes 5 l 5350 Ft

Diszperzit homlokzatfesték 15 l 6300 Ft

Minden 10 000 Ft feletti vásárlásnál 500 Ft értékû
vásárlási utalványt adunk ajándékba! 

Színkeverés helyben!

MINDENT EGY HELYEN A CIKLÁMENBEN!

Szerencs, Rákóczi út 97.
Telefon: 47/362-546

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–17 óráig, szombat: 8–12 óráig.

Pavilon 
Édességbolt

Szerencs, 
Rákóczi út 126. 

Tel.: 47/567-609

Küllemhibás
pilóta- 
keksz 

500 g
390 Ft
(780 Ft/kg)

Az akció a készlet 
erejéig érvényes!

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

üzemanyagtöltô 
állomás

KÍNÁLATUNK: 

� E95 benzin – akció szombatonként –5 Ft/l
� Gázolaj (E95 benzin, gázolaj, LPG) � Autógáz � Kenôolajok
� Bankkártyás fizetés � Elektronikus MOBIL egyenlegfeltöltés

Cím: 3903 Bekecs, 
Honvéd út 228. (Bekecs és a 37-es

közötti út mentén)
Nyitva tartás: naponta 5–21 óráig

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

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

Kedvezményes vetõmagvásár
Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 5% engedmény! 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

SZÔLÔ- 
ÉS GYÜMÖLCSTERMELÔK 

FIGYELMÉBE! 
Szántóföldi növényekhez 

növényvédô szer kapható! 

Eng.sz.: R-1787/1998

KIRÁNDULÁSOK SZERENCSI INDULÁSSAL 2011-BEN
Július 9.: Közel a természethez… Tisza-tó, Hortobágy. Részvételi díj: 6900 Ft/fô.

Július 16.: Ungvár – Munkács. Részvételi díj: 5500 Ft/fô.
Július 23.: Szlovákiai barlangtúra. Részvételi díj: 9900 Ft/fô. 

Július 30. – augusztus 4.: Párizs–Versaille–Disneyland. Részvételi díj: 60 000 Ft/fô.
Augusztus 6.: Balatoni csobbanás. Részvételi díj: 6600 Ft/fô.  

Augusztus 13–14.: Krakkó, Wieliczka, Dunajeci tutajozás.
Részvételi díj: 17 700 Ft/fô.

Szeptember 24–25.: Lisztománia… Liszt nyomában. Részvételi díj: 16 900 Ft/fô.
Szeptember 29. – október 2.: Erdélyi barangolás. Részvételi díj: 39 900 Ft/fô.

Október 14–16.: Arany Prága. Részvételi díj: 30 300 Ft/fô.
December 3.: Advent Bécsben. Részvételi díj: 9900 Ft/fô.

December 10.: Advent Kassán. Részvételi díj: 2900 Ft/fô.

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

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

Honlap: www.zemplentourist.hu

SZERENCSI
VASUDVAR
� Idomacélok széles választékban
� Álmennyezetek már 300 Ft/m2-tõl
� Gipszkarton, OSB-3 lapok
� Mûanyag hullámlemezek, 

kertészeti és tófóliák
� Flexkorongok, elektródák, 

kötözõdrótok
� Alu, horganyzott, normál 

és mini csatornák
� Tapéták, tapétaszegõk, stukkók

� Elektromos kisgépek, szerszámok, csavarok
� Locsolótömlõk széles választékban

A házhoz szállítás 50 000 Ft feletti 
vásárlás esetén ingyenes!

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2
Tel.: 30/336-1290

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–12 óráig,
12.30–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig

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 akkumulátor 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!

SZARVASMARHA- 
TRÁGYAKOMPOSZT!

Szagtalan, rostált, apró szemcsés, vegyszermentes. 

TERMÉSZETES TÁPANYAG! 

� Szobanövények, erkély- és balkonnövények,
kerti vetemények, pázsitok ültetéséhez.
� Elhasznált virágföldek megújítására. 
� Öntözéshez tápoldat készítésére. 

50 literes kiszerelésben, folyamatosan kapható. Ára: 20 Ft/liter. 

Tel.: 20/31-75-824.
Szerencsen és közvetlen környékén a házhoz szállítás ingyenes. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Így 1970 januárjában Debrecenbe

kerültünk, ahol mindketten a Refor-
mátus Kollégiumban kaptunk állást: én
a kialakítandó múzeumban, felesé-
gem pedig a könyvtárban. Szép, tudo-
mányos munka volt: a régi magyar
könyvtár köteteit és az õsnyomtatvá-
nyokat vettük nyilvántartásba. Közben
rendezni kezdtük az Egyházmûvésze-
ti Múzeum anyagát is. Az elsõ kiállí-
tás Makkai László professzor vezeté-
sével készült el, ami azóta is mûködik
a kollégiumban, persze  már átren-
dezve, más formában. Örömmel vé-
geztük a munkánkat a feleségemmel,
úgy éreztük, hogy mind az ismeretünk,
mind az igyekezetünk kellõ megbe-
csülésben részesül. Aztán a második
gyermekünk is megszületett, és mivel
arról nem is álmodhattunk, hogy
 bölcsõdei, óvodai elhelyezést kapjanak,
egyre nehezebbé vált az ottlétünk.
Ezért kerestük a módját, hogy tovább
lépjünk gyülekezeti szolgálatba. A
tolcsvai lelkész, aki muzeológus is
volt, Debrecenbe került, én pedig az
õ helyére, Tolcsvára. Így kerültünk1973-
ban a Hegyaljára. Feleségem a Sáros-
pataki Református Nagykönyvtárban
kezdett dolgozni. Késõbb megszületett
a harmadik gyermekünk is, és három
kicsi mellõl egyre nehezebb volt a be-
járás. Ráadásul akkoriban egy darabig
helyettesítenünk kellett Szerencsen a
nyugdíjba menõ lelkipásztort, Faragó
Györgyöt. Így történt, hogy 1976-ban
végül ide költöztünk. 

– Milyen feladatokat fogalmazott
meg magában, amikor a Szerencsi Re-
formátus Egyházközség élére került? 

– A szerencsi gyülekezet egy na-
gyobb, városi gyülekezet volt már ak-
kor is. Én a lelkipásztori szolgálatot lát-
tam el, a feleségem pedig – aki a re-
formátus kántorképzõt is elvégezte, –
a gyülekezet nagy örömére megszó-
laltatta a már évtizedek óta nem hasz-
nált orgonát. Azóta is így végezzük a
szolgálatot, annyi különbséggel, hogy

a feleségem 1982 óta Ond gyülekeze-
tének a beiktatott lelkipásztora is egy-
ben. A késõbbiekben Szerencsen még
két gyermekünk született, így a csalá-
dunkban összesen öt gyermek növe-
kedhetett fel. Ma már mindannyian fel-
nõttként keresik a kenyerüket, de saj-
nos, nem Szerencsen telepedtek le. A
legidõsebb fiunk, Tamás kutató fizikus
a fõvárosi Központi Fizikai Kutatóinté-
zetben, Péter angol nyelvtanár, az
Apáczai gimnázium vezetõ tanára,
Eszter lányunk énektanárként dolgozik
Kistarcsán egy általános iskolában,
Áron legutóbb a miskolci kórházban
dolgozott röntgenasszisztensként, de le-
csökkent keresete miatt nem tudta to-
vább vállalni ezt a feladatot, ezért je-
lenleg Hollandiában dolgozik, Anna
Petra pedig a Mûvészetek Palotájában
rendezvényszervezõ. 

Jelentõs változást hozott az  éle -
tünk ben a rendszerváltás idõszaka,
ugyanis újra református lett a sáros-
pataki gimnázium, egy évre rá pedig
újra megnyílt az 1951-ben megszün-
tetett Református Teológiai Akadé-
mia. A környéken élõ lelkészek közül
megkeresték azokat, akik az egyes sza-
kokat oktathatják, jómagam 1991-tõl
az egyik bibliai szakot tanítom ószö-
vetségi tanszékvezetõként. Eleinte egé-
szen nagy érdeklõdés volt tapasztal-
ható, ma már alig több a lelkész sza-
kon lévõk száma, mint ami akkor az
elsõ év hallgatói összlétszáma volt.
Azóta mintegy 250 olyan lelkész te-
vékenykedik az ország minden terü-
letén, sõt egészen Ausztráliáig, akik ná-
lunk végeztek. Jelentõs elõrehaladás
volt, hogy míg a ’90-es évek elején és
az azt megelõzõ esztendõkben lelki-
pásztor-hiány volt az országban, a Sá-
rospatakon és késõbb Pápán is elkez-
dett képzés fiatal lelkészeivel bené-
pesültek a korábban üres parókiák. Ma
már nem nagyon található olyan gyü-
lekezet, ahol ne lenne lelkész. Késõbb
követelmény lett, hogy a felsõokta-
tásban tanítóknak legyen tudományos

minõsítésük, ezért 1999-ben ledokto-
ráltam Kolozsváron az Ószövetség
szakterületébõl. Ezt a szakot azóta is
tanítom Sárospatakon. 

– Az oktató tevékenységen kívül je-
lenleg hogyan jellemezhetõ a mostani
munkája, mibõl áll egy hete? 

– Jelenleg úgy oszlik meg a munkám,
hogy a szünidõket kivéve heti két na-
pot Sárospatakon vagyok: órákat tartok
és a diákokkal foglalkozom. A többi na-
pot a szerencsi gyülekezetben töltöm.
Tizenhét éve a Zemplén megyei 72 gyü-
lekezet gondja is rám tartozik, ami fel-
adatot jelent a Tiszáninneni Reformá-
tus Egyházkerületben és az országos zsi-
naton is. Vasárnaponként két isten-
tiszteletünk van, délelõtt és délután, hét
közben pedig hétfõ kivételével minden
nap van valamilyen esemény a gyüle-
kezetben. A kedd estéken egy kis lét-
számú közösség találkozik, hogy együtt
imádkozzanak. Szerdánként a nõi mun-
kaközösség jön össze a feleségem ve-
zetésével: éneklés és beszélgetés mel-
lett csigatésztát készítenek szeretetott-
honoknak, vagy egy-egy gyülekezeti tag
lakodalmára. Csütörtökönként biblia-
órát tartunk, egy-egy bibliai rész ta-
nulmányozásával töltjük az idõt, meg-
osztva: az egyik héten a nõszövetség
órája van, a másik héten pedig presbi-
teri. A szombat estéken istentisztelet
van. Ezeken kívül a hitoktatás alkalmait
említhetem, amiket az iskolában és az
óvodában tartunk több segítõ bevoná-
sával. Valóban nem is lehetne ezt
másképp elvégezni, csak így, hogy a
feleségem itt van mellettem és segít a
szolgálatban. Van egy önkéntesünk is,
Szabó Sándorné Marika, aki mintegy
15 éve hûséggel látja el az irodai, ad-
minisztratív feladatokat. A gyülekezet
dolgaiban pedig együtt munkálkodunk
a közösség gondnokával és a presbi-
tériummal. Az utóbbi években már egy-
egy gyakornok is érkezett hozzánk, akik
szintén segítenek, amellett, hogy köz-
ben figyelik és megtanulják a gyüle-
kezeti élet rendjét. 

– Mi a legkedvesebb feladat az Ön
számára? Ki lehet ilyet választani?

– Nehezen tudnék benne dönteni.
Nagyon szívem szerint való a diákok-
kal való találkozás, foglalkozás, a ta-
nítás, de igazából a hivatásom gya-
korlása, a lelkipásztorság a legszebb fel-
adat, amit 35 éve látok el a szerencsi
gyülekezetben.

– A mai világot tekintve, milyen gon-
dolatok fogalmazódnak meg Önben?
Mi az, amit a gyülekezethez szólva köz-
vetíteni szeretne?

