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Kiváló nedűk 
szerencsi versenye
Írásunk a 2. oldalon.

Ballagás
a középiskolákban
Írásunk az 5. oldalon.

Mint az
összeszorított ököl
Írásunk a 14. oldalon.

Lángos, lufi 
és kirakodóvásár
Írásunk a 20. oldalon.

Veterán autók 
jártak Szerencsen
Írásunk a 2. oldalon.
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Pálinka és bor: kiváló nedűk szerencsi versenye

A 2006‑ban hagyományte‑
remtő szándékkal életre hívott
versenyre idén is kiváló minő‑
ségű italokat neveztek a terme‑
lők. Koncz Ferenc polgármester
köszöntőjében megjegyezte,
hogy a szervezők szándéka,
hogy minél szélesebb körben is‑
mertté váljon a szerencsi pálin‑

ka‑ és bormustra, hiszen a világ‑
nak meg kell mutatni az itt ké‑
szülő kiváló minőségű italokat. 

A mustrára összesen ötven‑
nyolc bor és huszonhat pálinka
mintát neveztek a bortermelők,
olyan különlegességek kerültek
a bírálók elé, amelyekre méltán
lehet büszke minden magyar

ember – fogalmazott a polgár‑
mester. 

A nevezők között több helyi
őstermelő is volt, akik évek óta
aktív résztvevői a szerencsi pá‑
linka‑ és bormustráknak. 

A késő délutánba nyúló
mustra végén a zsűrinek dönte‑
nie kellett. A Rákóczi‑vár szín‑
háztermében megrendezett
eredményhirdetésen derült ki,
hogy a borok kategóriájában el‑
ső helyezést ért el Michal Kro‑
tochula 2011‑ben termelt félé‑
des hárslevelűje, megelőzve Bu‑
dányi János 1988‑as hatputto‑
nyos aszúját és Kelemen János

2006‑os hatputtonyos aszúját.
Az év legdinamikusabban fejlő‑
dő borásza elnevezésű díjat
Varkoly Ádám vehette át 2011‑
es hárslevelűjéért és 2011‑es év‑
járatú furmintjáért. Varkoly Ist‑
ván pedig kiváló aszúeszenciái ‑
ért kapott különdíjat. 

Az erősebb alkoholtartalmú
italok között Suskó Viktor al‑
mapálinkája kerülhetett a kép‑
zeletbeli dobogó legmagasabb
fokára. Második helyen végzett
Radics Barna törköly itala, meg‑
előzve Marton János sárga mus‑
kotályos pálinkáját.

Miközben a bírálók értékel‑

tek, a Rákóczi‑vár udvarán kul‑
turális programok várták az ér‑
deklődőket. A szabadtéri szín‑
padon helyi, tehetséges fiatalok
produkciói szórakoztatták a kö‑
zönséget.

A délutáni órákban a Ciráda
zenekar modern feldolgozású
népdalai csendültek fel, majd a
szerencsi Killer Surprise csapott
a húrok közé. A fiatal Screa‑
ming Lies együttes fellépése
után az est sztárvendége, Tóth
Gabi ugyancsak feledhetetlen
perceket szerzett a hetedik Sze‑
rencsi Pálinka‑ és Bormustra
résztvevőinek.

A XX. század autóiparának remekei vonultak fel április 28‑án a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban megtartott kiállításon. Az első szerencsi Oldtimer Kavalkád né‑
ven megrendezett esemény különleges programot és látnivalókat ígért az ideér‑
kezőknek.

Veterán autócsodák
Hegyalja Kapujában

A jelenleg Bekecsen élő Bíró
Gábor már évek óta vezet egy
veterán járművekkel foglalkozó
civil szervezetet Hajdúböször‑
ményben. A Hajdúságban már
megszokottá vált bemutatók
után úgy gondolta, Szerencsen
is megismerteti a közönséget a
járműgyártás remekeivel. 

A kiállítás ünnepélyes meg‑
nyitóján Koncz Ferenc polgár‑
mester üdvözölte a résztvevő‑
ket, hangsúlyozva, hogy elis‑
meréssel tekint azon autótulaj‑
donosok felé, akik Szerencsre
hozták nagy becsben tartott rit‑
kaságaikat. A polgármester la‑
punk érdeklődésére megje‑
gyezte, hogy szívéhez közel áll‑
nak a járművek, s akik ismerik
őt tudják, hogy a motorkerék‑
párok szerelmese, amelyekből
szintén található néhány remek
darab a tárlaton. – Minden ami
az automobilokhoz kötődik, az
nekem tetszik, és ha ez egy ki‑
állításon keresztül még érdeklő‑
dőket is hoz a városba, külön
öröm számomra – mondta
Koncz Ferenc.

A megnyitó gondolatok után

a szerencsi Ciráda zenekar szó‑
rakoztatta a résztvevőket. Ké‑
sőbb Bíró Gábor főszervezőtől
azt is megtudhattuk, hogy a ve‑
terán járművek kedvelői igazi
nagy baráti közösséget alkot‑
nak, akik hatalmas összefogás‑
sal segítették az első Szerencsi
Oldtimer Kavalkád megvalósu‑
lását.

A felsorakoztatott gépcsodák
mellett ott álltak a büszke tulaj‑
donosok is, akik között volt egy

Szerencsről elszármazott fiatal‑
ember, Nagy Norbert, aki egy
magyar forgalmi rendszámmal
rendelkező, az amerikai filmek‑
ből ismert rendőrségi kocsival
érkezett a találkozóra. 

Akit valaha is megcsapott a
benzingőz illata, feledhetetlen
élménnyel lehetett gazdagabb
az első szerencsi veterán jármű
kiállításon, amelynek a remé‑
nyek szerint lesz folytatása a jö‑
vőben.                                                SfL

Schlosserné Báthory Piroska művésztanár grafikái‑
ból és festményeiből nyílt kiállítás április 19‑én a Sze‑
rencsi Fürdő és Wellnessházban.

Képek 
a körcsarnokban

Koncz Ferenc polgármester
megnyitó beszédében elismeré‑
sét fejezte ki egykori tanárkol‑
légája felé. Mint elhangzott,
Schlosserné Báthory Piroska ki‑
vételes kegyeltje a sorsnak, a ki‑
állított képek mindegyike tük‑
rözi a tehetséget, jelzi a művészi
különlegességet. A polgármes‑
ter csodálatra méltónak nevezte
az alkotó képességét, miszerint
akár egyetlen vonallal is ki tud‑
ja fejezni egy életérzés, vagy az
emberi hangulatok pillanatait.
Koncz Ferenc szerint a tárlat
nagyszerűségét növeli a hely‑
szín, hiszen a fürdő és well‑
nessház alagsori körcsarnoká‑

ban kaptak helyet a képek.
Schlosserné Báthory Piroska

köszönetet mondott többek kö‑
zött Takács Istvánnak, a Szeren‑
csi Városüzemeltető Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének, aki bizto‑
sította ezt a remek kiállítási
helyszínt.  A művésztanár meg‑
jegyezte, hogy ez a tárlat tisztel‑
gés elhunyt férje emléke előtt,
aki évtizedeken keresztül dol‑
gozott ebben az épületben és
sokat tett a fürdő megmentésé‑
ért, szebbé tételéért. A kiállítás
hangulatát emelték Kazsik Ma‑
rianna szavalatai, illetve a Ka‑
rády István által megzenésített
versek.

Hetedik alkalommal rendezte meg a Szerencsi Bor‑
barátok Köre és a város önkormányzata a Szerencsi
Pálinka‑ és Bormustrát a Rákóczi‑várban. A nemes ita‑
lok szakértői kóstolták, majd értékelték a versenyre
nevezett kiváló nedűket.
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A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Térségi Ivóvíz‑kezelési Önkormányzati Társulás áp‑
rilis 27‑én tartotta munkaterv szerinti következő ülését, amelyen többek között a
közbeszerzési eljárások jogi és gyakorlati tudnivalóival ismerkedtek a résztvevők.

A térség tiszta ivóvizéért

Az eseményt Koncz Ferenc
elnök nyitotta meg, majd az el‑
ső napirend keretében döntés
született a társulás 2011. évi be‑
számolójának elfogadásáról. A
határozati javaslatot Hegedűs‑
né Makó Valéria pénzügyi
munkatárs terjesztette elő, aki
ismertette, hogy az eltelt idő‑
szakban sem bevétellel, sem
pedig kiadással nem számol‑
nak.