– Változtak az idõk és benne az em-
beri élet körülményei ez alatt a 35 esz-
tendõ alatt. Másképp élik meg az em-
berek a maguk hitét. A rendszerváltás
elõtti idõben egy kicsit ránehezedett az
emberekre az, hogy valaki el mert-e jön-
ni a templomba, titokban, vagy nyil-
vánosan meg merte-e kereszteltetni a
gyermekét, vagy lehetett-e egy családi
házban esküvõ úgy, hogy semmit ne
tudjanak róla a hivatalos szervek. An-
nak az idõnek az volt a sajátossága,
hogy az emberek sokszor kértek szol-
gálatot és kérdeztek hit dolgában, de
nagyon gyakran csak titokban, vissza-
húzódóan. A fordulat után ez megvál-
tozott, még ha esetleg az emberek gon-
dolatában meg is maradt. Még néhány
évvel ezelõtt is hallottam olyat, hogy
„mennék én a gyülekezetbe, de meg-
látják”. Ez egy régi beidegzõdés volt,
ami nem volt idõszerû, de még min-
dig élt az emberek szívében. Alapve-
tõen megváltozott a hitélet abban a te-
kintetben is, hogy sokféle vallásos
irányzat indult el, és az emberek kezd-
tek elbizonytalanodni. Azt tapasztaltuk,
hogy élt egyfajta lelki igény az embe -
rekben a hitélet iránt, de tanácstalanok
voltak, különösen azok, akik nem áll-
tak kapcsolatban egy-egy egyházzal,
gyülekezettel sem. A nagy választék kér-
désként vetette fel az emberekben, hogy
melyik vallási irányzatnak higgyenek,
ezért gyanakvóak lettek – ma ez jelent
nehézséget. A fiatalság tekintetében az
okoz gondot, hogy sok tevékenységbõl
választhatnak és nagyon elfoglaltak.
Van is kedvük sok mindenhez, de nincs
annyi idejük, hogy minden elképzelé-
süket megvalósítsák, így sajnos gyak-
ran éppen a hitélet szorul az utolsó hely-
re, amit sajnálunk. Másrészt azt ta-
pasztaljuk, hogy a gyerekek hirtelen
nõnek fel. Sok ismerettel rendelkeznek
és számos lehetõség áll rendelkezésükre
az internet világában, de nem tudják,
mit kezdjenek magukkal. Az a felada-
tunk, hogy segítsünk helyesen dönte-
ni és választani abból a kínálatból, ami
a szórakozástól egészen a drogokig nyit-
va áll elõttük. Abban is segítünk, hogy
jó irányt találjanak, és ahhoz tartsák ma-
gukat, mert jellemzõ a többiekkel való
sodródás, és néhányan csak akkor
döbbennek rá a veszélyekre, amikor
már az elvonóra kell menni. Vagy  elõ -
fordul, hogy olyan csoport hatása alá
kerülnek, ami kifejezetten elrontja az
életüket, és ez akár a családig is  begyû -
rûzik, ott is romlást okozva. 

– Szerencs vonatkozásában mit emel-
ne ki az elmúlt 35 évbõl, amire büsz-
ke, hogy sikerült megvalósítania? 

– Számos jó esemény történt. Ma-
napság már ezekbõl sok természetes-
nek számít, de például jelentõs dolog
volt a maga idejében, amikor Kopp
Lászlóné országgyûlési képviselõvel
együtt azért küzdöttünk, hogy a sze-
rencsi vasútállomáson legyen peron.
Egészen magasak voltak a szerelvények
lépcsõi, és a gyülekezetbõl is sok idõs
ember utazott volna, de nem tudtak fel-
szállni a vonatra. Sok kört futottunk eb-
ben az ügyben, örülök, hogy végül meg-
valósulhatott. A másik ilyen probléma
volt annak idején, hogy sok idõs em-
bernek nem volt jó szemüvege, ami-
vel tudott volna olvasni. Mégpedig
azért, mert sokáig nem volt rá lehe tõség,
hogy Szerencsen írassanak fel szem-
üveget, Miskolcra kellett menni több-
ször is, mire ki tudták váltani. Ezt so-
kan nem vállalták. Akkor kértük, hogy
legyen optikusbolt a városban, és ad-
dig jártunk utána, amíg végre ez is meg-
valósult. Ez talán ma már nevetséges-
nek tûnik, de akkor nagy gond volt.
Ilyen tekintetben lehetne más példákat
is sorolni. Jelentõs eredménynek érté-
kelem azt is, hogy mind a kulturális köz-
ponttal, mind az önkormányzattal jó
kapcsolatot ápolunk. Még Magda Gá-
bor polgármestersége idején született
a gondolat, hogy legyenek ünnepi
hangversenyek a templomokban. A ka-
rácsonyi és húsvéti hangversenyek
szép rendezvényekké nõtték ki magu-
kat, és manapság már hozzá tartoznak
az esztendõ városi eseményeihez.
Tõlünk indult Bocskai fejedelemmé vá-
lasztásának megünneplése.1980-ban
volt a szerencsi országgyûlés 375. év-
fordulója, amikor elõször ünnepeltük
meg a jubileumi alkalmat. Akkor a gim-
náziumi igazgatóját, Lapis Lászlót mint
történészt kértem fel, hogy elõadást tart-
son, de nem kapott rá engedélyt, hogy
a templomba eljöjjön. 25 évvel késõbb
a 400. évfordulót szintén megünne-
peltük, akkorra már települési szintû
rendezvénnyé nõtte ki magát a város
napja. A gimnázium diákjai évrõl évre
szép mûsorral szerepelnek ilyenkor a
református templomban, ez közös örö-
münk. Külön öröm volt számomra,
hogy éppen ezen a jeles alkalmon ve-
hettem át a díszpolgári kitüntetést.

– Mit jelent Önnek, hogy megkapta a
Szerencs Város Díszpolgára elismerést? 

– Ez egy nagyon kedves és értékes
megbecsülés számomra, a családom és
az egész református gyülekezet számára.
Úgy érzem, hogy benne van mindan-
nak az értékelése, ami a városban töl-
tött 35 évem szolgálata alatt történt. A
kitüntetés átvétele családi esemény is
volt, mert örömünkre eljöhetett két lá-
nyunk és egyik unokánk is a hatból. Azó-
ta több gratulációt kaptam családi ol-
dalról és a gyülekezet részérõl is, ami
nagyon megható és fontos számomra.
Nagyon köszönöm mindenkinek.

Hegymegi Rita

A LELKIPÁSZTORSÁG A LEGSZEBB FELADAT

Tarcal Autó Kft. 3915 Tarcal, Terézia kert
Tisztelt Autótulajdonos! 
Induló szervizakciónk keretében ingyenes tavaszi átvizsgálást hirdetünk, valamint

nálunk vásárolt olaj + szûrõ esetében ingyenes olajcserét végzünk (4 liter 10w40 Cast-
rol + szûrõvel már 8500 Ft-tól). 

Vállalunk továbbá: mûszaki vizsgáztatást, mûszaki vizsgára való felkészítést, ere-
detiségvizsgálatot, szervizelést, javítást. Igény szerint alkatrészellátást biztosítunk ked-
vezõ feltételekkel. Mûszaki vizsgás árainkban a környezetvédelmi mérés díja a jog-
szabálynak megfelelõen beépítésre került. 

Vizsgáztatható jármûkategóriák: Vizsgadíj
Motorkerékpár 11 000 Ft
Személygépkocsi 20 000 Ft
Kis tehergépkocsi (3,5 t alatti) 24 000 Ft
Tehergépkocsi (3,5 t feletti) 40 000 Ft 

+ esetleges pótdíjak 
Autóbusz (belföldi) 40 000 Ft
Mezõgazdasági vontató, lassú jármû 18 000 Ft
Személygépkocsival vontatott utánfutó 13 000 Ft
Pótkocsi (1500 kg össztömeg felett) 23 000 Ft 

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 7–15 óráig.

Bejelentkezni a 47/380-064-es vagy a 47/580-064-es telefonszámokon lehet. 

Jó bornak nem kell a cégér – tart-
ja a régi mondás, azonban ma már
elképzelhetetlen, hogy ne használ-
nánk ki a reklám nyújtotta lehetõsé-
geket. A manufakturális címfestõ
mesterség a digitális technika korá-
ban fölöslegesnek tûnhet, de a szak-
ma ismerõi tudják: a tradicionális ala-
pok ismerete feltétele a jó minõségû
munkának napjainkban is. 

Kiss Imre egyike a ma már nem ta-
nított régi címfestõ szakma meste -
reinek, munkái minõsége és a legkü-
lönfélébb egyedi igényeknek is meg-
felelõ színvonala egy elégedett és egy-
re bõvülõ ügyfélkör kialakulását tet-
te lehetõvé. A mikrovállalkozás ve-
zetõje a ’70-es években jó rajztudá-
sa miatt választotta a címfestés szak-
máját, melynek fortélyait egy miskolci
szakiskolában tanulta meg idõs mes-
terektõl. Tizenöt éven keresztül a me-
gyeszékhely egyik vállalatának cím-
festõ üzemében tevékenykedett, majd
1984-tõl a Szerencsi Cukorgyárban
helyezkedett el dekoratõrként. Hogy
ne essen ki az akkor még ritka szak-
mából, másodállásban címfestõ mun-
kákat vállalt: kiváltotta az ipart és ki-
alakította saját mûhelyét Szerencsen,
a Molnár István utcában. Abban az
idõben még kézi munka jellemezte
az ipart: kézzel festette fel a boltok
homlokzatára a különbözõ csend -
életszerû cégéreket, üzletek cégtáb-
láit, feliratait tervezte és kivitelezte.
Idõ vel egyre több megbízást kapott,
így 1995-ben eljött a gyárból, azóta
fõállásban végzi a feliratok készíté-
sét. Önállósodása után korszerûsítet-

te a mûhely technológiáját: a kor igé-
nyeinek megfelelõen számítógépeket
szerzett be a digitális tervezéshez. Eb-
ben az idõ szakban felesége, Kiss Im-
réné is társult a vállalkozásba, aki jó
rajzkészséggel és esztétikai érzékkel
rendelkezik, valamint a számítógép
használatához is ért, így remekül be
tudott kapcsolódni a munkába. Az idõ
elõrehaladtával a kézi festést nagyrészt
kiváltotta egy új hordozó, az önta-
padós fólia használatának az elterje-
dése. Ezzel kibõvült a címfestõ vál-
lalkozás termékeinek és szolgáltatá-
sainak a köre: többek között világító
cégtáblák, reklámtáblák, útbaigazítók,
jármûvek, ponyvák, kirakatok és épü-
lethomlokzatok feliratait készítik el a
tervezéstõl a kivitelezésig. – A mûkö-

désünk alapja a kor igényeinek meg-
felelõ reklám- és dekorációs techni-
kák alkalmazása, a folyamatos meg-
újulás. Fontos szempont a megren-
delõk egyedi igényeinek megvalósí-
tása. Arra törekszünk, hogy fejlõdjünk,
folyamatosan alkalmazkodunk az
ügyfelek igényeihez az elõkészítéstõl
az utolsó munkafázisig, – ez a meg-
maradásunk kulcsa. Pályázataink már
öt éve nem járnak sikerrel, mert sok-
szor olyan feltételeket szabnak a ki-
írások, amelyek egy ilyen mikrovál-
lalkozás számára teljesíthetetlenek.
Ha mégis lehetõség nyílik rá, szeret-
nénk a jövõben bõvíteni a létszámot,
hogy még jobban kiszolgálhassuk a
megrendelõinket – nyilatkozta la-
punknak Kiss Imre. H. R.

A MEGMARADÁS KULCSA AZ ALKALMAZKODÁS

Kiss Imre korszerű technológiával dolgozik a műhelyében. 
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– Sürgõsen eladó Szerencsen 54 m2-es társasházi lakás. Zárt
udvar, gázkonvektoros fûtés, 2 szoba, konyha, fürdõszoba,
2 fáskamra. Irányár: 4,5 M Ft. Érd.: 20/488-5320, 70/363-
1658. 

– Szerencsen 2 szoba, étkezõs, gázfûtéses családi ház ga-
rázzsal, melléképületekkel eladó. Érd.: 30/460-9838. (9)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencsen a Rácz dûlõben 4000 négyszögöl mûvelt föld-
terület, melybõl 1300 négyszögöl szõlõként nyilvántartott,
rajta 60 m2-es kõépülettel kedvezõ áron eladó. Érd.:
30/747-9200. (9-10)

– Szüretelõeszközök kedvezõ áron eladók: 10 hl-es mû-
anyag tartály, 12 és 20 hl-es fémtartály, daráló-zúzó-
bogyózó, rozsdamentes, duplafalú üst, 5 hl-es forgókosaras
szõlõprés, 10 és 20 kg-os gázpalackok. Érd.: 30/747-9200.
(9-10)

KIADÓ
– Szerencsen a városközponthoz közel, nyugodt, csendes
helyen 56 m2-es, 2. emeleti társasházi lakás hosszú távra
kiadó. Érd.: 70/2729-271. (9)

ÁLLAT
– Hús jellegû 10 hetes választási malac Golopon eladó. Érd.:
20/215-9460. (9)

INGATLAN
– Szerencs központi részén (piachoz közel) a Tatay Z. út 5.
szám alatt vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó. Érd.:
30/486-5534 este. (9-10)

– Szerencs, Ondi út 1/B. szám alatt 51 m2-es lakás eladó.
Érd.: 70/387-9741. (9-10)

– Eladó Szerencsen a Tesco közelében egy kétgenerációs,
kifogástalan állapotú családi ház. Mûanyag nyílászárók, ve-
gyes tüzelés, szuterén, lambériázott alsó szint és lépcsõház.
A házhoz rendben tartott udvar és építkezésre is alkalmas
kert tartozik. Érd.: 20/218-5165. (9-10)

– 56 m2-es társasházi lakás eladó. Ár: 8 M Ft. Érd.: 20/500-
8761. (9-10)

– Szerencsen a Kölcsey F. u. 28. szám alatt 50 m2-es családi
ház eladó. Irányár: 5 M Ft. Érd.: 30/455-0164, 47/356-
045. (9-10)

– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház eladó.
Vállalkozásra, több generáció részére is alkalmas. Érd.:
47/363-282, 70/655-7576, 20/491-4918. (9-10)

– Szerencsen eladó egy teljes körûen felújított, gáz-központi
fûtéses társasházi lakás alacsony rezsivel, kedvezõ áron.
Érd.: 20/966-9748. (9-10)

– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt 55 m2-es társasházi
lakás 7,5 M Ft-ért + garázs 500 000 Ft-ért eladó. Érd.:
30/499-4557. (9-10)

– Szerencsen a Jókai utca vár felé esõ részén 74 m2, össz-
komfortos családi ház eladó. Érd.: 20/232-7300. (9)

– Szerencs, Széchenyi út 39. szám alatti családi ház eladó.
Érd.: 30/813-1830. (9)

– Városközponthoz közel, 850 m2-es saroktelken, szoba,
konyha, spájz, elõszoba helyiségekbõl álló, könnyen bõvít-
hetõ ház eladó. Érd.: 20/9249-136. (9)

– Taktaharkány központi helyén lévõ, 2 szoba-konyhás,
gázos családi ház melléképületekkel, rendezett telekkel re-
ális áron eladó. Érd.: 20/4464-662. (9)

– Szerencsen a Szabadság utca 6/A szám alatti, zöldöve-
zetben lévõ családi ház sürgõsen, áron alul eladó. Érd.:
20/269-0430. (9)

– Bekecs, Antall József út 3. szám alatti közmûvesített, csen-
des lakóövezetben, tehermentes építési telek eladó. Irányár:
1,9 M Ft. Érd.: 30/535-0725. (9)

– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó, külön
bejáratú, 2 + 4 szobás családi ház. Kisebb cserét beszámí-
tunk. Érd.: 20/4464-662. (9)

– Szerencs központjában és mégis csendes helyen, Erzsébet
utca 8. szám alatt szoba, konyha, fürdõszoba, spájzos lakás
eladó. Irányár: 6 M Ft. Érd.: 20/5317-676. (9)

– Prügy, Arany János út 1/A alatt tehermentes, komfortos,
76 m2-es családi ház csendes helyen eladó. Azonnal beköl-
tözhetõ, akár víkendháznak is megfelelõ. Irányár: 2,7 M Ft.
Érd.: 70/211-2097, 70/588-4544. (9)

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

VEGYES
– Hagyatékból hálószobabútor és konyhabútor eladó. Érd.:
30/486-5534 este. (9-10)

– Gépelést, gyermekmegõrzést, takarítást vállalok. Érd.:
70/387-9741. (9-10)

– Kulcsmásoló gép, hozzá való összes tartozékkal sürgõsen
eladó. Irányár: 100 ezer Ft. Érd.: 30/952-9314. (9-10)

– Hímzést, horgolást, falvédõk, összekötõk szövését olcsón
vállalom. Érd.: 47/363-891. (9-10)

– Singer varrógép, lábbal hajtós, új asztallal eladó. Érd.:
20/494-4590. (9-10)

– Régi, rézbõl készült permetezõ eladó. Érd.: 20/494-4590.
(9-10)

– 60 m-es kenderkötél, 2 m-es vízmérték, 50 cm-es glett-
vas, 2 db 40 cm-es lepke, 2 db gipszelõkanál, 2 db elsõ ülés
BMW 535 i-bõl, Fiat Bravo elsõ és hátsó lökhárító eladók.
Érd.: 20/996-2607. (9)

– Eladó 2 db 50 l-es üvegballon kosárral, 125 l-es boros-
hordó, 30 l-es szõlõprés darálóval, 220 V-os betonkeverõ,
kézi kukoricamorzsoló, kukoricadaráló, üst, üstház, 25-ös
húsdaráló, króm hurkatöltõ, bárd, sózóteknõ, füstölõhöz
blokk és vasajtó, különbözõ méretû vasvályú, fogaskerék
lehúzó, Csepel kerékpár. Érd.: 47/369-332. (9)

– Szerencsen és környékén takarítást, idõs ember felügye-
letét vállalom. Érd.: 20/344-4661. (9)

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2011. június 3-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

június 10., június 24.

500 forint

�

�

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

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

– Dúsan intarziás, kézzel faragott, komplett hálószobabútor
az 1890–1910-es évekbõl, megkímélt állapotban, áron alul
eladó. Érd.: 20/9531-398. (8-9)

VÉRADÁS
JÚNIUS: 

7. (kedd): Tiszalúc. 
9. (csütörtök): Prügy.

16. (csütörtök): Tállya.
21. (kedd): Szerencsen 

a Generali Providencia épületében, 
az Egészséghét keretében.

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. 

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: min-

den hónap elsõ csütörtökjén, legkö-
zelebb június 2-án 13–16 óráig. Tel.:
47/565-202.  

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: min-
den hónap harmadik hétfõjén, leg-
közelebb június 20-án 14–16 óráig.
Tel.: 47/565-203.

Kiss Attila alpolgármester: minden
hónap második szerdáján, legköze-
lebb június 8-án 14–17 óráig. Tel.:
47/565-203.

Dr. Ináncsi Tünde jegyzõ, minden
páros hét szerdáján, legközelebb jú-
nius 1-jén 8–16 óráig. Tel.: 47/565-202.

Az ügyfélfogadások elõzetes tele-
fonos bejelentkezés alapján történnek.    

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ 
Koncz Ferenc, a 11. számú egyé-

ni választókerület országgyûlési kép-
viselõje minden hónap második he-
tének csütörtökjén – legközelebb
június 9-én – 14 és 17 óra között vár-
ja a személyesen hozzá fordulókat
 elõre egyeztetett idõpont szerint.  A
fogadóóra helyszíne a Huszárvár út
14. szám alatti országgyûlési képvi-
selõi iroda.  

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán 10

és 13 óra között fogadja az érdeklõ-
dõket. Legközelebb június 8-án. Tel.:
47/565-200.  

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig.
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.
Tel.: 47/361-630, 362-941. 

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

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

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

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

Tel.: 47/563-060, 563-080. 

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

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

A Szerencsi Rendõrkapitányság ál-
dozatvédelmi referense minden hó-
nap elsõ hétfõjén, legközelebb júni-
us 6-án 9–12 óráig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és szerdán 8–
15.30 óráig.

Tel./fax.: 47/563-340.

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. Tel.: 47/361-909.

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Május 27–29.: Centrum (ügyele-
tes): hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba: hét-
fõ–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–
12 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Május 30. – június 5.: Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19 órá-
ig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Szerencs:
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap
8–19 óráig.

Június 6–12.: Centrum: hétfõ–pén-
tek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14
óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–péntek
8–17 óráig, szombaton–vasárnap:
8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

kóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Cent-
rum gyógyszertár: Szerencs, Rákó -
czi út 75. Tel.: 47/362-054. Oroszlán
gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi út 8.
Tel.: 47/361-433. Szerencs gyógy-
szertár: Tesco áruház. Tel.: 47/560-
302, 560-303.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
Telefonszám: 47/364-300.

EGÉSZSÉGHÁZ
(Rákóczi út 51.) diszpécserszol-

gálat. Telefonszám: 47/362-255.  

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.   

KISTÉRSÉGI
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

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. Tel.:
47/561-025.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁM-
HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház).
Tel.: 47/361-864.

Hétfõ, szerda és csütörtök 8–15 óra
Miskolc, Kazinczy út 19.
Hétfõ 8–18 óra, kedd, szerda és

csütörtök 8–12 óra, péntek 8–11
óra.

ÜGYFÉLFOGADÁS
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Az allergia napjaink-
ban az egyik leginkább
növekvõ számú beteg-
ség, ami hazánkban
több mint kétmillió em-
bert érint, tehát minden

ötödik magyar ember szenved az al-
lergia valamilyen formájától. 

Az allergiás reakciókat az emberi
szervezettõl idegen fehérje jelenléte
váltja ki. Ennek forrása lehet növény,
pollen, zöldség, gyümölcs, állati szõr,
toll, atka, tej vagy szervetlen anyag, fé-
mek, porok. Leggyakoribb a légúti al-
lergia, mely lehet szezonális széna-
nátha, vagy egész évben jelentkezõ por-
és poratka-allergia. (Az ételallergiák más
csoportba tartoznak.) A hajlam örö-
kölhetõ, de nagyon sok függ attól, mi-
lyen a környezetünk, hogyan táplál-
kozunk, mozgunk-e eleget. Az aller-
gológus szerint sokat tehetünk azért,
hogy megelõzzük, vagy csökkentsük
a megbetegedések számát. Védekezés
lehet a kisgyermekek hosszú idõsza-
kon keresztül történõ szoptatása, a mi-
nél gyakoribb mozgás, a probiotiku-
mok fogyasztása, ehelyett egyre több
a túlsúlyos ember, a mozgásszegény
életmód jellemzõ. A kutatások megál-
lapították, hogy a kevés mozgás ered-
ményeképpen a túlsúlyos gyermekek
20 százalékkal nagyobb eséllyel lesz-
nek allergiások. A környezeti és élet-
módbeli tényezõk mellett szerepet ját-
szanak a pszichikai hatások is: a
stressztõl legyengülõ immunrendszer
kevésbé tud ellenállni a környezet
ártó tényezõinek. A betegségre való haj-
lam allergiás szülõk esetén való-
színûbben jelenik meg a gyermekek-
nél is; az egyik szülõ allergiája esetén
30, mindkét szülõ betegsége esetén 80
százalék az esély erre. Akinek a tavasz
illata a kedvence, az biztosan nem
szenved az allergiától. A többiek szá-
mára a pollenek tömeges megjelené-
se igen sok kellemetlen tünetet okoz.
Ezek általában orrfolyással, viszketõ sze-
mekkel és bõrrel, súlyosabb esetben lég-
zési nehézséggel járnak. A kellemet-
len tünetek elkerülése érdekében a ke-

zelõorvossal idõben beszéljük meg az
orrspray használatát, a só- vagy gyógy-
szeres terápia mikéntjét. Természetes
módszerekkel magunk is megerõsít-
hetjük a szervezetünk védekezõké-
pességét, az immunrendszerünket. Fi-
gyeljünk az A-, B-, C- és E-vitaminok
pótlására, amelyek nemcsak a nyál-
kahártyát védik, de természetes aller-
génként is hatnak. Legjobbak a ter-
mészetes forrásból származó préselt
zöldség- és gyümölcslevek, ezekbõl fe-
dezhetjük a napi vitaminszükségletet.
Együnk kevesebb húst, helyette hüve-
lyeseket, és tejtermékeket fogyasszunk.
Csíraölõ hatása van a vörös- és fok-
hagymának, a grapefruitmag-kivonat-
nak. Az ásványi anyagok közül a cink,
szelén, kalcium és magnézium im-
munerõsítõ és antiallergén hatású,
fõként az olajos magvak, zöldségek és
hüvelyesek fogyasztásával juthatunk
hozzájuk természetes úton. Igyunk
gyógynövényekbõl készült teákat,
gyógyvizeket, mert így hozzájárulha-
tunk szervezetünk tavaszi salaktalaní-
tásához is. A rendszeres testmozgás is
elengedhetetlen szervezetünk  megerõ -
sítése érdekében. A pihentetõ relaxá-
lás, vagy egy kényeztetõ fürdõ képes
fokozni a fáradt hétköznapokon szer-
vezetünk erõnlétét. A test és lélek
egyensúlya és ereje segíthet megelõz-
ni, vagy legyõzni az allergiás tünete-
ket, a betegséget.

Váradi Ferencné dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
A szerencsi rendelõintézetben leg-

közelebb június 3-án és 10-én nyújt
segítséget Váradi Ferencné a sze-
mélyre szabott diéta kiválasztásában.
Lehetõség van a felvetõdõ egyéni
problémák megbeszélésére is. A ren-
delés beutaló nélkül is igénybe vehetõ,
társadalombiztosítási igazolvány
azonban szükséges, és a várakozás el-
kerülése érdekében célszerû idõ -
pontot egyeztetni.

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

Egészségünkért 

AZ ÉLET MEGKESERÍTÕJE,
AZ ALLERGIA

Nagy izgalomban tartja napjainkban
a város lakosságát a hír, mely szerint
a református templom felújítását meg-
elõzõ régészeti feltárás során a temp-
lomkertben csontházat találtak a ré-
gészek.