A jelenlévők határoztak az
éves költségvetési terv elfoga‑
dásáról. Kiss Attila projektveze‑
tő többek között kiemelte, hogy
a közbeszerzésről szóló törvény
szerint az ajánlatkérő a költség‑
vetési év elején, de legkésőbb
március 31‑ig összesített tervet
köteles készíteni az adott évre
tervezett közbeszerzéseiről. Te‑
kintettel arra, hogy az év elején
még nem volt ismert, hogy az
egybeszámítási szabályok vál‑
tozása és a benyújtott II. fordu‑
lós pályázat értékelési fázisá‑
nak, azaz a hiánypótlás és a
tisztázó kérdések teljesítési kö‑
telezettségének elhúzódása mi‑
att milyen közbeszerzési eljárá‑
sokat kell az idén lefolytatni,
március 31‑ig nem tudták elké‑
szíteni a közbeszerzési tervet.
Kiss Attila arról is szólt, hogy a
támogatói döntés várhatóan

májusra fog megszületni.
Béni Gyula jogi munkatárs a

közbeszerzési szabályzat mó‑
dosulásáról tartott ismertetőt.
Mint elhangzott, lényeges vál‑
tozás többek között, hogy a jog‑
szabály nem teszi kötelezővé
például közbeszerzési tanácsa‑
dó alkalmazását, megszünteti
az eredményhirdetést.

A társulási ülésen Kiss Attila
tájékoztatta a tagokat az Euró‑
pai Unió önerőalap lehetőségei ‑
ről és felhasználásáról, amely a
saját pályázati forrás kiegészíté‑
sére szolgál. Mint kiderült, az
ivóvízminőség‑javító program
esetén a pályázó uniós támoga‑
tási szerződés nélkül is benyújt‑
hatja igényét. Az EU részéről a
támogatás mértéke a pályázó
forrásának akár 100%‑a is lehet.

A projektvezető beszámolt a
február 8‑án megtartott ülés óta
eltelt időszakról is. Mint el‑
hangzott, a projekt első fordu‑
lójának előkészítése március 31‑
ére lezárult, a közbeszerzési el‑
járás dokumentációinak kidol‑
gozása befejeződött. A második
fordulós pályázat március 31.
és április 17‑e között zárult le.

A pályázati döntés előkészí‑
tése április 17‑én kezdődött el,
ha a döntés megtörténik, akkor
a támogatási szerződés miatt

rendkívüli társulási ülést kell
összehívni. Ezt követően várha‑
tóan több feladat is vár a mun‑
kaszervezetre: az állami ingat‑
lanok esetében meg kell szerez‑
niük a fejlesztéssel érintett, jogi‑
lag rendezetlen ingatlanok fe‑
letti rendelkezési jogosultságot,
elő kell készíteni a tulajdonosi
hozzájárulásokat és a területvá‑
sárlásokat. 

A projektvezető szerint a be‑
ruházás a tervek szerint szep‑
tember 1‑jén indulhat és várha‑
tóan 2015 májusára fejeződhet
be. 

A második fordulós pályázat
az érintett 77 településen élő
mintegy 90 ezer fős lakosság
vízellátó rendszerének vízmi‑
nőség‑javítását szolgálja.

A teljes beruházás során
megtörténik a nyersvizek ar‑
zén‑, mangán‑ és ammónium‑
mentesítése, mindezek mellett
összesen 88 kilométer hosszú‑
ságban építenek ki új ivóvíz‑
távvezetéket, 25 kilométeres
szakaszon pedig hálózat‑re‑
konstrukciót végeznek. A leg‑
nagyobb fejlesztés az úgyneve‑
zett Golop – Szerencs – Tokaj –
Prügy – Taktakenéz vízellátó
rendszereket érinti, amely a tel‑
jes beruházás összköltségének
mintegy 40 százalékát teszi ki.

Szerencs Város Önkormányzata az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdeké‑
ben, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel az
állatok védelméről és kíméletéről szóló törvénynek megfelelően ebösszeírást végez
május 2. és július 31. között.

Megkezdődött az ebek összeírása

Az összeírás során az önkor‑
mányzat az alábbi adatok meg‑
ismerésére és kezelésére jogo‑
sult: az eb tulajdonosának neve,
címe; az ebtartó neve, lakcíme,
telefonszáma, elektronikus le‑
vélcíme; az eb fajtája, neme,
születési ideje, színe, hívóneve;
az eb tartási helye; a beültetett
transzponder sorszáma, a beül‑
tetés időpontja, a beültetést vég‑
ző magánállatorvos neve, ka‑

marai bélyegzője száma; ivarta‑
lanított eb esetén a beavatkozás
időpontja, az azt végző állator‑
vos neve, kamarai bélyegzője
száma; az eb oltási könyvének
száma, az azt kiadó állatorvos
neve, kamarai bélyegzője szá‑
ma; az eb veszettség elleni vé‑
dőoltásainak időpontja; az eb
veszettség elleni védőoltásai so‑
rán használt oltóanyag, annak
gyártási száma, valamint az ol‑

tást végző állatorvos neve, ka‑
marai bélyegzője száma; a ve‑
szettség szempontjából aggá‑
lyos eb megfigyelési státuszá‑
nak ténye, időpontja; kisállat út‑
levéllel rendelkező eb esetén az
útlevél száma, kiállításának
időpontja, a kiállító állatorvos
neve, kamarai bélyegzője szá‑
ma;  az eb veszélyessé minősí‑
tésének ténye és időpontja.

Az adatgyűjtést a Szerencsi
Városgazda Nonprofit Kft. vég‑
zi el, a feladatra megbízólevél és
fényképes igazolvánnyal ellá‑
tott munkavállaló jogosult, aki
a tevékenységet a megjelölt ok‑
mányok együttes felmutatásá‑
val végezheti.

Szerencs Város Önkormány‑
zata kéri a lakosságot, hogy az
adatszolgáltatással, a szükséges
dokumentumok felmutatásá‑
val segítsék az ebösszeírát. Az
adatszolgáltatás megtagadása
hatósági eljárást von maga
után.

Eredményes, példamutató tevékenysége elismerése‑
ként március 15‑én Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás
miniszter dicséretben részesítette Sándorné Raisz Il‑
dikót, a szerencsi Oroszlán Gyógyszertár munkatársát.

Miniszteri dicséret
a szerencsi patikusnak

– A húszéves jubileumát ün‑
neplő Magángyógyszerészek
Országos Szövetsége (MOSZ)
terjesztett fel a kitüntető címre,
amit idén az ország három
gyógyszerésze tudhat magáé‑
nak, a megyénkben pedig csak
én kaptam meg – nyilatkozta la‑
punknak Sándorné Raisz Ildikó
(fotónkon jobbra).

A gyógyszerhatástan szak‑
gyógyszerész, gyógyszerügyi
manager Szerencsen él család‑
jával és itt dolgozik a helyi pati‑
kában. Mint megtudtuk, az
Oroszlán Gyógyszertár 2005‑
ben csatlakozott az Egy Csepp
Figyelem Alapítvány és a
MOSZ cukorbetegség megelő‑
ző kampányához. Sándorné
Raisz Ildikó többek között el‑
mondta, hogy munkája során
foglalkozik az úgynevezett me‑
tabolikus szindróma kiszűrésé‑
vel. – Az elhízás, magas vérnyo‑
más, magas vércukorszint és
kóros vérzsír‑összetétel együt‑
tes jelenléte megnövelik például

a koszorúér‑betegség, a stroke,
vagy a cukorbetegség kialaku‑
lásának kockázatát – magyaráz‑
ta a szakember.

– Az Oroszlán Gyógyszertár‑
ban hét éve foglalkozunk ezzel
a programmal, a betegek hely‑
ben mérhetik a vércukor‑, vér‑
zsír‑, és koleszterin szintjüket,
vérnyomásukat, mindemellett
megfelelő szakmai segítséget
kapnak a megelőzéshez, beteg‑
ségük gondozásához – fogal‑
mazott a gyógyszerész doktor‑
nő, aki a MOSZ Borsod‑Abaúj‑
Zempléni megyei elnöke.

SfL

A Magyar Vöröskereszt Szerencsi Területi Szerveze‑
te és a kistérség védőnői szolgálatának közös szerve‑
zésében idén is megrendezték a körzeti csecsemőgon‑
dozási és elsősegélynyújtó versenyeket április 19‑én és
20‑án a helyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában.

Csecsemőgondozás
és elsősegélynyújtás

A körzeti csecsemőgondozá‑
si versenyre a térség hét tele‑
püléséről érkeztek az általános
és középiskolás csapatok. A di‑
ákok szellemi és gyakorlati is‑
mereteikről adtak számot a
zsűri előtt. A szakemberek sze‑
rint napjainkban is fontos,
hogy a mindennapi tanulmá‑
nyok mellett például a csecse‑
mőgondozásban is járatosak
legyenek a fiatalok.

Másnap elsősegélynyújtási
ismeretekről adtak számot a
résztvevő fiatalok. A verseny
során az Országos Mentőszol‑
gálat szerencsi mentőállomá‑

sának munkatársai voltak a
szervezők segítségére.

Eredmények: Csecsemőgon‑
dozási verseny, középiskolás ka‑
tegória: 1. Bocskai István Gim‑
názium (Szerencs), 2. Abaúj‑
szántói Mezőgazdasági Szak‑
középiskola, 3. Szerencsi Szak‑
képző Iskola; Általános iskolás
kategória: 1. Bolyai János Álta‑
lános Iskola (Szerencs), 2. II.
Rákóczi Ferenc Általános Isko‑
la (Bekecs), 3. Rákóczi Zsig‑
mond Általános Iskola (Sze‑
rencs).

Elsősegélynyújtó verseny, kö‑
zépiskolás kategória: 1. Bocs‑
kai István Gimnázium (Sze‑
rencs), 2. Szerencsi Szakképző
Iskola, 3. Mezőgazdasági
Szakközépiskola (Tokaj); Álta‑
lános iskolás kategória: 1. Rá‑
kóczi Zsigmond Általános Is‑
kola (Szerencs), 2. Ilosvay Sely‑
mes Péter Általános Iskola
(Abaújszántó), 3. Mészáros Lő‑
rinc Általános Iskola (Megya‑
szó).
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Büszkék vagyunk a három
kislányra, akik közül Kiss Betti‑
na első, Szabó Szilvia második,
Mizák Anna negyedik helye‑
zést ért el kategóriájában. Gra‑
tulálunk nekik! Felkészítő taná‑
raik: Bakosné Lapis Erika és Kit‑
ta Józsefné.

A két tanítási nyelvű általá‑
nos iskolák közötti megyei szin‑
tű angol nyelvi verseny első ré‑
szét Szerencsen, a Rákóczi Zsig‑
mond Általános iskolában ren‑
dezték meg, a másik vetélkedőt
május elején Miskolcon tartják.

Az április 17‑ei szerencsi an‑
gol nyelvi verseny megnyitóján
a hét kéttannyelvű iskola kö‑
szöntésére a harmadik és ne‑
gyedik osztályos kislányok len‑
dületes brazil táncot mutattak
be. Az alsósok közül a második
és negyedik osztályos kisdiákok
csoportversenyben adtak szá‑
mot tudásukról játékos nyelvi

vetélkedő keretében. A témák a
lakás, az időjárás, az öltözködés,
az ételek, az emberek és állatok
voltak. Változatos, érdekes fel‑
adatok tették színessé a dél‑
utánt. A felső tagozatból a 7. és
a 8. osztály kiválóságai verse‑
nyeztek, akik a nyelvvizsgák‑
hoz hasonló módon háromlép‑
csős feladatsorban gyűjtögették
pontszámaikat. Itt a zsűri elnö‑
ke Dányi László, a Langwest
Nyelvi Központ igazgatója volt. 

A Rákóczi iskola második
osztályos csapata – Gáspár
Hanna, Kurucz Virág, Bodnár
Gergely, Pankotai Zoltán – első
helyezést ért el, a felső tagoza‑
tosok közül Fige Balázs első,
Sztankovics Anna harmadik
helyen zárta a versenyt. Felké‑
szítő tanáraik: Kerekes Réka,
Bakosné Lapis Erika és Dubóczi
Katalin.

Kitta Józsefné

A megyei angol
verseny legjobbjai

Nagy izgalommal indult április 10‑én a Langwest
Országos Tanulmányi Verseny második fordulós meg‑
mérettetésére a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola 4.b
osztályának három diákja, hiszen az írásbeli felmérés
után a szóbeli következett. A Fráter György Katolikus
Gimnázium adott helyet a versenynek, ahol két nyelv‑
ből öt kategóriában indult vetélkedő.

Az eseményt megnyitó, alka‑
lomhoz illő dalok után Takács
Cintia és Orosz Zsófia egy‑egy
éneke, valamint Iván Renáta
szavalata hangzott el. A matu‑
randusok műsorát követően az
itt maradók nevében Tóth Do‑
minika köszönt el társaitól, aki
Radnóti Miklós sorait idézve ar‑
ra kereste a választ, vajon mikor
múlik el a gyerekkor? – Legtöb‑
ben az iskola szövetének egy‑
egy alapszínét adtátok. Most ez
a szövet elszakad… Mi, akik itt
maradunk, próbáljuk befoltoz‑
ni, pótolni az elveszett részeket.
Nehéz feladat ez, de ami előtte‑
tek áll, talán még nehezebb. A
továbbtanulás vagy a munka
világa azt jelenti: új életet kezd‑
tek, új környezetben, új embe ‑

rekkel – szólt a végzősökhöz a
fiatalabb évfolyamok nevében a
11/A osztályos tanuló, aki arra
kérte az elköszönőket, hogy ne
felejtsék el iskolájukat és a közös
éveket. Az ünnepélyes zászló ‑
átadás után a ballagók felkötöt‑
ték emlékszalagjukat a lobogó‑
ra. A végzősök nevében szóló
Kurucz Bálint beszédében kie‑
melte, hogy a szakképző iskola
számukra nem csupán egy in‑
tézményt jelentett, ahol elsajátít‑
hatták tudásukat, hanem egy
igazi közösséget, melynek min‑
den szeme egy hosszú lánc ér‑
tékes alkotóeleme volt. A bú‑
csúzó diák útravalóul a hagyo‑
mányaik méltó folytatását kí‑
vánta az ifjabbaknak. Kovács
Julianna beszédében úgy fogal‑

mazott, hogy a ballagás ünnepe
a legalkalmasabb arra, hogy a
végzősök megálljanak a színes
forgatagban és eltöprengjenek,
hogy honnan jöttek és hová tar‑
tanak. Az igazgató végül elis‑
merően szólt azokról a tanulók‑
ról, akik az elmúlt esztendők‑
ben kiemelkedő teljesítményt
értek el a tanulmányi és közös‑
ségi munka területén. A szülői
munkaközösség jutalmát az
idei tanévben Szentmarjai Dal‑
ma 12/1 és Lovász Ádám 12/B
osztályos diákok érdemelték ki.
Az igazgató Goethe szavaival
búcsúzott a ballagóktól, akik az
ünnepség zárásaként elindultak
utolsó sétájukra szeretett iskolá‑
jukban.

H. R.

A búcsú ünnepe a szakképzőben
A Szerencsi Szakképző Iskolában május 4‑én délután rendezték meg a ballagási

ünnepséget. A hagyományok szerint idén is az intézmény Rákóczi úti épületéhez
vonultak a végzős hallgatók, ahol nyolc osztály ballagó diákjai intettek búcsút az
alma maternek.

A szerencsi Rákóczi‑várban
megtartott fórumon Koncz Fe‑
renc polgármester köszöntötte
a megjelenteket, majd elisme‑
rést adott át Bakonyi Gabriellá‑
nak, a Bolyai János Általános Is‑
kola nyugalmazott pedagógu‑

sának (fotónkon). A
szakmai program ré‑
szeként Franz J. Mönks
professzor, az Európai
Tehetségtanács örökös
tiszteletbeli elnöke a te‑
hetségügy európai
helyzetéről besszélt a
hallgatóságnak, majd
Balogh László profesz‑
szor, a Magyar Tehet‑

séggondozó Társaság elnöke, a
Magyar Géniusz Program szak‑
mai vezetője a „Tehetséghidak”
program tartalmi elemeiről tar‑
tott előadást.

Kocsisné Szabó Beáta, a szer‑
vező Bolyai János Általános Is‑

kola igazgatója lapunk érdeklő‑
désére elmondta, hogy a neves
szakembereket régi ismerősök‑
ként köszönthetik Szerencsen.
Az előadások felhívják a szülők
és a nevelők figyelmét azon je‑
lenségekre, amelyekből követ‑
keztetni lehet arra, hogy egy‑
egy gyermek mely területen
nyújthat kimagasló eredményt.
Mint megtudtuk, Balogh László
professzor folyamatosan végez
pedagógiai‑pszichológiai méré‑
seket a szerencsi tanintézetben,
a szűrések többek között kiter‑
jednek az általános intelligenci‑
ára, a figyelemre, a motivációra,
és emlékezetre.