A hatvanas években, a református
templom melletti Lajos utcában föld -
elhordáskor bukkantak néhány sírra.
Az egyikben középkori, XI. századi
pénzek voltak. A múlt század elsõ év-
tizedeiben településünk egy-egy ré-
szén, lakásalapok, utcai burkolások al-
kalmával már fölleltek
hasonló, illetve egyéb ré-
gészeti leleteket. Ezekbõl
felvázolható Szerencs
több száz éves történel-
me. Talán kevesen tud-
ják, hogy a feltárások
nagy úttörõje városunk-
ban dr. Petrikovits Lász-
ló volt. Õt az itt élõk  elsõ -
sorban fogorvosként is-
merték, de múzeumala-
pítása óta országos, illetve világhírre
szert tevõ képeslapgyûjtõként vonult
be a mûvészet világába. Többirányú
gyûjtési szenvedélye mellett már nyír-
egyházi gimnazista éveiben belekós-
tolt a múzeumi élet szépségeibe, ta-
nítványa lett Jósa Andrásnak. A Nyír-
egyházai Múzeum alapítója irányítá-
sával részt vett a régészeti gyûjtemény
gyarapításában, mely elhivatottságát
Szerencsre kerülése után is folytatta.
A harmincas években történt feltáró
munkájáért és tárgyi adományaiért a
Zemplén Megyei Múzeum elismeré-

sében részesült. 1932-ben megbízást
kapott a megyei alispántól a megya-
szói, legyesbényei, zombori ásatások
megsegítésére. Amatõr régészként fel-
hívta az addig fel nem tárt lelõhelyekre
a figyelmet lakóhelyén, és annak kör-
nyékén. Megásatta 1932-ben Bekecs
fölött a Fulóhegy déli lejtõjét, ahol
kova- és obszidián eszközöket, bronz-
és középkori cserepeket, háromosztatú
vas nyílhegyet, fokost és emberi cson-
tokat talált. Ezen kívül tûzhely, bronz-
kori cserepek, bronzgomb került a fel-
színre. Megyaszón, a Nagy-Répás

hegy térségében, a gulyakútnál is ta-
lált praehistorikus maradványokat.
Szerencsen a Rákóczi utcában, 1965-
ben új kõkori leletekre bukkantak, me-
lyeket a doktor a múzeumnak aján-
dékozott. A Hajdúréten is a vonaldí-
szes kultúra hagyatékára lelt: vastag falú
kerámiatöredékekre, melyeken szög-
letes vagy hullámvonal-díszítés látha-
tó. Ott volt és irányította a leletmen-
tést a Bocskai István Gimnázium épí-
tésekor, amikor egy csontváz mellett
három szív alakú hajkarikát, egy
bronztût és számos cserépdarabot ta-

láltak. A Szerencsi Múzeumban be-
leltározott leletegyüttes 1969-ben a
Herman Ottó Múzeumba került. A Ma-
gyar utcában, Spindler Krizsó telkén
építkezés alkalmával került felszínre
egy rézkori telep és temetõ: 2 zsugo-
rított csontváz, 8 csupor, és kõeszkö-
zök. A Kölcsey utca vizesárok-ásása
közben pedig szkíta kori sírt és régi-
ségeket találtak. Az Ondi dûlõben kö-
vekkel borított sírból kelta harcos szo-
kásos sírleletei: vaslándzsa és bögre
gyarapította a múzeum tárgyi gyûjte-
ményét. A Rákóczi utcában római kori

leleteket gyûjtött össze
dr. Petrikovits László. A
kerámiák között levõ
szürke, korongolt hom-
báredények töredékei,
valamint durva házi ke-
rámia arra utalnak, hogy
a késõi római császár-
korban laktak ezen a he-
lyen. A Taktaföldvár pe-
dig kincsesbánya volt a
régészek számára, ahova

az ismerõsök emlékezései alapján a
doktor is gyakran kirándult. Az amatõr
régész a feltárások során szerzett ta-
pasztalatait, ismereteit, munkájának
szeretetét igyekezett átadni az utókor
számára. Az Ond vezér cserkészcsa-
pat nyári táborozásain rendszeresen
részt vett, cserkészparancsnoki irá-
nyításával a tábor környékén próbaá-
satásokat végeztek. Hazatérve a feltárt
leletekbõl kiállítást rendeztek az isko-
lában. Más alkalommal kiránduláso-
kat szervezett Prügyre, ahol az õszi ásá-
sok és szántások alkalmával felszínre
került bronztárgyakat szedték össze. El-
vetette e szakma szeretetének magja-
it diákjaiban, hiszen már akkor arra
gyûjtöttek, hogy az iskolai múzeum ré-
gészeti osztályának alapjait lerakják.
Dr. Petrikovits László legfõbb vágyál-
ma, hogy Szerencsen múzeum jöjjön
létre, 1967-ben sikerült. Ennek az
óhajnak köszönheti létét a mai Zemp-
léni Múzeum.                 O. Z. M.

A 2010-es esztendõben is nyere-
séggel gazdálkodott a Tokaj Kereske -
dõház Zrt., mérlegét a tervszámoknak
megfelelõen zárta. Amellett, hogy a
belföldi piac nagy visszaesését igye-
keztek ellensúlyozni, újabb külföldi pi-
acokat is sikerült meghódítaniuk. A
gazdasági világválság idõ szakában ki-
nevezett vezérigazgató, Kiss István (fo-
tónkon) az eltelt két esztendõ ta-
pasztalatait, eredményeit összegezte.

– A cégnél leg -
inkább a hazai
piac drasztikus
szûkülése okozott
problémát, ott épp
csak csökkenteni
tudtuk a vesztesé-
geket, kompen-
zálni nem, utóbbi

csak az exportpiacokon sikerült. A kül-
földi értékesítés növelése révén sike-
rült megvalósítani a tervben megfo-
galmazottakat, így végül pozitív mûkö-
dési eredményt tudtunk elérni. Ehhez
újabb célterületeket kellett meghódí-
tanunk, illetve a meglévõ exportpia-
cainkon igyekeztünk tovább javítani az
aktivitásunkat. Azzal együtt, hogy a be-
vételt növeltük, vissza kellett szoríta-
nunk a költségeket is. Mivel a szõlõ és
az energia ára adott, nagy költség-
csökkentést nem tudtunk elérni. Fon-
tos kiemelni azonban, hogy nem bo-
csátottunk el embereket, sõt, a meg-
adóztatott cafeteria-rendszert is meg-
tartottuk. Egyedül a mûködésben tör-
téntek változtatások: a nagyobb haté-
konyság érdekében összébb húztuk a
termékszerkezetet. 

– A legnagyobb lépésnek azt tartom,
hogy az említett idõszakban bõvíteni
tudtuk az exportpiacok számát. Ez volt
az egyetlen kiút a válság idején, mivel
eredményes mûködéshez stabil pénz-
ügyi háttér kell, ami csak biztos piac-

cal lehetséges. Az elmúlt években si-
került az Amerikai Egyesült Államok-
ba és Kínába is eljutni a termékeink-
kel. Az USA-ban korábban nagyon kis
bormennyiséget tudtunk értékesíteni,
ezért nagy lépésnek számít, hogy ta-
valy 250 ezer palack 3 puttonyost si-
került eladnunk. Kínában extrém mó-
don elkezdett fejlõdni a borpiac, kö-
szönhetõen annak, hogy a Távol-Ke-
leten kezd megváltozni a borivás kul-
túrája, illetve nagyon nagy divatja van
a nyugati dolgoknak, így a bornak is.
Erre a hullámra tudtunk ráülni, együtt
mozdulva a piaci igények változásá-
val. De ami igazán megtartott minket
a válság idején, hogy a közép- és ke-
let-európai piacunk érdekes módon
nem omlott össze, sõt, fejlõdni is tu-
dott. A tradícióknak köszönhetõen itt
nem kell elmagyarázni, hogy mi a To-
kaji, így sokkal könnyebb az értékesí-
tés, mint az említett két piacon.

– A 2011-es év döntõ lesz abban,
hogy mennyit tud elfogadni a piac a
gazdák jogos igényébõl, hogy jobb áron
vegyük meg tõlük a szõlõt. Minden-
képpen arra fogunk törekedni, hogy ez
megvalósuljon. Azon gazdáknak, akik
szerzõdéses viszonyban állnak a cég-
gel, továbbra is lehetõségük van arra,
hogy az Európai Unió által meghirde-
tett szõlõrekonstrukciós programban
részt vegyenek a közremûködésünkkel.
Ezt úgy tudják megtenni, hogy jelent-
keznek a termesztési osztályunkon,
ahol segítséget kapnak a pályázat meg-
írásában és a felmérésben is. A cég a
felújításokban is részt vesz, mint elõfi-
nanszírozó, így a gazdáknak „csak” a
saját munkájukat kell befektetniük,
hogy megújuljanak a termelõ felüle-
tek. Ez nagyon fontos a kereske -
dõháznak, mert egy jó  minõ ségû
szõlõültetvényen feltételezhetõen jó
minõ ségû szõlõ fog teremni, ami a si-
kerünk egyik alapja.               H. R.

A Szerencsi Testvérvárosi Egyesület,
mint közhasznú szervezet, az alábbi-
akban tesz eleget a törvényben meg-
határozott nyilvánossá tételi kötele-
zettségének, közhasznú beszámolója
közzétételével.

Az egyesület nyilvántartásba vétele
1995. május 25-én, közhasznú szer-
vezeti bejegyzése 2007. április 13-án
történt meg. A szervezet 2010-ben az
1997. évi CLVI. törvény szerinti beso-
rolás alapján kétfajta közhasznú tevé-
kenységet folytatott, ezek a kulturális
tevékenység és az euroatlanti integrá-
ció elõsegítése. Ezen tevékenységek ke-
retében a tárgyévben az egyesület fo-
gadta Geisenheim testvérvárosi egye-
sületének delegációját, akik program-
ját a magyarországi reneszánsz év, a
magyar történelem és szokások meg-
ismertetésére alapozta, valamint az
egyesület tagjai részére kirándulást
szervezett Munkácsra és Beregszász-
ra. Az egyesület taglétszáma 2010. de -
cember 31-én 112 fõ. A szervezet vál-
lalkozási tevékenységet nem folytat, po-
litikai tevékenységet nem fejt ki, pár-
tokat nem támogat. Az egyesület 2010.
évi bevételei: 356 000 Ft tagdíjakból,
190 000 Ft támogatásokból, 905 000
Ft tagi hozzájárulásból, 22 000 Ft sze-
mélyi jövedelemadó felajánlásából.
Kiadásai a közhasznú tevékenység
megvalósítása érdekében merültek fel:
1 431 000 Ft értékben.

Cseppely János elnök

Régi leletek

A MÚLT KULTÚRÉRTÉKEINEK ÁTMENTÉSE

VILÁGSZERTE HÓDÍT
A TOKAJI ASZÚ

KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉS

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
UMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával
és az Európai Szociális Alap

társfinanszírozásával valósult meg

SAJTÓKÖZLEMÉNY

DÍJMENTES INTERNET-TANFOLYAM
A SZERENCSI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT

ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZÉSÉBEN

INTÉZMÉNYÜNK A TÁMOP-3.2.4
NYERTES PÁLYÁZATÁNAK

(25 438 240 FT) EREDMÉNYEKÉNT 

2011. május 16-án, 14.00 órai kezdettel 
díjmentes, 30 órás internet-tanfolyamot indított be 

a nyugdíjasok, gyeden, gyesen, gyeten 
lévõk számára a Bocskai István Gimnázium 

számítógéptermében.

A képzésben részt vevõ 18 fõ megismerkedett
a számítógép felépítésével, az internet, az e-mail fogalmával,

az elektronikus ügyintézéssel, valamint a g-mail,
az ügyfélkapu és az internet-böngészõ használatával.

A tanfolyam résztvevõinek díjmentes képzést és oktatási anyagot, 
valamint ingyenes étkezést biztosítottunk.

Jegyek ellenében megtérítettük
a térségbõl bejárók utazási költségeit.



2011. MÁJUS 27.SZABADIDÔ 13

Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 12. Hajót

hajt. 13. Baleset. 14. Álnevén. 15.
Kocsma. 17. Pénzt tartják benne. 18.
Út és idõ jele a fizikában. 19. El-
lenben. 20. Kalóriamentes étel. 22.
Egyik megyénk. 24. Kettõs mással-
hangzó. 25. Önbecsülés. 26. Sze-
mélyem. 27. Személyed. 28. Ter-
mészetes logaritmus. 29. Kikötõ.
31. Skandináv állam. 34. Anya pár-
ja. 35. Becézett Erika. 36. Vidám. 37.
Boncolgat. 39. Azonos mással-
hangzók. 40. Körülbelül a 14 szá-
zaléka. 42. Króm. 43. A szabadba.
44. Német egyes. 46. Déri Sándor.
47. Idõszak. 49. Nem fölé! 50.

Ezüst. 52. Azonos magánhangzók.
54. Gondoz. 56. Videofelvételt be-
állít. 60. Kettõzve: babaköszönés. 61.
Csokifajta. 62. Papír 63. Férfinév. 64.
Tavi növény.

Függõleges:
1. Rag, a -ba párja. 2. Film Ma-

donna fõszereplésével. 3. Bálna. 4.
Pest megyei település. 5. Kevert
Bem! 6. Köztársaság Délkelet-Ázsiá -
ban. 7. Nõi név. 8. Egyedülálló fér-
fi. 9. Doktor röviden. 10. Nem fe-
szes. 11. Rendben! 16. A föld felé.
17. Idõmérõ. 18. Az idézet második
része. 21. Fán van. 23. Pénznem
vagy mûfaj. 24. Felmentõ sereg. 26.