Szülők-nevelők fóruma
A Bolyai János Általános Iskola tehetséggondozó programjának keretében ren‑

dezték meg április 26‑án a szülők‑nevelők fóruma sorozat következő részét. A Rá‑
kóczi‑várban megtartott rendezvényén elismert szakemberek tartottak előadást a
tehetséggondozás legfontosabb kérdéseiről.

Köszöntötték a gondozónőket
A Bölcsődék

Napjáról 2010.
márciusától em‑
lékeznek meg
hazánkban. A
kisgyermekek
számára nap‑
közbeni ellátást
nyújtó intézmé‑
nyeknek meg‑
határozó szere‑

pük van az anyák munkavállalásában és a gyermekek szak‑
szerű, egészséges fejlődést segítő gondozásában. A Pesti Első
Bölcsődei Egylet által létrehozott első magyar bölcsőde 1852‑
es megnyitásának tiszteletére április 21‑ét nyilvánították a
Bölcsődék Napjává.

Szerencsen Kiss Attila alpolgármester köszöntötte a helyi
bölcsőde nyolc gondozónőjét, akiknek egy‑egy ajándékutal‑
ványt adott át, amelyet a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban
tudnak majd felhasználni. A gyermekek egy tortát kaptak
ajándékba.



2012. május 11.SZERENCSI HÍREK ——      OOKKTTAATTÁÁSS//NNEEVVEELLÉÉSS      —— 5

Ez a tizenkettedik alkalom,
hogy a kétszintű érettség szabá‑
lyai szerint számolnak be tudá ‑
sukról a diá kok, s melynek so‑
rán a megfelelő feltételek meg‑
léte esetén hét vizsgafajta közül
választhatnak a fiatalok: rendes,
előrehozott, szintemelő, kiegé‑
szítő, ismétlő, pótló‑ és javító‑
vizsga választható.

A vizsgaidőszak középszin‑
ten május 4‑étől június 29‑éig,
az emelt szintű érettségi pedig
május 4‑étől június 13‑áig tart,
ezen belül közép‑ és emelt szin‑
ten május 4‑e és 25‑e között tör‑
ténik az írásbeli, míg középszin‑
ten június 18‑29‑ig, emelt szin‑
ten pedig június 7‑13. között
szóban számolnak be tudásuk‑
ról a fiatalok.

Az érettségi feladatlapok cso‑
magolását az Oktatási Hivatal
Logisztikai Osztálya végzi, a
csomagokat tartalmazó dobo‑
zok szállítása plombált csomag‑
terű gépjárművekkel történik.
Őrzésük az illetékes körzetköz‑
ponti jegyzők feladata. A vizs‑
gatételek a lehető legkésőbbi
időpontban, a vizsganap regge‑
lén kerülnek ki az iskolákba, oly
módon, hogy az intézményve‑
zető vagy meghatalmazottja ve‑
szi át a körzetközponti jegyző
hivatalában. A tételeket tartal‑
mazó biztonsági tasakokat a
vizsga előtt harminc perccel
bontja fel a tantestület három
tagjából álló bizottság. A felbon‑
tás tényéről és folyamatáról
jegyzőkönyv készül.

Megkezdődött
az érettségi

A szerencsi középfokú oktatási intézményekben is
megkezdődtek május 4‑én a 2011/2012. tanév júniusig
tartó érettségi vizsgái.

Ráczné Váradi Éva, a tanin‑
tézmény igazgatója arról tájé‑
koztatta a Szerencsi Híreket,
hogy tapasztalatai szerint nagy
izgalommal és szeretettel várják
a leendő elsősöket. – A nyílt nap
egyfajta csalogató. Olyan prog‑
ramokat állítottunk össze, ame‑
lyek megmaradnak emlékeze‑
tükben – sorolja Ráczné Váradi
Éva. – Négy helyszínt rendez‑
tünk be: belekóstolhattak a nép‑
tánc, a képzőművészet világá‑
ba, az angol nyelvi labor játékos
oldala, valamint a sportolási le‑
hetőségek sokasága várta az
apróságokat. Zárásként a drá‑
ma csoport legifjabb tagjai mu‑
tatták be produkciójukat a láto‑

gatóknak. Ezzel az előadással
szeretnénk érzékeltetni a maj‑
dani elsősökkel, hogy milyen
óriási fejlődésen mentek keresz‑
tül az egykori játszópajtások.
Úgy vélem, a játékos előadások
és bemutatók rávilágíthatnak
arra, hogy ne szorongással, ha‑
nem vidám tapasztalatok birto‑
kában lépjék majd át az iskola
küszöbét szeptemberben – fo‑
galmazott Ráczné Váradi Éva,
majd hozzátette, hogy a gyer‑
mekek lelkesedése pozitív élet‑
örömöt ad az igazgatónak, illet‑
ve azon pedagógusoknak, akik
először foglalkoznak majd a ne‑
bulókkal.

SfL

Kazinczy-érem 
a gimnazistának

Április 20‑22‑e között im‑
már 47. alkalommal rendez‑
ték meg Győr városában a
Péchy Blanka által kezde‑
ményezett Szép Magyar Be‑
széd Versenyt. A Bocskai Ist‑
ván Gimnázium tanulója,
Takács Fanni 12. R osztályos
tanuló gimnáziumi kategó‑
riában rendkívül kimagasló
teljesítményével méltán ér‑
demelte ki a Magyar Tudo‑
mányos Akadémia nyel‑
vészprofesszoraitól a Ka‑
zinczy‑érmet. Felkészítő ta‑
nára Gazdóf Miklósné volt.

Az első élmény 
a legfontosabb

Szerencs óvodásai a közelmúltban tovább ismerked‑
tek a város oktatási intézményeivel. Ezúttal a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola látta vendégül azokat a ne‑
bulókat, akik idén szeptemberben először ülnek diák‑
ként az iskolapadokba.

Az elsőként bemutatkozó
második osztályosok – akik
szakkör keretében második
nyelvként tanulják a németet
– a népszerű Brüderchen
komm tanz mit mir (Testvér‑
kém jöjj táncolj velem) című
gyermekdalt énekelték el tánc
kíséretében. Az ötödikes és
hatodikos tanulók egy‑egy ze‑
nés mesejátékot adtak elő né‑
met nyelven, a 7‑8. osztályo‑

sok pedig Supermann‑ről
énekeltek. A műsorszámok
előtt a hetedikesek német és
magyar nyelven egyaránt is‑
mertették, majd felkonferálták
a jeleneteket. A gyerekek nagy
lelkesedéssel és sok munkával
készültek a napra. Reméljük,
a közönségnek sikerült él‑
ményt nyújtani és kellemes
perceket szerezni.

Csehiné Kemény Mária

Játékos német nyelvi
délután

Nagysikerű nyelvi délután keretében adtak ízelítőt
az idei tanévben megszerzett tudásukból április 27‑én
a németet tanuló nyelvi csoportok a Rákóczi iskola au‑
lájában.

A hagyományos búcsúzóra
számos szülő és rokon, barátok
és ismerősök érkeztek, hogy az
ünnepi pillanatok részesei le‑
hessenek. A hozzátartozók kö‑
zül a szerencsésebbek az intéz‑
mény aulájában nézhették az
eseményeket, sokan azonban
csak az udvaron elhelyezett ki‑
vetítőn követhették nyomon a
ballagási műsort. A csengetés
után a legeredményesebb vég‑
zős diákok kivetített fényképei
mellett a gimnáziumi évek
alatt elért versenyhelyezéseket,
sikeres nyelvvizsgákat láthat‑
ták a megjelentek. A ballagók
és osztályfőnökeik menetének
indulását harangütés jelezte: a
végzős osztályok az ifjabbak
sorfala mellett elhaladva sora‑
koztak fel az ünneplő közön‑
ség előtt. Takács Fanni szavala‑
tát és Petró Dalma énekét a bú‑
csúztató osztályok nevében el‑
köszönő Miklós Petra beszéde

követte. – A felnőtté válás kü‑
szöbén merészen tekintünk a
jövőbe és mindenáron fel aka‑
runk nőni, szaladnánk tovább.
A ballagással méltó módon
zárjátok le ezt a korszakot –
szólt a végzősökhöz a 11. évfo‑
lyamos tanuló, majd arra emlé‑
keztette társait, hogy a tudás
mellett megszerzett gazdag él‑
ményeket és a közösségépítő
bocskais hagyományokat ne
feledjék. A műsort Rakóczki
Roland szaxofonjátéka színesí‑
tette, majd Kalina Zsófia szólalt
fel a ballagók nevében. A vég‑
zős diák felidézte, hogy a jövő
varázsa sokszor megbabonázta
őket, az elindulás pillanatában
azonban nehéz a búcsú, hiszen
rengeteg közös pillanat köti
össze az elballagókat. Végül a
szónoklat jövőbe tekintő gon‑
dolatokkal zárult. – A nagy si‑
kerek mellett nem maradhat‑
nak el a kudarcok sem, de ha

valamire, hát erre felkészített
minket a gimnázium és ez az
erő a jövőben átsegít minket
minden akadályon – fogalma‑
zott Kalina Zsófia, majd társai
nevében is köszönetet mondott
a szülőknek a gondoskodásért,
a tanároknak az oktató‑nevelő
munkáért, valamint diáktársai ‑
nak az egymásnak nyújtott se‑
gítségért, az életre szóló barát‑
ságokért. A zászló átadása‑át‑
vétele után, a jelmondatokat
tartalmazó szalagok felkötését
követően az igazgató lépett a
mikrofonhoz. Gál András is‑
mertette, hogy az idén 156
négyosztályos és 30 hatosztá ‑
lyos, nappali rendszerű felnőtt‑
oktatásban részt vett maturáló
búcsúzik a gimnáziumtól. Kö‑
zülük sokan lehetnek elégedet‑
tek, hiszen a megyei, az orszá‑
gos, sőt, nemzetközi versenye‑
ken is megállták helyüket. Az
intézményvezető köszönetet
mondott az ezt lehetővé tevő
szülői segítségért és a pedagó‑
gusok munkájáért, majd beje‑
lentette: kollégája, Búzáné Tóth
Márta miniszteri dicséretben
részesült, Drizner Józsefné pe‑
dig az év kiváló tanára lett a
tantestület szavazatai alapján.
Gál András beszéde végén gra‑
tulált a végzősöknek a megtett
úthoz és azt kívánta, hogy a
Bocskaiban megszerzett tudás
és tartás elegendő alap legyen,
hogy megállják helyüket az
élet iskolájában is.

A ballagók a közös ének után
elindultak az intézmény aulá‑
jából, búcsúzva a középiskolás
évektől és a Bocskai István
Gimnáziumtól.

H. R.

Életre szóló útravaló: 
tudás és tartás

A Bocskai István Gimnáziumban május 5‑én 186 diák köszönt el az alma mater‑
től, tanáraiktól és társaiktól. A középiskolás évek a ballagás örök emléket jelentő
ünnepével lezárultak.
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A 2011 végén megtartott kép‑
viselő‑testületi közmeghallgatá‑
son megjelent egy hazai cég
képviselője, aki egy új üzem lé‑
tesítéséről szólt a hallgatóság‑
nak. A sokak által szigetelő‑
anyag gyárként ismert projekt
új munkahelyeket teremtene
Szerencsen. Hol tart 2012. máju‑
sában ez a beruházás? Erről
kérdeztük Szerencs polgármes‑
terét, aki a helyi önkormányzat
legutóbbi ülésén is szólt a meg‑
valósítás előtt álló üzemről.

– Egyszerű a kérdés, rövid a
válasz: a célegyenesben tartunk.
No azért ennél sokkal bonyolul‑
tabb volt az idáig vezető út,
amely rendkívül összetett és vá‑
ratlan akadályokat tartogatott
számunkra és a beruházni
szándékozó cég számára is. Be‑
vallom, én magam első alka‑
lommal vettem részt egy ilyen
nagyszabású projekt előkészíté‑
sében, így engem is több alka‑
lommal értek meglepetésként a
már említett „úttorlaszok”.

– Remélem nem azt akarja mon‑
dani, hogy ennek a beruházásnak is
akadtak ellenzői?

– Sajnos így van. Én magam
el sem képzeltem volna, hogy
2012‑ben – amikor ilyen nehéz
körülmények uralkodnak az or‑
szág gazdaságában, amikor
minden egyes munkahelyért
komoly áldozatokat kell hozni
– olyan emberekkel találjuk
szembe magunkat, akik szíve‑
sen megakadályoznák a közel
200 álláshelyet teremtő üzem lé‑
tesítését. Nehezen tettem túl
magam azon is, hogy egyes em‑
berek saját gazdagodásuk útját
látják a projekt megvalósulása
mögött, és itt nem a beruházóra
gondolok. Komoly gondokat
gördített az ügy elé a bürokrá‑
cia is, amely a maga módján ké‑
pes lehet akár egy ilyen nagy‑
mértékű fejlesztés útját is állni.
Hála Istennek, ezeken már túl
vagyunk, de azt el kell monda‑
nom, hogy az említett problé‑
mák áthidalása egy‑két hónap‑
pal késleltette a szerencsi szige‑
telőanyag gyár ügyét.

– Ha jól emlékszem, már a 2010‑
es önkormányzati választások előtt
is szó volt erről a projektről.

– Ez igaz, és talán ezért sem
akarom magam ismételni, de

valóban így van, az alapelkép‑
zelés már két esztendővel ez‑
előtt megvolt. Talán sokan em‑
lékeznek arra, hogy a választá‑
sok előtt tartottunk egy munka‑
helyteremtéssel foglalkozó kon‑
ferenciát Szerencsen a Rákóczi‑
várban, ahol vázoltuk majdani
elképzeléseinket. Hogy ez miért
is fontos ma 2012‑ben? Érdemes
tudni, hogy a beruházók ren‑
delkeznek saját területekkel
szerte az országban és ennek el‑
lenére Szerencsre hozták tervei ‑
ket. Nem árulok el titkot azzal,
ha azt mondom, rendkívül nyo‑
mós érveket kellett felmutat‑
nunk azért, hogy a mi városun‑
kat válasszák. Egy biztos: a cég
itt van, és mindez amely tovább
erősítette bennem azt az alap‑
igazságot, amely szerint nincs
fontosabb az emberi kapcsola‑
toknál. 

Látnom kellett azt a rendkí‑
vül összetett, széles körű mun‑
kát is, amit a polgármesteri hi‑
vatal munkatársai végeztek, hi‑
szen a beruházó cég pályázott
az európai uniós forrásra, de mi
aktívan részt vettünk ennek elő‑
készítésében annak érdekében,
hogy a beruházás mihamarabb
megvalósulhasson.

– Sokszor hallottuk az elmúlt
mintegy másfél év során, hogy
Koncz Ferenc több száz munkahe‑
lyet ígért a szerencsieknek. 

– Így is van, olyan dolgokat
mondtam, ami eddig nem volt
jellemző ebben a városban, mert
meggyőződésem szerint ha
munkahely van, akkor minden
van. Fontos lehet a temérdek
uniós pénz és az, hogy mennyi‑
vel nőtt a város vagyona, de saj‑
nos ebből még nem tudnak
megélni az emberek. Házépí‑
tésnél is elsősorban a funda‑
mentumnak kell erősnek len‑
nie, aztán jöhetnek a sokat bíró
falak. Ha pedig eljutottunk ad‑
dig, hogy tető kerül a fejünk
fölé, beszélhetünk a külső meg‑
jelenésről, akár az udvar szépí‑
téséről is. Nem mondom, hogy
nem fontos a város tetszetős
környezete, de sokkal lényege‑
sebb, hogy az itt élő emberek el
tudják látni családjaikat, meg‑
vásárolhassák az alapélelmisze‑
reket, és talán még másra is jus‑
son a rendszeres havi bérből.

Aki azt gondolta, hogy ezzel
az új szemlélettel egyik napról a
másikra több száz munkahelyet
teremtünk, annak csalódnia
kell. Nincs a kezünkben varázs‑
pálca, így csak komoly, kitartó
munkával érhetjük el a célun‑
kat. Két esztendő kellett ahhoz,

hogy az alapgondolattól eljus‑
sunk a beruházás megvalósítá‑
sáig, s most elmondhatjuk,
hogy napokon belül aláírhatjuk
a támogatási szerződést, és le‑
tesszük a szerencsi szigetelő‑
anyag gyár alapkövét. 

Fontos megjegyezni, hogy
összességében egy 9,3 milliárd
forintos beruházásról van szó.
Ha megkezdődik az építkezés –
amely a reményeink szerint jú‑
nius hónapban már várható –
az elkövetkező egy, másfél év‑
ben mintegy háromszáz ember
dolgozik majd a megvalósítá‑
son. Hozzá kell tennem, hogy
aki katona volt, ismeri a mon‑
dást: akkor megyünk haza, ha
már visszajöttünk, vagyis az a
biztos, ami már elmúlt, de ha Is‑
ten segít minket, hamarosan
megkezdődik a munka. 