Vér folyik benne. 27.
Hibázik. 28. Los Ange-
les. 30. Kevert Mao! 32.
Becézett Orsolya. 33.
Nyelvtani fogalom. 34.
Híres gengszter (két szó).
38. Keverve kel! 41. Ki-
ejtett D! 45. Égitest. 48.
Pakol. 49. Rangjelzõ.
51.Tejbepapi alapanya-
ga. 53. Szívével lát. 55.
A Nagy Varázsló. 57.
Hetedrész! 58. Isi elõtt
van! 59. Kiejtett G, né-
velõvel! 60. Szájat nyit.
64. Szintén ne!

Sz. A.

A május 13-ai ke-
resztrejtvény helyes
megfejtése: Aki háromig
tud csak számolni, annak
nem kérdés, hogy meny-
nyi kétszer kettõ. A he-
lyes megfejtést beküldõk
közül Földi Istvánné,
Szerencs, Hegy út 11.
szám alatti lakos, vala-
mint a megfejtést SMS-
ben beküldõk közül a 30/984-2505-
ös telefonszám tulajdonosa nyert. A
két fõ részére szóló fürdõbelépõ a

Szerencsi Hírek szerkesztõségében
(Szerencs, Népház) vehetõ át. A má-
jus 27-ei keresztrejtvény megfejté-

sének beküldési határideje: június 3.
Megfejtésüket SMS-ben is elküldhe-
tik a 20/940-2066 számra.

A HAZUGSÁG...

Két he ten te megjelenô köz éle ti lap

Felelôs szerkesztô: Czakóné Szikszai Orsolya

Szerkesztô: Hegymegi Rita

Szerkesztôségi munkatárs:

Szûcs Erika, Mészáros Sándor Gergô

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

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

E-mail: szerencsihirek@szerencs.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 Metalen Kft. nyomdájában

3900 Szerencs, Bajcsy-Zs. utca 24.

Áru sít ja:

Lapker Zrt.

1097 Budapest, Táblás utca 32.

Tel.: 06-1/347-7300

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
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KE RESZT REJT VÉNY
2011. május 27.

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

MÁJUS
27. (péntek) 19 óra: HOTEL MENTHOL Bérletszünet
28. (szombat) 19 óra: KÉPZELT BETEG Katona bérlet

JÚNIUS 
1. (szerda) 18 óra: SZEMERE GÁLA
2. (csütörtök) 19 óra: HOTEL MENTHOL Bérletszünet
3. (péntek) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet

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:

ZENEALATTJÁRÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

NÉGY SLÁGER AZ ELSÕ
HELYEN

Katy Perry „Teenage Dream” címû
albuma a Billboard Pop Song chart
18 éves történelme alatt a harmadik
olyan album, amely négy No 1. slá-
gert is kitermelt azzal, hogy a leg-
utóbbi maxi, az „E.T.” feat Kanye
West is az elsõ helyre emelkedett.
Az E.T. Perry 6. olyan pop slágere,
ami No. 1-ként végezte. A korábbi
„One of the Boys” (2008-09) címû
albumán két listavezetõ dal született,
a „Hot N Cold” és a „Waking Up in
Vegas”. Összesen 6, csúcsra emel-
kedett dallal Katy így Beyonce-val és
Mariah Carey-vel egy csapatban
csak kevéssel marad el a gyõztes Ri-

hannától, aki 8 darab No. 1-et pro-
dukált, valamint a 7 top slágerrel ren-
delkezõ Lady Gagától és P!nktõl. For-
rás: emimusic.hu

DAVID GUETTA

A világslágereirõl ismert David Gu-
etta nemrégiben jelentette meg legú-
jabb single-jét, a „Where Them Girls
At” címû szerzeményt, ami Flo-Rida
és Nicki Minaj közremûködésével ké-
szült. Ez a dal már a sztár dj/produ-
cer ötödik stúdióalbumának elõfutá-
ra, amely a tervek szerint a nyár vé-
gén fog boltokba kerülni. Az új lemez
ismét elképesztõ sztárparádét vonul-
tat fel olyan együttmûködõkkel, mint
Taio Cruz, Ludacris és Akon. Az új
anyag méltó követõje lesz Guetta
2009-es, One Love címû albumának,
amely valódi nemzetközi áttörést je-
lentett a mûvész számára. Ez a ko-
rong 3 millió példányban fogyott vi-
lágszerte, maxilemezekbõl pedig to-
vábbi 12 millió darab kelt el, olyan
slágerekkel gazdagítva a popzenei pa-
lettát , mint a „Sexy Bitch” feat Akon,
vagy a „When Love Takes Over” feat
Kelly Rowland  A One Love négy No.
1. maxival büszkélkedhet az Egyesült
Királyságban, és négy No. 1. dallal

az amerikai Billboard club chart-on,
és emellett elnyerte a tekintélyes fran-
cia NRJ Music Awardon a legjobb
nemzetközi albumnak járó díjat. Gu-
etta tagadhatatlanul ma a világ egyik
legkeresettebb és legnagyobb hatást
gyakoroló dj/producere. Ebben az év-
ben David felmarkolhatta a második
Grammy-díját is Madonna Revolver
címû számához készített remixéért.
Emellett a 2011-es World Music
Awards-ról is három díjjal térhetett
haza (Best Producer, Best Music Vi-
deo és Best Commercial Dance
Track). Guetta Snoop Dogg-nak is ké-
szített remixet, a „Sweat”-hez, amely
a rap ikon nemrégiben megjelent al-
bumán található. Ez a dal is hamar
elkerülhetetlenné vált a táncparket-
teken világszerte. A ‘One Love’ meg-
jelenése óta David több mint 400
mûsort adott az elmúlt két évben. Gu-
etta a következõ idõ szakban bejárja
az Egyesült Királyságot, Európát és az
Egyesült Államokat, olyan helyszíne-
ket érintve, mint New York, Seattle,
Chicago, Washington DC és Boston.
Ami számunkra igazán fontos, hogy
július 10-én ismét ellátogat a Heine-

ken Balaton Sound Fesztiválra, hogy
egy óriásit bulizhasson produkciójá-
ra a hazai közönség is. Forrás: emi-
music.hu

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Tizenötödik jubileumát ünne-
pelte a Hooligans zenekar.  A helyes
választ beküldõk közül Papp Kevin,
Legyesbénye, Táncsis u. 8. szám alat-
ti olvasónk, valamint a megfejtést
SMS-ben beküldõ 20/324-1188-as te-
lefonszám tulajdonosa nyert. A sze-
rencsés megfejtõk kétszemélyes be-
lépõt nyertek a Szerencsi Fürdõ és
Wellnessházba. Nyereményüket
munkaidõben vehetik át a szer-
kesztõségben. Játékunk új kérdése:
Hányadik stúdióalbumán dolgozik
David Guetta? A válaszokat postai
borítékban, vagy levelezõlapon jut-
tassák el szerkesztõségünk címére, és
arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.

ZENEALATTJÁRÓ

Ünnepi Könyvhét. Június 2.: Nyári Ifjúsági Olvasottsági Verseny meghir-
detése. Június 2. – június 11.: Könyvkiállítás a könyv és a nyomdászat törté-
netébõl. Helyszín: Rákóczi-vár felnõtt könyvtára. Június 2. – július 2.: Könyv-
vásár a városi könyvtár állományából kivont könyvekbõl. Helyszín: Rákó -
czi-vár, gyermekkönyvtári részleg. 

Június 17. (péntek) 16 óra: Grafológiáról mindenkinek. Beszél az írás.
– Dr. Agárdy Tamás grafológus elõadása a Rákóczi-vár lovagtermében. 

Június 16–18. (csütörtök–péntek): Országos tárogatós találkozó Szerencsen,
a Rákóczi-vár udvaros palotaszárnyában és a lovagtermében. 

Június –augusztus: Szünidõzz velünk – gyermekprogramok. A Városi Kul-
turális Központ és Könyvtár nyitva tartási ideje alatt társasjátékokkal, inter-
net-használattal, mesefilmekkel várja a gyerekeket. (TÁMOP-3.2.4) Helyszín:
Rákóczi-vár, gyermekkönyvtári részleg. 

A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATA

TÁNCHÁZ
A Szerencsi Általános Iskola

Rákóczi épületének aulájában
május 28-án 18 órától gyermek
táncház, 20 órától felnõtt  tánc -
 ház várja az érdeklõdõket. A
táncházat vezeti: Maier Rai-
mund és Bajári Éva, közremû -
ködik a Pipás Zenekar. A belé-
pés díjtalan.

TANÁR-DIÁK TALÁLKOZÓ RÁTKÁN
A rátkai Német Nemzetiségi, Kéttannyelvû Általános Iskola szeretettel meg-

hívja minden volt tanítványát a június 4-én 14 órakor kezdõdõ, az iskola épü-
letében tartandó, 100 éves centenáriumi ünnepségére. Az egykori diákok és ta-
nárok találkozóján ünnepélyes mûsorral, emlékharang-avatással, idõkapszula
elhelyezésével teszik emlékezetessé ezt a napot. Lehetõséget biztosítanak osz-
tálytalálkozók megrendezésére, illetve egyének és csoportok bemutatkozására.
Visszajelzéseket a következõ elérhetõségeken várnak: tel.: 47/374-005, e-mail:
ratkagrundi@nemetiskola-ratka.sulinet.hu, vagy ratka.nemetiskola@gmail.com.
Facebook oldalunk: Német Nemzetiségi, Kéttannyelvû Általános Iskola.
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HOROSZKÓP
május 27.  – június 10.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Az elsõ héten nemcsak sikeres

pénzügyi tranzakciókat hajt
végre, de még a váratlan szeren-
cse is segíti az anyagi gyarapo-
dását. Most csak a legfontosabb

feladataira koncentráljon, és ne hátráljon meg
az akadályok elõtt, mert ezek csak látszólago-
sak. Az idõszak második felében a hivatásával
kapcsolatos fellendülés még inkább felgyorsul-
hat. Barátja váratlanul betoppan, különleges
ajándékkal és érdekes mondanivalóval lepi
meg. Felfedezi magában a pozitív tulajdonsá-
gokat. Minden figyelmét a személyes ügyei
kötik le. A múlt emlékeit felejtse el, lépjen rajta
túl, õrizze meg jelenlegi szerelmét.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Túlbecsülheti bevételei össze-

gét, és meggondolatlan beruhá-
zásba kezdhet. Az elsõ héten
inkább szabaduljon meg min-
dentõl, ami fölösleges, tartalé-

kolja a pénzét, és csak a soron következõ
rezsikiadásokat rendezze. Hivatásával kapcso-
latos ötleteirõl egyelõre ne beszéljen senkinek,
inkább aprólékos részletességgel dolgozza ki a
megvalósítás terveit. Érdekes álmot lát, melynek
hatására gondolkozni kezd eddigi értékrendjén.
Csillaga feltölti érzelemmel, szívbéli szeretettel,
amivel környezetét elbûvöli. Amennyiben nyi-
tott egy új kapcsolatra, a Vénusz most segítõ
kezet nyújt.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Érdekes, merész, de irreális

terveket forgat a fejében. Vonat-
kozik ez elsõsorban a hivatá-
sára, a vállalkozására, de az
elõjelek szerint új autó- vagy in-

gatlanvásárlással kapcsolatban is tanácsos vár-
nia. Különösen a második hét közepétõl, az
újholdtól javasolt fékeznie lelkesedését,
ugyanis a csillaghatások most alaposan eltér-
hetnek az ilyenkor megszokottól. Túl sok ten-
nivalója van, de elegendõ energiával,
lelkesedéssel rendelkezik, hogy mindennel vé-
gezzen. Semmit ne halogasson. Az este a ki-
kapcsolódásé és a szerelemé. Munkájában
újszerû dolgokat vezet be, így hamar végez
mindennel. Néhány szép tavaszi-nyári cuccot
vásárol, s ettõl mindjárt jobb kedve lesz.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Egzisztenciális helyzetét csak

látszólag veszélyeztetik a válto-
zások, ugyanis a megújulások az
érdekeit szolgálják. Munkavég-
zéshez nagyobb komfortot és

biztonságot ígérnek az égiek. Legalább addig ne
akadályozza az eseményeket, amíg nem egyér-
telmû a kibontakozás. A jövõ hét közepétõl bú-
csút kell mondania azoknak, akiket kevésbé
kedvelt. Eltökélt és sikeréhes. Nem esik két-
ségbe, ha dolgozni kell. Hajlamos lesz ügyes-
kedni, és képes megtéveszteni az ellenségeit,
ami megélhetési sikert hoz Önnek. Párkapcso-
latában fontos idõszak következik. Talán ko-
rábban voltak pillanatok, amikor kevésbé
értették meg egymást. Egymáshoz való viszo-
nyukat most a teljes odaadás jellemzi.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Kezd lebomlani az a struk-

túra, amit hivatásának sikeres
mûködtetése érdekében épített.
Méltósága viszont még ebben a
kritikusnak tûnõ idõszakban is

stabil, pedig szinte minden gondolata a pénz
körül forog. Úgy tûnik, a döntései helyesek lesz-
nek, és alaposan meggondolja lépéseit. Bármi-
lyen kedvezõ feltételeket ígérnek, ne vegyen fel
kölcsönt. A magánéletében kedvezõ változá-
sokra számíthat. Próbálja úgy irányítani az ese-
ményeket, hogy a párja is szóhoz jusson, de
végül mégis az Ön elképzelései váljanak valóra.
Önnek is jót tesz a friss, virágillatú tavaszi le-
vegõ, a májusi napsütés. Napközben lesz ugyan
egy-két pillanat, amikor a kelleténél ingerléke-
nyebbé válik, ám hamar elvonul a vihar.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Cserélõdnek az ismerõsei, de

akik a régiek közül megmarad-
nak, azokra már biztosan szá-
míthat. A hét második felében a
napfogyatkozás hatására kissé

összegubancolódnak a szálak, és szinte egyál-
talán nem tudja megítélni a lehetõségeit. Szük-
ségtelen kapkodnia, várjon türelemmel.
Rövidesen érkezik valaki, aki majd segít. Az in-
dulatok túlcsordulnak, elege lesz mindenkibõl.
Az alattomos kollégákból, a kétszínû szeretõjé-
bõl, a fõnöke fölényességébõl. Ne aggódjon,
mert a következõ napokban tisztázódnak az
erõvonalak. A fogyó Hold ingerlékennyé teszi.
Ha úgy érzi, hogy hátba támadták, jusson
eszébe, hogy korábban Ön is keresztbe tett az
ellenlábasainak. Pihenjen többet!