– A kivitelezés során számítanak
a helyi vállalkozókra? 

– A beruházónak van saját
építőipari részlege is, tehát nem
várhatjuk el tőle, hogy ne a leg ‑
olcsóbban, saját maga építse fel
a gyárat. Abban azonban biztos
vagyok, hogy ilyen mértékű hu‑
mán kapacitással ők sem ren‑
delkeznek, s lesznek olyan fel‑
adatok, melyekkel helyi erőket
fognak megbízni.

– Az elmúlt időszakban voltak
olyanok is, akik a káros környezeti
hatások miatt aggódtak?

– Ennek a gyárnak különö‑
sebb környezetvédelmi kocká‑
zata nincs. Sokan még ma is
összetévesztik az üveggyapotot
az azbeszttel. Az üveggyapot
alapja az üveg, azt pedig kvarc ‑
homokból állítják elő, ami a ter‑
mészetben előforduló anyag.

Tudomásom szerint az üzem‑
ben a kvarchomokon túl hulla‑
déküveget fognak feldolgozni,
majd a különböző technológiai
folyamatok után jön létre az izo‑
lit szigetelőanyag, amelyet egy‑
re szélesebb körben alkalmaz‑
nak szerte a világon. Tehát a szi‑
getelőanyag gyár teljes mérték‑
ben környezetbarát technológi‑
ával állítja majd elő világszínvo‑
nalú termékeit.

Ezek nagyon szép gondola‑
tok, de hangsúlyozom, szá‑
munkra a legfontosabb, hogy
reményeink szerint legalább
180‑200 fő közötti létszám fog
dolgozni ebben a létesítmény‑
ben. 

Itt most visszatérnék egy ko‑
rábbi kérdésre. A beruházótól
azt is megtudtam, hogy az
üzem elkészülte után további
fejlesztésekben gondolkodnak.
Hosszú távú üzleti stratégiájuk
szerint újabb termékek előállítá‑
sát tervezik, amely a munkaerő
igényt is tovább növelheti, akár
50‑100 fővel. 

Itt tartunk most a szigetelő‑
anyag gyárral.

– Minden jel szerint Ön polgár‑
mesterként is hosszú távon gondol‑
kodik Szerencs jövőjét illetően.

– Mint tudjuk, az eltelt évtize‑
dekben több ezer munkahely
szűnt meg Szerencsen. Felada‑
tomnak tekintem, hogy a követ‑
kező tíz esztendőben enyhít‑
sünk a kialakult rendkívül ne‑
héz helyzeten. Nem véletlenül
említek még két választási cik‑
lust, mivel ennyi időt adtam
magamnak polgármesteri tiszt‑
ségemben, de az elképzelései‑
met csak akkor tudom megva‑

lósítani, ha a szerencsiek is mel‑
lettem állnak. Ha sikerül újra je‑
lentős számú munkahelyeket
létesíteni a városban, akkor a te‑
lepülésünk valóban elkezd
épülni. Gyermekeink, akik je‑
lenleg máshol keresik a boldo‑
gulást, vissza fognak jönni, itt
alapítnak családot. Ez a folya‑
mat kihat majd Szerencs min‑
den területére az bölcsődéktől,
az óvodákon át egészen a kö‑
zépiskola befejezéséig. Egyik
távlati álmunk például, hogy a
városnak legyen egy főiskolai
kara, amit szintén komoly kihí‑
vásnak tekintek a jövőben. Tart‑
suk itt a fiataljainkat, töltsük
meg újra az elmúlt évek alatt
üressé vált házakat. Ez fontos
feladatunk, ezért dolgozunk éjt
nappallá téve.

Muhi Zoltán

Szigetelőanyag gyár és a hosszú távú tervek
Az elmúlt esztendőkben tapasztalt üzembezárások, a cukorgyár megszűnése sok‑

kolta a szerencsieket. Ez után következett a gazdasági világválság, amelyek együtte‑
sen óriási munkaerőpiaci gondokat okoztak városunkban. A 2010‑ben megalakult
szerencsi önkormányzat mindezek tudatában a legfontosabb feladataként a mun‑
kahelyteremtést tűzte ki céljául.

SZŐLŐMAGOLAJ
ÜZEM LÉTESÜLT
SZERENCSEN

A város legutóbbi testületi
ülésén Koncz Ferenc polgár‑
mester szólt néhány monda‑
tot egy szőlőmag olaj előállí‑
tó vállalkozás létesítéséről.
Lapunk úgy tudja, hogy a
Keleti Ipartelepen már elké‑
szült egy magáncég üzeme,
amely első lépésként mint ‑
egy 500 hektáros területről
vásárol fel tökmagot és minél
több törkölyt (ez utóbbi tar‑
talmazza a szőlő magját),
amelyből növényi eredetű
olajat állítanak elő. Informá‑
cióink szerint egyelőre négy
főt alkalmaz a cég és várha‑
tóan májusban beindulhat a
termelés. A szőlőmagolaj elő‑
állító üzemről lapunk követ‑
kező számában részletesen
beszámolunk olvasóinknak.

Elsőként a 2011. évi költségve‑
tés módosítását tárgyalta a ta‑
nács, melyet 269,6 millió forint
bevételi főösszeggel és 296,9
milliós kiadási főösszeggel egy‑
hangúlag fogadtak el. A máso‑
dik napirend keretében a társu‑
lás tavalyi esztendőről szóló zár‑
számadása került terítékre. Var‑
ga László taktaharkányi polgár‑
mester, a pénzügyi bizottság el‑
nöke kiemelte: a társulás költ‑
ségvetése pillanatnyilag biztos

talajon áll. A 38,2 millió forint
pénzmaradványról a későbbi‑
ekben döntenek. A beszámoló
egyhangú elfogadása után a
2011. évi belső ellenőrzési tevé‑
kenységről szóló éves, illetve
összefoglaló jelentést szintén ti‑
zenkét igen szavazattal fogad‑
ták el a jelenlévők. Végül a folya‑
matba épített, előzetes és utóla‑
gos vezetői ellenőrzés, azaz a
FEUVE működtetéséről hozott
határozatot a tanács, mely sze‑

rint az új előírásoknak megfele‑
lően a társulás szabályzatain is
átvezetésre kerültek a változta‑
tások, a belső kontrollrendszer
működtetése folyamatos. Hajdú
Zsuzsanna munkaszervezet‑ve‑
zető hozzátette: megfelelő belső
szabályzattal rendelkeznek. A
Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás Közoktatásért díjának
odaítéléséről zárt ülésen döntöt‑
tek a tanács tagjai. 

H. R.

Jól gazdálkodott a szerencsi
kistérségi társulás

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás tanácsa május 4‑én tartotta soron kö‑
vetkező ülését a helyi Polgármesteri Hivatalban. Az eseményen – ahol többségében
pénzügyi kérdésekben hoztak határozatokat – ezúttal tizenkét település képvisel‑
tette magát.
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Az első napirend keretében a
Zempléni Szakképzés‑szervezé‑
si Társulással kötött megállapo‑
dást módosította a testület, majd
a városatyák változtatás nélkül
fogadták el a 2011. évi zárszám‑
adásról szóló rendelettervezetet,
valamint az egyszerűsített éves
beszámolót és az ezekhez kap‑
csolódó költségvetés‑módosí‑
tást. Ugyancsak változtatás nél‑
kül ment át a szavazáson a két
önkormányzati tulajdonú cég: a
Szerencsi Városüzemeltető Non‑
profit Kft. és a Szerencsi Város‑
gazda Nonprofit Kft. 2011. évi
beszámolója és mérlege is. 

A grémium újabb pályázat be‑
nyújtásáról döntött az önhibáju‑
kon kívül hátrányos helyzetbe
került önkormányzatok kor‑
mányzati támogatása elnyerése
reményében. 

A folyószámla és munkabér‑
hitel‑keretre vonatkozó önkor‑
mányzati hitelkérelmek módo‑
sítását követően a szerencsi hul‑
ladékudvar 2006‑ban kelt üze‑
meltetési terve került terítékre,
melyet végül nem fogadott el a
testület, előnyösebb szerződés‑
kötés céljából a polgármester
folytat majd tárgyalásokat az
érintett felekkel. 

Döntés született az első lakás‑

hoz jutókat családonként 200
ezer forinttal támogató pályázat
kiírásáról, valamint a 2011. évi
belső ellenőrzési vizsgálatokról
szóló jelentést is megvitatták a
képviselők. 

A szerencsi székhellyel ren‑
delkező civil szervezetek pályá‑
zat útján elnyerhető jövőbeni tá‑
mogatásáról új önkormányzati
rendeletet alkotott a testület,
majd a város esélyegyenlőségi
terve, környezetvédelmi prog‑
ramja, valamint a fenntartható‑
ság Helyi Agenda 21 programja
került napirendre. A munka‑
helyteremtés és a meglévő mun‑
kahelyek megtartása érdekében
a városatyák rendeletbe foglal‑
ták a város közigazgatási terüle‑
tén működő vállalkozások 2012.
évi támogatásának feltételrend‑
szerét is. Mint kiderült, idén 5
millió forint keretösszegig pá‑
lyázhatnak önkormányzati hoz‑
zájárulásra a szerencsi cégek. 

A különfélék sorában Koncz
Ferenc polgármester többek kö‑
zött beszámolt a város napi ese‑
ményekről, tájékoztatta a testü‑
letet a tűzoltóságon történt sze‑
mélyi változásokról, valamint
bejelentette, hogy a szigetelő‑
anyag‑gyár építési engedélyére
vonatkozó határozat jogerőre

emelkedett. Szóba került az elké‑
szült szőlőmagolaj‑sajtoló üzem,
és hogy egy keményítőanyag
gyár létesítéséről is tárgyalásokat
folytat az önkormányzat.

Jótékony célú felajánlások
Kiss Attila alpolgármester

négyhavi költségtérítésének át‑
csoportosításával összesen 762
ezer forintot ajánlott fel különféle
célokra. A Szerencs Számítás‑
technika Oktatásáért és Di‑
áksportjáért Alapítványnak, va‑
lamint a Rákóczi Zsigmond Is‑
kolasegítő Alapítványnak az ál‑
talános iskolások tanulmányi és
sportversenyeken való részvéte‑
le támogatására 80‑80 ezer forin‑
tot; a Bocskai István Gimnázium
Alapítványának százezer forin‑
tot; Szerencs Város Polgármeste‑
ri Hivatalának a Város Napja
programon díjazott, sport‑ és ta‑
nulmányi versenyeken kiemel‑
kedő eredményt elért diákok,
felkészítő tanáraik és edzőik el‑
ismerésére kétszázezer forintot;
Szerencs Város Sportegyesülete
úszószakosztályának 202 ezer
forintot, valamint Szerencs Város
Polgármesteri Hivatalának a
2011. évi karácsonyi rendezvény
szervezésére százezer forintot
ajánlott fel az alpolgármester.

Szerencs Város Önkormányzatának képviselő‑testülete április 26‑án tartotta so‑
ron következő ülését.

Városházi napló

Szerencs Város Önkormány‑
zata május 3‑án pályázatot nyúj‑
tott be az önhibájukon kívül hát‑
rányos helyzetben lévő önkor‑
mányzatok 2012. évi támogatá‑
sára. A képviselő‑testület az áp‑
rilis 26‑ai ülésén hozott határo‑
zatot az igény benyújtásáról,
melyet az előterjesztést tárgyaló
pénzügyi bizottság és a városa‑
tyák egyhangúlag támogattak.
A napirendhez az előterjesztő,

Czakóné Szikszai Orsolya, a Vá‑
rosgazdasági Csoport vezetője
tett szóbeli kiegészítést a pályá‑
zat egyes elemeiről. Ezek között
szerepel, hogy – az adatlapban
foglaltak szerinti számítással –
az önkormányzat 221,4 millió
forint összegű működési célú
hiánnyal fogadta el a 2012. évi
költségvetési rendeletét, vala‑
mint hogy a város helyi adó jog‑
címén 493 millió forint bevételt

tervez az idei esztendőre. A be‑
adott pályázat eredményessége
még számos tényezőtől függ: a
dokumentum először a Magyar
Államkincstárhoz kerül felül‑
vizsgálatra, majd az iratok hi‑
ánypótlása várható. A pályázati
anyag ezt követően kerül az ille‑
tékes minisztériumokhoz, ahol
a támogatás mértékéről és típu‑
sáról várhatóan 2012 júniusában
döntenek.

Szerencs Város Önkormány‑
zata ebben az évben is pályáza‑
tot hirdet az első lakáshoz jutók
támogatására, melynek célja,
hogy segítse a település köz‑
igazgatási területén élő fiatalok,
pályakezdők lakásépítési, lakás‑
vásárlási, önkormányzati telek
vásárlási szándékait. Az elnyer‑
hető összeg 2012‑ben családon‑
ként 200 ezer forint összegű
vissza nem térítendő támoga‑
tás. Pályázni jogosult az a nagy‑
korú, de a 35. életévét legfeljebb

a pályázat benyújtása évében
betöltő fiatal házaspár, élettárs,
egyedülálló, aki lakástulajdon‑
nal, résztulajdonnal, állandó
használati, vagy bérleti joggal
nem rendelkezik, s aki a pályá‑
zat benyújtásának időpontjában
(házaspár és élettárs esetén leg‑
alább egyikük) 5 éve szerencsi
állandó lakos. Kivételesen indo‑
kolt esetben egyes kizáró körül‑
mények alól felmentés adható. 

A pályázatot az elbírálás hoz
szükséges mellékletekkel együtt

az erre a célra rendszeresített
adatlapon a polgármesteri hiva‑
tal ügyfélszolgálatánál, vagy
postai úton lehet benyújtani. Az
adatlap Szerencs város honlap‑
járól is letölthető. A pályázat be‑
adási (postára adási) határideje
2012. június 15‑e. Az igénylések
elbírálásáról a képviselő‑testület
dönt. 

Az önkormányzat a nyerte‑
sek nevét az elbírálást követően
közzéteszi, a döntésről az érin‑
tetteket levélben is értesíti.

A szerencsi székhelyű civil szervezetek támogatásáról az áp‑
rilis 26‑ai testületi ülésén született rendelet. A dokumentum ma‑
gába foglalja, hogy az önkormányzat elismeri és megbecsüli a
civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását, és anyagi le‑
hetőségeitől függően támogatni kívánja a város közigazgatási
területén működő – az önkormányzat céljait segítő – civil szer‑
vezetek, öntevékeny körök közérdekű tevékenységét. A város ‑
atyák leszögezték: csak olyan civil szervezet pályázhat az ön‑
kormányzat támogatására, amely nem folytat közvetlen politi‑
kai tevékenységet és működése pártoktól független. A pályázat
kiírásáról várhatóan a következő munkaterv szerinti ülésén, má‑
jus 23‑án döntenek a képviselők.

Újabb kormányzati forrásra
pályázott Szerencs

Első lakáshoz jutók támogatása Májusban várható döntés

Mint Egeli Zsolt ismertette:
Bekecs, Legyesbénye, Mező‑
zombor és Szerencs 2004‑ben
közösen pályázott egy szelek‑
tív hulladékgyűjtő udvar léte‑
sítésére. Utóbb kiderült, hogy a
tervezési költségeket mint egy
húszmillió forinttal alulbecsül‑
ték, ezért a végül 55 millió fo‑
rintból megépült létesítmény
költségeiből 22 milliót állami
támogatásból fedeztek, 20 mil‑
lió forintot pedig az SZHK Kft‑
től kapott Szerencs város ka‑
matmentes kölcsön formájá‑
ban. Tizenöt milliót előre elkért
az önkormányzat a hulladék‑
kezelőtől bérleti díjként, amiért
cserébe – mélyen a piaci ár alatt
– 19 évre bérbe adta a meg‑
épült hulladékudvart.

Az alpolgármester elmond‑
ta, hogy az üzemeltetési meg‑
állapodást 2006. június 30‑án
írták alá, azzal a kitétellel, hogy
a jogügyletet a testületnek jóvá
kell hagynia. Ez utóbbi végül
nem történt meg, de a jogok és
kötelezettségek ettől függetle‑
nül is vonatkoznak a felekre.
Az eredeti elképzelés úgy
szólt, hogy a négy pályázó te‑
lepülés együtt fogja működtet‑
ni az udvart és lakosságará‑
nyosan fizetik az üzemeltetési
díjat. Ezzel szemben az üze‑
meltetésbe a másik három tele‑
pülés azóta sem kapcsolódott
be, kizárólag Szerencs viseli a
fenntartás pénzügyi kötelezett‑
ségeit. A szerződés továbbá tar‑
talmazza, hogy a működtetés

fix díján kívül a mellékletében
meghatározott településekről
beszállító polgárok hulladéká‑
nak a megsemmisítési díját is
Szerencs önkormányzata köte‑
les megfizetni, ami évi 9‑10
millió forint terhet jelentett a
városnak. 