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Az elõjelek egyelõre kevés jö-

vedelemre és kellemetlen spóro-
lásra utalnak. Egzisztenciálisan
viszont stabilizálódhat azzal, ha
az ismerõsei bõvülnek, és a te-

vékenységét minél többen elismerik. Tekintse
befektetésnek a jelenlegi munkáját, és próbál-
kozzon meg olyan feladatok megoldásával is,
amelyekhez eddig nem volt bátorsága. Sikerülni
fog! Kényes helyzetben kell választania, mely-
nek lényege, hogy a több munkát választja-e az
elõrejutás reményében vagy inkább a nyugalom
mellett dönt. A Mars kikényszeríti a döntést. Sok
új helyzettel találja szembe magát, de bírni
fogja a tempót. A csillagok támogatását élvezi,
ha új szakmában próbálja ki magát, vagy idény-
jellegû vállalkozásba kezd.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Úgy tûnik, túl nagy fába

vágta a fejszéjét, ezért a vélt
szövetségesei lassan elmarad-
nak. Szelektálja a tennivalóit, és
a fölös legeseket hagyja ki. Ha

görcsösen ragaszkodik eredeti elképzelései-
hez, akkor a tervei egésze sérülhet, de ésszerû
módosítással még az eredeti elképzeléseit is
túlszárnyalhatja a végeredmény. A fontos fel-
adatok mellett a szokásosnál jóval több szóra-
kozást tartogat ez a tavasz. Ha magányos és
véget akar vetni az egyedüllétnek, akkor most
a bolygók támogatására is számíthat. Mély ér-
zések kötik egy vonzó egyénhez, akiben fontos
személyiségre talál. Itt az alkalom, hogy az
együtt tervezett programok színtere a sza-
badba, a természetbe kerüljön.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Minden idejét a munkahelyén

tölti, leginkább azért, mert nem
szívesen megy haza. Ezzel pedig
életének egyetlen területén sem
oldhatók meg a problémák, sõt,

észrevétlenül épp a legfontosabb dolgok csúsz-
hatnak ki a kezébõl. A második héten, a napfo-
gyatkozás hatására megszakadhatnak kap csolatai.
Legalább a fontosabbakra vigyázzon. Feleannyi
energiával is többet tud teljesíteni, mint a többiek.
Sikeres lesz, kivívja felettese elismerését, és titok-
ban már az igyekezete honorálását fontolgatják.
Sok feladat várja. A Vénusz fontos szerephez jut,
ha május utolsó dekádjában hozzálát lakása, háza
átalakításához. Minden munka igényli az Ön
szépérzékét, arányérzetét.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Most meggyõzõdhet arról,

hogy az elmélet és a gyakorlat
között milyen nagy lehet a kü-
lönbség. Bármennyire bízott el-
gondolásai tökéletességében, a

gyakorlatban ezek sorra csõdöt mondanak.
Óvakodjon attól, hogy a kudarcaiért másokat
okoljon, mert magára haragíthatja azokat, akik-
nek épp oly fontos az Ön sikere, mint saját ma-
gának. A bolygók arra intik, hogy lassítson egy
kicsit, ezáltal energiáit jobban tudja összponto-
sítani. Kapcsolatba kerül valakivel, akit nagyon
vonzónak tart. A bonyodalmak hatására most
egy kicsit védtelennek érzi magát. Aggodalomra
semmi oka nincs, mert nagyon sokan szeretik
és tisztelik Önt.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Egy kicsit fegyelmezze rap-

szodikus viselkedését, mert a
végén nem marad sem szövetsé-
gese, sem barátja. Határidõs hi-
vatalos ügyei intézésével,

valamint a befizetésekkel ne késlekedjen, mert
az ebbõl származó bonyodalmak nemcsak túl-
ságosan idõrablók lehetnek, de veszélyeztethe-
tik még az eddig jól mûködõ vállalkozását is.
Mámorító, mindent átformáló szerelmi érzés
hatja át szívét, lelkét. Ne meneküljön, inkább
élvezze ezt a csodálatos érzést. Remek tárgya-
lókészséggel rendelkezik, s most ezt kihasznál-
hatja. Maradjon nyugodt, s akkor mindent
képes megoldani. Csillaga vonzóvá teszi Önt.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Korábbi mulasztásai, esetleg

hiszékenységének következmé-
nyei anyagi gondokat okozhat-
nak. Amennyire csak lehet,
õrizze meg függetlenségét, leg-

alább a pénzügyekben. Ne vegyen fel köl-
csönt, fõleg ne közösen azokkal, akikkel együtt
dolgozik. Az ingatlanát se kockáztassa, mert a
napfogyatkozás kellemetlen meglepetéseket
hozhat. A Hold fogyatkozása a Halak-jegyben
történik. Kerülje a stresszes helyzeteket, és ne
engedje magát befolyásolni, mert a saját belsõ
megérzései csalhatatlanok. Nagyon figyeljen
munkájára, inkább kétszer is ellenõrizzen,
minthogy hibát vétsen. Fortuna segítségére
számíthat, ha pályázik valamire, nyerõ hely-
zetbe kerül.

FENN ÉS LENN A KÉZISEK 
A megyei nõi kézilabda-bajnokság rájátszásának elsõ

két fordulójában idegenben nyert, hazai pályán pedig
vereséget szenvedett a város csapata. Együttesünk má-
jus 10-én az éllovas Alsózsolca otthonában vendégsze-
repelt. Hevele János játékosai a bajnokságban az eddi-
gi legjobb teljesítményt nyújtva 29–32 arányban legyõz-
ték a korábbi NB-s kézilabdázókból verbuválódott zsol-
caiakat. 

SZVSE: Fábián L., Kalina A. – Buri N. (1), Fábián J. (6),
Katona K. (10), Molnár N., Nácsa A. (1), Petõ N., Sohaj-
da E. (1), Szabó R. (3), Tomkó E. (10). Edzõ: Hevele Ist-
ván. A mérkõzés elején a csapatok fej-fej mellett halad-
tak, a 25. percben a szerencsi lányok átvették a vezetést
és a félidõ lefújásakor 14–11-re vezettek. A második fél-
idõben kisebb hullámvölgybe került a vendégcsapat, de
sikeresen tovább léptek és egy sportszerû mérkõzésen  dia -
dalmaskodtak. A második fordulóban május 15-én a ME-
AFC volt a szerencsiek vendége. A szoros eredményû ta-
lálkozón 20–21 arányú vendégsiker született. 

SZVSE: Fábián L., Kalina A. – Fábián J. (5), Katona K.(10),
Nácsa A., Sohajda E.(1), Szabó R.(1), Tomkó E.(3). Edzõ:
Hevele István. Az egy cserével felálló hazai csapat az egész
mérkõ zésen kereste a jobb formáját. Az egész meccs so-
rán hullámzó teljesítmény volt jellemzõ a szerencsiekre.
Hol a hazaiak, hol a vendégek vezettek 2-3 góllal, a vég-
játék azonban a vendégeknek kedvezett. Fábián Lívia ka-
pus az elsõ félidõ 18. percében lesérült, a helyére beál-

ló Kalina Andrea ügyesen oldotta meg a ránehezedõ fel-
adatot, többek között két büntetõt is hárítva.

GYÕZELEMMEL NYITOTTÁK A RÁJÁTSZÁST
A budapesti Közgáz SC otthonában szerepelt május 17-

én a város férfi kosárlabdacsapata. Az NB II rájátszásá-
nak elsõ fordulójában 87–93 arányú szerencsi siker szü-
letett. 

Szerencs: Jakab L. (28/3), Marton P.( 8/3), Takács K. (10),
Kovács S. (8/3), Endrész T. (25) Csere: Molnár K. (9/9),
Szárnya G. (5), Kovács Á., Pallai Á., Szarka I. Edzõ: Gu-
lyás László. A negyedek eredményei: I. 23–22, II. 21–28,
III. 21–20., IV. 22–23.

A szerencsi gárda a törött kezû Birk László nélkül és
Kovács Sándor becsípõdött derekával kezdte a mérkõzést,
az 5. percig az ellenfél vezetett. Ezt követõen fordított a
Gulyás-legénység, de nem találták a szokásos védekezé-
süket, ezért a negyed végére újra hátrányba kerültek. Vé-
dekezésváltással elõnyre tettek szert a második negyed-
ben, ekkor a támadásaik is jó ritmusúak voltak. A máso-
dik félidõben az addig megszerzett elõnyt sikerült kon-
zerválni a keményen küzdõ ellenféllel szemben.

A rutinos, magasabb osztályokat is megjárt játékosok-
ból álló budapesti csapat kemény küzdelemre késztetett
minket – emelte ki Gulyás László. A tréner szerint a sé-
rültek, a kihagyás és valószínûleg kicsit a tét is rányom-
ta bélyegét a játékukra, de összességében elégedettek az
eredménnyel.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Két fordulóval a küzdelemsorozat
lezárulása elõtt bajnoki címet szer-
zett az NB III Észak-magyarországi
„B” csoportjában a város asztalitenisz-
csapata.

Ezzel a sikerrel a kosárlabdázók után
a pingpongozók is sporttörténelmet ír-
nak Szerencsen és kivívták a jogot a
magasabb osztályban szereplésre.  

Elõre hozott idõpontban – május 13-
án – Ózdon játszotta le az Arló elle-
ni soron következõ mérkõzését csa-
patunk. A találkozón magabiztos ven-
dégsiker született a kiesõjelölt ellen.
A mérkõzésen maximális négy gyõzel-
mével ismét kiváló teljesítményt nyúj-
tott a csapat legfiatalabb játékosa, Stad-

ler Tamás. Köllõ András pedig hozta
az elsõ számú játékostól ugyancsak
elvárható négy gyõzelmet, biztosítva
ezzel a 6–12 arányú végeredményt.

Nyertesek: egyéniben Stadler Ta-
más (4), Köllõ András (4), Filácz At-
tila (2), Korály Tibor (1). Párosban:
Köllõ – Korály (1), Stadler – Filácz  (0).

A tavaszi idény második forduló-
jában is gólzáporos mérkõzéssel ör-
vendeztette meg a közönséget a vá-
ros megyei III. osztályú bajnokság
szerencsi csoportjában élen álló lab-
darúgócsapata.

Együttesünk április 16-án hazai
környezetben 10–2-re gyõzte le Tak-
takenézt. A találkozó kezdetén a ven-
dégek ragadták magukhoz a kezde-
ményezést és az elsõ gólt is a kené-
ziek szerezték. A helyi gárda azon-
ban rövidesen átvette az irányítást és
a mezõnyfölényt a félidõig sikerült
2–1 arányú vezetésre váltani. A má-
sodik játékrészben gólparádéval ör-
vendeztették meg a közönséget a sze-

rencsi játékosok, megérdemelten
nyerve meg 10–2 arányban a talál-
kozót. A vendégek nehezen viselték,
hogy durva szabálytalanság miatt
két játékosuk is piros lapot kapott. A
szerencsiek közül Lengyel László
három, Boncsér László és Gombos
Ádám két-két gólt szerzett, míg Simon
András egy találattal járult hozzá a
sikerhez. 

Az ifjúsági gárdák összecsapásán
2–1 arányú szerencsi siker született.
A hazai gólokat Nagy Csaba és Tóth
Roland szerezték.

***
Abaújkér együttesével mérkõzött

április 23-án hazai környezetben a
város labdarúgócsapata. Az elõzõ két

fordulóban elért nagyarányú gyõzel-
mek után az elért 3–3-as döntetlen
meglepetés-eredménynek számít.

A találkozó rosszul indult a sze-
rencsi gárda számára, mert egy jo-
gosan megítélt büntetõbõl az abaúj-
kériek szerezték meg a vezetést. A két
meghatározó védõ játékosát is nél-
külözõ házigazdák Lengyel László ré-
vén elõbb kiegyenlítettek, majd a kö-
zönség örömére Gombos Ádám ta-
lálatával át is vették a vezetést. Rö-
videsen újabb hazai gól növelte a két
csapat közötti különbséget, amikor is-
mét Lengyel rezegtette meg a ven-
dégek hálóját. A három találat után
úgy tûnt, ismét nagyarányú hazai
gyõzelemmel biztosítja be elsõ helyét
a megyei harmadosztályú bajnokság
szerencsi csoportjának tabelláján a ha-
zai felnõtt gárda, azonban két súlyos
védelmi hibának köszönhetõen még
a félidõ elõtt 3–3-ra módosította az
eredményt a vendég együttes, ami a
találkozó végéig már nem is változott. 

Az ifjúsági csapatok mérkõzésén
4–0-s szerencsi siker született Takács
Máté három találatával és Varga Ist-
ván góljával. Ezzel az eredménnyel
az utánpótlás gárda is a rangsor élé -
re került.

BAJNOK ASZTALITENISZEZÕK

MAGASABB OSZTÁLYBA KÉSZÜLNEK
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
CÉGCSÔD KÉSLELTETI A BERUHÁZÁST

Megtorpanni látszanak a munkálatok a 37. sz. fõút Szerencsen áthaladó sza-
kaszán. Mint az egy közelmúltban megtartott sajtótájékoztatón elhangzott, a ki-
vitelezõ két cég közül csõdöt jelentett az egyik (Vegyépszer). Most azon dol-
gozik a városvezetés, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. engedélyez-
ze a másik cégnek (Raszter Kft.) az egyedüli, önálló munkavégzést. Ez egy rend-
kívül bonyolult, sok jogi procedúrával járó ügyintézési folyamat, emiatt áll az
útszakasz felújítása. 

CSÕTÖRÉS VOLT A FÕÚTON

Egy negyvenéves „életkort” átlépõ csõvezeték lehelte ki a lelkét – egyben a
vizet is – május 12-én a Rákóczi úton, a polgármesteri hivatal szomszédságá-
ban. A bejelentést követõen pillanatok alatt a helyszínre érkeztek a Borsodvíz
Zrt. hibaelhárító szakemberei, akik rövid idõ alatt orvosolták a bajt. Kiderült,
hogy egy 150 milliméter átmérõjû azbesztcement csõ használódott el. A gyors
kiszakaszolás eredményeként csekély mennyiségû víz ömlött el a tárolóból, a
javítási munkák ideje alatt a cukorgyári körforgó és a fürdõ épülete közötti ré-
szen szünetelt a vízszolgáltatás. Néhány óra alatt vízszállító autókkal pótolták
a kiesést, ami elsõsorban boltokat és üzlethelyiségeket érintett. Az általános is-
kola Bolyai épületénél nem volt gond, mivel a tanintézmény ivóvízrendszere
más irányból kap ellátást. 

VÍZVÉDELMI RENDSZEREK REKONSTRUKCIÓJA

Mint emlékezetes, Szerencset komolyan érintette a 2010. évi május-júniusi
árvíz. A károk megelõzése érdekében a város önkormányzata az Észak-ma-
gyarországi Operatív Program keretén belül a „Helyi és térségi jelentõségû víz-
védelmi rendszerek rekonstrukciója” megnevezésû felhívásra „Szerencs város
környezetbiztonságának növelése és árvíz-veszélyeztetettségének csökkentése”
címmel nyújtott be pályázatot idén márciusban. A projekt célja – a 2006-os és
2010-es árvízi káresemények tapasztalatai alapján – a védelmi rendszerhiá-
nyosságok kezelése, továbbá a meglévõ mûtárgyak fejlesztése, biztonságosab-
bá tétele. A tervek szerint a beruházás keretében, a védekezési biztonság nö-
velése érdekében depóniakorona-korrekció, magasítás, koronaél-rendezés, töl-
tésstabilizáció, árvízvédelmi támfalépítés, keresztezõ, be- és leeresztõ mûtár-
gyak felújítása, ideiglenes szivattyúállások kiépítése, valamint szivattyúk és tar-
tozékaiknak beszerzése, és kitorkoló mûtárgyak, mederburkolatok felújítása va-
lósul meg. A beruházás tervezett összköltsége bruttó 100 millió forint. A pályá-
zati feltételek szerint az igényelhetõ támogatás mértéke 100 százalék. A projekt
megvalósításának tervezett ideje: 2011. augusztus 1., befejezésének tervezett
ideje: 2012. november 30.

KICSERÉLT KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁK
Elõzõ lapszámunkban beszámoltunk róla, hogy elkészült a 22 férõhelyes új

parkoló a Csalogány út mellett. A forgalmi rend is módosult: a Szerencsi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. a 37-es fõút felõl Várakozni tilos!, valamint a Kassa út
felõl egy szakaszon Megállni tilos! táblákat helyezett ki az úttest mellé. A for-
galmi rend azonban a legutóbbi lapszámunk megjelenése óta ismét változott:
a Városgazda Kft. a rendõrséggel egyeztetve a Kassa út felõli részen lecserélte
a Megállni tilos! táblát Várakozni tilos! táblára, ezzel megkönnyítve a gyerekek
óvodába szállítását.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2011. június 10-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerencsihirek@szerencs.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 37-es számú fõút felújításáról tar-
tott sajtótájékoztatót május 12-én
Szerencsen Koncz Ferenc, a térség
országgyûlési képviselõje és Szilvay Jó-
zsef Attila, a Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt. B.-A.-Z. megyei igazgatója. 

Az eseményt helyszíni bejárás elõz-
te meg, melynek során a város pol-
gármestere és a cégvezetõ szem-
revételezték az útvonal egyes sza-
kaszainak javítandó hibáit és fel-
vázolták a jövõbeni terveket.
Többek között elhangzott, hogy
ahol több méter hosszan ki van
kátyúsodva az út, ott nagy felü-
leten, egyben aszfaltozzák le a
burkolatot, a szétnyílt részekbe
pedig sûrített levegõs technoló-
giával lövik bele az emulziós kö-
vet, még a fagyos idõszak bekö-
szönte elõtt. A párhuzamosan
futó régi 37-es útvonal gondozása
is szerepel a tervek között, ugyan-
is baleseti dugó, vagy hótorlasz
esetén oda terelhetõ át a forga-
lom. Szerencs polgármestere
megjegyezte: ha nincs jó minõ -
ségû út, amin idejöjjenek az em-
berek, hiába akarnak idegenfor-
galmat fejleszteni Zemplénben – egy-
szer eljön, aki akar, de aztán még rossz
hírét is kelti a térségnek.

A Rákóczi-várban megtartott sajtó-
tájékoztató bevezetõjében Koncz Fe-
renc elmondta: a szóban forgó fõút-
vonal állapota sok bosszúságra adott
okot az elmúlt idõszakban, de a javí-
tási munkálatoknak köszönhetõen ked-
vezõbb lett a helyzet. Szilvay József At-
tila kiemelte, hogy a 37-es úton több
mint 10 éve voltak utoljára olyan be-
avatkozások, amelyek az állagmegõr-
zést szolgálták, de akkor is csak egy

vékony aszfaltréteget fektettek le, mely-
nek tervezési élettartama 7 évre szól.
Ennél már jóval több idõ telt el, ezért
jelentkeznek tömegesen az úthibák
napjainkra: már nemcsak a kopóré-
teggel, hanem a kötõ- és alaprétegek-
kel is probléma van. A tarthatatlan hely-
zet megszüntetéséhez hathatós segít-
séget kaptak Koncz Ferenc ország-

gyûlési képviselõtõl. A jó idõ bekö-
szöntével a közútkezelõ társaság  mint -
egy 23 ezer négyzetméteren végzett
nagy felületû aszfaltozást a 37-esen,
melynek bruttó bekerülési összege
730 millió forint volt. Az utat a jövõben
fel kell készíteni az uniós elõírásnak
megfelelõ 11,5 tonnás terhelésre is, amit
a napi 8000 egység jármûs forgalom
indokol. Közmunkaprogram kereté-
ben az út környezetének rendbetétele
is megkezdõdött a bozótok irtásával,
a gaz lekaszálásával és a szemét ösz-
szeszedésével. 

– Egyetértek a tokaj-hegyaljai pol-
gármesterek véleményével, mely sze-
rint az útvonal kiépítettsége nem felel
meg annak az elvárásnak, hogy a tu-
rizmust és a gazdaságot komolyan tá-
mogassa. Hosszú távú közútfejleszté-
si programunk terveiben a 2008-as kor-
mányhatározatban szereplõ burkolat-
megerõsítés és kapaszkodósávok léte-

sítése helyett a 37-es számú fõút
négysávosítása szerepel – ismertette
Szilvay József Attila.

Koncz Ferenc hozzátette, hogy
a kétszer kétsávosítás a kétezres
évek közepén került ki a prog-
ramból, és most óriási erõfeszíté-
seket igényel, hogy újra napirend-
re kerüljön, hiszen az ország szá-
mos útja katasztrofális állapotban
van. A helyzetet nehezíti, hogy az
eredeti elképzelés szerint a sze-
rencsi átkelési szakasz egyik ol-
dalára egy bicikliutat is építettek
volna, de a pályázat elbukott, így
jelenleg az a lehetetlen helyzet áll
fenn, hogy ha megépül a 2 x 2 sáv,
akkor a szerencsi polgárok sem
gyalogosan, sem biciklivel nem
mehetnek ki a Keleti Ipari Parkba.
Koncz Ferenc ígéretet tett, hogy

ilyen feltételekkel nem fogja engedé-
lyezni az út átadását.

– A közútkezelõ terve szerint leg-
rosszabb esetben akár 2040-ig is el-
tarthat az országhatárig való négysá-
vosítás, ami nem elfogadható. A jövõnk
érdekében a Hegyaljára bevezetõ út-
nak sokkal hamarabb kell elkészülnie,
hiszen a 37-es fõút úgymond „gerinc -
útvonal” a térségben, melynek meg-
határozó szerepe van az idegenforga-
lom és a gazdaság szempontjából –
hangsúlyozta a térség országgyûlési
képviselõje.                          H. R.

Az ápolók nemzetközi napján Bob-
kó Géza igazgató fõorvos, a szeren-
csi Szántó J. Endre Egyesített Szociá-
lis és Egészségügyi Intézet vezetõje és
Karasz Gyuláné vezetõ fõnõvér kö-
szöntötte a hivatás intézményben dol-
gozó képviselõit.

A május 11-én megtartott eseményen
Florence Nightingale angol ápolónõrõl,
a modern nõvérképzés úttörõ alakjá-
ról is beszélt a vezetõ fõnõvér. Meg-
jegyezte, a brit hölgy megszállottan ke-
reste küldetését, már 17 éves korában
kidolgozta a modern ápolási elveket.
A munkát megbecsült hivatássá tette,
születésnapja az ápolók napjának dá-
tuma világszerte. Hazai követõje Kos-
suth Zsuzsanna volt, akinek eszméje,
áldozatos munkája, erkölcsi tartása,
szellemi öröksége jelentett kiemel-
kedõ útmutatást a magyar egészségügy
ápolóinak. – Kétségtelen, hogy az
egészségügyi szakdolgozók képesek jó
ellátást nyújtani napjainkban anélkül
is, hogy valaha hallották volna e két
nevet – jegyezte meg Karasz Gyuláné.
– Az ápolás célja minden idõben
ugyanaz, a beteg ember egészségének
visszaadása. Bobkó Géza jelenünk
egészségügyére is kitért elõadásában.
Hangsúlyozta, hogy a hazai lakosság
születéskor várható élettartama 74 esz-
tendõ, 6 év az elmaradásunk a nyu-
gati országokhoz képest. A halálozá-
sokat illetõen vezetõ helyet foglalnak
el a szív- és érrendszeri, a keringési,
illetve a daganatos betegségek. A cse-
csemõhalandóság az egyedüli adat,
amely a visegrádi országokhoz ha-
sonlóan alakul. Szerencs – az eddigi
adatokat tekintve – jó értelemben jár
élen ebben a viszonylatban, hiszen

ilyen haláleset itt nem történt. A fõor-
vos megjegyezte, hogy az egészség-
ügyben szolgálatot vállalóknak na-
gyon fontos, hogy bizalommal fordul-
janak feléjük az ellátást igénybe vevõk.
Ugyanakkor kitért egy meglepõ tény-
re, miszerint tíz emberbõl nyolc két-
kedõ a másikkal szemben. – Mit te-
hetünk mi? – tette fel a kérdést a fõor-
vos. – Mindenkinek biztosítjuk a jó
egészségügyi ellátáshoz való hozzáfé-
rést, továbbá a legmodernebb techni-
kai színvonalat. Elengedhetetlen az or-

vos-beteg, illetve az intézmények egy-
más közötti jó kapcsolata, valamint a
megfelelõ, hatékony és eredményes
kommunikáció. Így fordíthatunk a szá-
mokon az egymás iránti bizalmat ille-
tõen, és elérhetjük a nyugat-európai át-
lagos mutatót, amely pontosan a for-
dítottja a hazainak. A fõorvos a késõb-
biekben kitért az intézmény új, térsé-
günkben egyedülálló beruházásaira,
bemutatta az újonnan beszerzett, vi-
lágszínvonalú technikákat. Kiemelte,
hogy megvalósítást nyert az intézetben
az egynapos sebészet. Kisebb mûtéti
beavatkozásokat végeznek majd el,

mint például a lágyéksérv, az aranyér,
a visszér kezelése, bõrelváltozások ki-
metszése, csontkinövés, szürkehályog,
orrmandula eltávolítása, urológiai be-
avatkozások, vagy a szemhéjplasztika.
Az igazgató elõadása után az intéz-
mény elégedettségi mutatóiról beszélt
Tarr Tünde orvos-igazgató. Rámutatott,
hogy a Szerencsrõl és a kistérségbõl ér-
kezõ betegek egyértelmûen jelzik, ki-
magaslóan elégedettek mind az orvo-
si ellátással, mind a rendelõintézet asz-
szisztensi munkájával és a szolgálta-
tásokkal is. Az ünnepi esemény végén
Kiss Attila alpolgármester elmondta,
hogy az új önkormányzat teljes mér-
tékben elkötelezett a fejlesztések iránt,
majd az eddigi munkáért köszönetét
fejezte ki az intézmény minden dol-
gozójának. A programot a Ruszkai Lász-
lóné asszisztens által írt és elõadott, „A
nõvér” címû költemény színesítette.

A jeles nap alkalmából a Magyar
Ápolási Egyesület B.-A.-Z. megyei
szervezete a miskolci megyeháza dísz-
termében tartotta meg ünnepi ren-
dezvényét. Az eseményen Mengyi
Roland, a megyei közgyûlés elnöke
munkája elismeréseként díszoklevelet
adott át Juhászné Tóth Anikónak, a sze-
rencsi Szociális és Gyermekvédelmi
Központ Idõsek Otthona részlegvezetõ-
ápolójának, aki erkölcsi elismerésnek
tekinti a díjat. Elmondta, hogy 1990-
tõl dolgozik a Szerencsi Idõsek Ott-
honában, 2002-tõl az intézmény ve-
zetõ ápolónõje, ekkor szerezte meg a
diplomás ápoló oklevelet. Hitvallásá-
nak tekinti az idõs emberek olyan
szintû ellátását, amely gyakorlatilag az
otthonteremtést jelenti, az otthonérzetet
biztosítja.

SfL

ÚJRA NÉGYSÁVOSÍTANÁK A 37-EST 

A sajtótájékoztatót Koncz Ferenc (fo tón -
kon balra) és Szilvay József Attila tartotta.

ÁPOLÓK NÉLKÜL NEHÉZ A GYÓGYULÁS
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royal
Angol használtruha-kereskedés

Szerencs, Rákóczi út 47.

Teljesen 
új árukészlet
JÚNIUS 6-ÁN!

Next, Dorothy Perkins, Morgan, Per Una
Igniker Kft.

SZERENCS
SZABADSÁG U. 2/D. Fszt. 2.: városközponthoz kö-
zeli, napos, 3 külön bejáratú szoba, konyha, elôszoba, fel-
újított fürdôszoba, és WC, loggia helyiséges (70 m²),
komfortos, társasházi lakás. Beépített konyhai és elô-
szobai bútorok, szônyegpadlós szobák, zuhanyzó, 3 hôtá-
rolós kályha, redônyök, kábeltévé, vezetékes telefon. A
biztonsági  rácsozatú, elôtetôs loggia részen thermoüveges
nyílászárók. Gázcsonk a lépcsôházban. Kizárólagos hasz-
nálatú pincerekesz, közös  használatú gyermekkocsi és ke-
rékpártároló. Azonnal beköltözhetô. Irányár: 7 800 000
Ft. Tel.: 30/564-3132. 
ÁRPÁD  UTCA  21.: a belvárostól néhány percnyire, 
805 m² bekerített telken, összkomfortos komfortfokozatú,
2006–2007. években felújított, 96 m² alapterületû, egyik
lakrészében nappali, 3 félszoba, konyha, étkezô, fürdôszoba,
fürdôszobából nyíló WC, másik lakrészében szoba, elôtér,

fürdôszoba helyiségekkel, mindkét lakrész elôtt fedett tera-
szos családi ház. Külön bejárattal kazánház-padlásfeljáró,
nyári konyha, önálló épületben garázs. Az elôtérbôl belsô le-
járatos pince. Érdekes építészeti megoldás, redônyök, zu-
hanykabin, kábeltévé, vezetékes telefon, dupla fûtési
rendszer és kandalló, kertkapcsolat. A melléképületeknél to-
vább bôvíthetô. Összeköltözôk, nagycsaládosok, két-
generációs családok vagy vállalkozók részére ajánljuk.
Megfelelôség esetén szerencsi, bekecsi, legalább 2 szobás
kertes ingatlant értékegyeztetéssel beszámítanak. Irányár:
13 900 000 Ft. Tel.: 70/338-5615.  
KÖLCSEY UTCA 26.: kertvárosi részen, 670 m² telken, szoba,
étkezôs konyha, spájz, fürdôszoba, veranda helyiséges, egyedi
fûtési módozatú (fûtôberendezés nélküli), 50 m²  hasznos alap-
területû, tovább bôvíthetô családi ház. Redôny, a konyhában

új mosogató, új linóleum, zuhanyzó, saját derítô, 10 m² pince,
2 tárolókamra. Az ingatlan frissen festett, mázolt, kívülrôl le-
festett. Azonnal beköltözhetô. Irányár: 5 500 000 Ft. Tel.:
30/455-0164.   
KOSSUTH UTCA 4.: a belvárosban, kétlakásos, osztatlan
közös tulajdonú ingatlanban az  udvari, 52 m², nagyméretû,
hajópadlós szoba, nappali és boltíves konyha, fürdôszoba, tor-
nác helyiségekbôl álló, komfortos (gázkonvektoros) lakás. A
lakás végében 15 m² tárolókamra, melynek területével a lakás
tovább bôvíthetô. A kétablakos szoba méreténél fogva ketté-
választható. A kamra mellett hangulatos, három oldalon falak-
kal határolt, borostyánnal  befuttatott, füvesített, intim,
kizárólagos használatú kertrész. Központi fekvésére te-
kintettel vállalkozók részére is ajánljuk. Irányár: 
5 200 000 Ft. Tel.: 30/634-8162.

BEKECS
ANTALL JÓZSEF UTCA 7.: újonan épült lakóövezetben 
896 m² területû, kelet-nyugati tájolású, sík terepadottságú, sza-
bályos alakú, bekerítetlen, növényzet nélküli, beépítetlen, bel-
területi, tehermentes építési telek. A szomszédos telkek
lakóházakkal beépítettek. Gáz, víz, szennyvíz az utcában. Asz-
faltozott út. Építkezôk vagy befektetôk figyelmébe ajánljuk.
Irányár: 10 500 euró (EUR). Tel.: 20/529-2827.   
SZENT ISTVÁN UTCA 13.: (Rétlaki ingatlan) új lakó-
övezetben, 896 m² telken, 149 m²  alapterületû, nappali, 3
szoba, konyha, kamra, elôszoba, fürdôszoba, mosókonyha, WC,
fedett-nyitott teraszok helyiséges, kétállású garázsos, korszerû
terv alapján, magas minôségû kivitelezéssel készült, exkluzív,
 fia talos belsô kialakítású, hangulatos kivitelezésû extrákkal el-

látott, összkomfortos, új építésû családi ház kedvezô áron
(Ytong tégla, Lindab rendszer 30 éves garanciával). Rendkívül
jó benapozottság, laminált padló, kandallókémény, kábeltévé,
elektromos garázsajtó. Beépített, egyedileg gyártott, igényes
konyhai, fürdôszobai bútorok (gépek nélkül, melyek külön, té-
rítés ellenében megvásárolhatók), tolóajtós gardróbszekrény,
kétszemélyes hidromasszázs kád, zuhanykabin, páraelszívó. 15
m² OSB-tároló. A házat a vevô által kért színre leszínezik. A kert
füvesítésre kerül. Megfelelôség esetén szerencsi, budapesti tár-
sasházi vagy kisebb kertes ingatlant érték egyeztetéssel beszá-
mítanak. Irányár: 23 900 000 Ft. Tel.: 70/942-5369. 

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, ÜGY VÉD
3900 Sze rencs, Ár pád út 11. 

Tel./fax: 47/561-555
e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS � ELADÁSI AJÁNLATOK

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 1030 Ft/kg
Sertéslapocka 950 Ft/kg
Sertéskaraj (hosszú) 1160 Ft/kg
Sertéskaraj (rövid) 1220 Ft/kg
Sertéstarja 910 Ft/kg
Sertésoldalas 790 Ft/kg
Sertésdagadó 910 Ft/kg
Sertéscsülök (hátsó) 690 Ft/kg
Sertéscsülökhús 790 Ft/kg
70%-os kolbászhús 580 Ft/kg
Sertés elsõ, hátsó láb 200 Ft/kg
Sertésfej 160 Ft/kg
Sertés fehér csont 60 Ft/kg
Sertés húsos csont 320 Ft/kg
Hasaalja- és tokaszalonna 580 Ft/kg
Zsírszalonna (bôr nélküli) 300 Ft/kg
Csirkemell-filé 1340 Ft/kg
Csirkecomb 650 Ft/kg
Csirkeszárny 520 Ft/kg
Egész csirke 650 Ft/kg
Csirkemáj 580 Ft/kg 
Csirkefarhát 195 Ft/kg
Bogdányi lángolt kolbász 970 Ft/kg
Bogdányi parasztkolbász 970 Ft/kg
Ló szárazkolbász 1620 Ft/kg
Füstölt oldalas 1000 Ft/kg
Füstölt bordaporc  880 Ft/kg
Füstölt hátsó csülök 820 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült) 440 Ft/kg
Füstölt csemegeszalonna, vastag 890 Ft/kg
Fûszeres tepertő 1060 Ft/kg

AKCIÓS KÍNÁLATUNK:

Az áraink május 27-től visszavonásig érvényesek! 
Melegétel-utalványt és cafeteria-kártyát elfogadunk!

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 Szerencsi Hírek
következô száma 

2011. június 10-én 
jelenik meg. 

Lapzárta: június 3., 
10 óra.

AKCIÓS TERMÉKEINK 
Füstölt csülök 699 Ft/kg
Füstölt, darabolt comb 1299 Ft/kg
Májas hurka 599 Ft/kg

Parasztmájas 829 Ft/kg
Karajsonka aszalt szilvával

1429 Ft/kg
Csontos hosszúkaraj 1079 Ft/kg
Rövidkaraj 1149 Ft/kg
Csontos tarja 949 Ft/kg
Lapocka csont nélkül 999 Ft/kg
Dagadó 909 Ft/kg
Oldalas 899 Ft/kg
Comb csont nélkül 1039 Ft/kg
Nyári turista 799 Ft/kg
Juhbeles virsli 899 Ft/kg
Rakott fej 729 Ft/kg
Cserkészkolbász 1399 Ft/kg

Lángolt kolbász 899 Ft/kg

Sütnivaló kolbász 859 Ft/kg

Füstölt 

sertéskolbász 665 Ft/kg

Füstölt sertésfej 539 Ft/kg

Füstölt húsos csont 499 Ft/kg

Füstölt láb 429 Ft/kg

Erdélyi szalonna 819 Ft/kg

Császárszalonna 999 Ft/kg

Kenyérszalonna 729 Ft/kg

Sertészsír 449 Ft/kg

Sertéstepertõ 1429 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK: 

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!
Termelõi friss tojás M-es, 
10-es, dobozolt 289 Ft/doboz

Termelõi tej magas 
zsírtartalommal 170 Ft/liter

Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–csütörtök 7–17 óráig, péntek 7–19 óráig, 

szombat 7–12 óráig.

Egy kis 
hazai...

Az akció 2011. május 27-től a módosításig érvényes!

Szendvicssonka 999 Ft/kg
Parasztkolbász 929 Ft/kg
Füstölt tarja csont nélkül 1049 Ft/kg

Szenzációs árengedmények, mindig más húsrészekre pénteken
nyitástól szombaton zárásig, a készlet erejéig!

Akciós hirdetésünket kövesse figyelemmel a Szerencsi Mg. Zrt.
húsboltjának ablakfelületén és a Szerencsi Képújság oldalain. 
Boltunk a pénteki napon meghosszabbított nyitva tartással várja

kedves vásárlóinkat! 
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