Elhangzott, hogy 2009‑ben,
Bíró István képviselő, az akkori
pénzügyi bizottság elnöke szó‑
vá tette, hogy magasnak találja
a havi 600 ezer forintos üze‑
meltetési díjat, de felvetése vá‑
lasz nélkül maradt. Egeli Zsolt
elmondása szerint a jelenlegi
önkormányzat a szerződések
áttekintésekor szembesült az‑
zal, hogy egykor milyen köte‑
lezettségeket vállalt a város a
2006‑os megállapodással, me‑
lyet ráadásul nem hagyott jóvá
az akkori képviselő‑testület,
holott a tízmillió forint feletti
pénzügyi teljesítés ezt megkö‑
vetelte volna. A rendkívül sajá‑
tos helyzet miatt a jelenlegi ön‑
kormányzat a kormányhivatal
álláspontját kérte a helyzet ren‑
dezése érdekében, mely szerint
a testület köteles a hat éve kö‑
tött megállapodást vagy jóvá‑
hagyni, vagy elvetni.

A képviselők április 26‑án
végül úgy döntöttek, hogy a
2006‑ban kelt szerződést nem
hagyják jóvá, és úgy határoz‑
tak, hogy a polgármester vegye
fel a kapcsolatot az eredeti pá‑
lyázókkal és folytasson tárgya‑
lásokat egy új üzemeltetési
megállapodás reményében.

Szerencs város lakói 2006 nyarától környezetkímélő
módon szabadulhatnak meg a háztartásokban össze‑
gyűlt veszélyes hulladékoktól az Eperjes út 7. szám
alatt létesült hulladékgyűjtő udvarban. A létesítmény
működtetésének és finanszírozásának részleteiről az
április 26‑ai testületi ülésen Egeli Zsolt alpolgármester
tartott részletes tájékoztatót, mivel a közelmúltban ki‑
derült: az udvar üzemeltetési megállapodását hat esz‑
tendővel ezelőtt nem hagyta jóvá a képviselő‑testület,
ettől függetlenül és emellett azonban azóta is komoly
pénzügyi kötelezettségek terhelik a várost a szerző‑
désből adódóan.

Érvénytelen
megállapodás
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Tatárka József, mádi polgár‑
mester a Szerencsi Hírek kérdé‑
sére elmondta, hogy hosszas
tervezési időszak után alakult ki
a palack végleges formája,
amely hasonlít a hagyományos
aszús üveghez, de méretében
nagyobb (7,5 deciliteres), kicsit
nyújtottabb, a színe mélyzöld.
Egyaránt ellátható parafa, és
akár egy kézzel is bontható
üvegdugóval, zárókupakkal,

nem kell hozzá dugóhúzó,
ugyanakkor visszazárható. 

– A térség borral foglalkozó
gazdái más‑más, külföldi táj ‑
egységekhez tartozó üveg‑
edénybe töltötték italaikat. Az
aszúnak például eddig is volt
saját palackja, de az évek során
bebizonyosodott, hogy csakis
édes borokra nem épülhet To‑
kaj‑Hegyalja borászata – sorolja
a polgármester, aki maga is bo‑

rászkodik. – A most kifejlesztett
üveg egy sikertörténet, lévén a
tervezéstől a kecses forma kifej‑
lesztéséig hét hónap telt el csu‑
pán, és elnyerte a termelők tet‑
szését. Az üveget elérhetővé kí‑
vánjuk tenni mindenki számá‑
ra, az Első Mádi Borház szíve‑
sen ad információkat telefonon
és az interneten is. Azt tervez‑
zük, hogy egy éven keresztül
egységes lesz az ár, tehát min‑
denki, mennyiségtől függetle‑
nül azonos áron kapja meg az
üveget.

Tatárka József reméli, hogy
elterjed az új szárazboros pa‑
lack, amely újabb lépcső a bor‑
vidék kiváló minőségű nedűi‑
nek egységes világpiaci megje‑
lenéséhez. – A Mádi Kör Ere‑
detvédelmi Egyesület elindult
egy olyan úton a minőség terü‑
letén, ami példaértékű lehet
más tokaj‑hegyaljai települések
számára is, de nem túlzok ha
azt állítom, hogy kezdeménye‑
zésünk egyedülálló egész Euró‑
pában – mondta stábunknak
Tatárka József.                               SfL

Egységes tokaj-hegyaljai
„szárazpalack”

Az egész térséget érintő tanácskozáson vettek részt a történelmi borvidék borá‑
szai április 24‑én Mádon. A megbeszélésen bemutatták a bevezetés előtt álló bo‑
rospalackot, amely egységes formát adhat a Tokaj‑Hegyalján termelt minőségi
száraz boroknak.

Simon Kornél korábban részt
vett már hasonló eseményeken,
némi tapasztalat tehát volt a
birtokában, ám a támogatók
felhajtása, a kapcsolatok folya‑
matos tartása nem tartozott
hétköznapi tevékenységei kö‑
zé. Mindezek ellenére a vég‑
eredmény önmagáért beszél:
mintegy százötven különleges

autó érkezett Golopra ezen a
napos május elsején. Egy kis
motortuning, egy érdekes felni,
szokatlan kialakítású kipufogó.
Hosszan sorolhatnánk a járgá‑
nyok szerelmeseinek kedvenc
trükkjeit. A találkozón volt autó
szépségverseny, zenei‑ és kipu‑
fogó hangnyomás mérés,
ügyességi vetélkedő, és hogy a

volán mögött ülők ne koplalja‑
nak, főzőverseny színesítette az
eseményeket. A golopi Simon
Kornél tehát egy gondolat pro‑
fesszionális kivitelezését tud‑
hatja magáénak. – A találkozót
hagyományteremtő céllal ren‑
deztük meg – mondta a Szeren‑
csi Híreknek a szervező –, re‑
mélem lesz folytatás, és itt kell
megköszönnöm minden támo‑
gatónak, hogy felkarolták az öt‑
letet, úgy vélem, sikerült egy
kis hírnevet szerezni közsé‑
günknek. Külön kell megemlí‑
tenem Golop Község Önkor‑
mányzatát, ahol első szóra se‑
gítségemre voltak, ellenszolgál‑
tatás nélkül bocsátották rendel‑
kezésre a Vay‑kastély parkját,
így csodás környezetben sike‑
rült megtartanunk a település
első autó találkozóját – fogal‑
mazott érdeklődésünkre a kö‑
zépiskolás diák.

SfL

Mezőzombor Község Ön‑
kormányzata április 28‑ára in‑
vitálta baráti találkozóra a tele‑
pülés egykori lakóit. Az euró‑
pai uniós támogatással megva‑
lósuló program a délelőtti órák‑
ban ökumenikus istentisztelet‑
tel kezdődött, amit a helyi ró‑
mai katolikus templomban tar‑
tottak, majd a résztvevők rövid
sétát tehettek a község utcáin.

A Mezőzombor közigazgatá‑
si határában található Bortón

folytatódott a délutáni
programok sora, ahol
Koncz Ferenc, a térség
országgyűlési képvise‑
lője köszöntötte a részt‑
vevőket.

Az ünnepélyes meg‑
nyitó után amatőr ha‑
gyományőrző együtte‑
sek, a környező telepü‑
lések kulturális csoport‑
jai léptek fel a szabadtéri

színpadon. Különleges esemé‑
nye volt a délutánnak, amikor
öt dalos közösség közösen adta
elő Erkel Ferenc Bánk Bán című
operájának részletét.  A minden
korosztály számára remek
programokat tartalmazó ren‑
dezvény a sport‑ és kulturális
programok mellett, igyekezett
bemutatni az ide érkezőknek a
térség kézműves hagyománya‑
it, gasztronómiai értékeit is.

SfL

Dübörgő kipufogók, csodaszép
járgányok Elszármazottak

találkozójaSzinte az ország minden részéből érkeztek az autócsodák május 1‑jén Golopra.
A nem mindennapi rendezvény ötletgazdája és szervezője egy Miskolcon tanuló
helyi középiskolás fiatal, aki fantasztikus programot varázsolt a golopi Vay‑kastély
parkjába.

Első alkalommal rendezte meg a Szerenccsel szom‑
szédos község a Mezőzomborról elszármazottak talál‑
kozóját. A település kulturális‑ és sportprogramokkal
várta vendégeit.

Tanintézetünk ötödik és hato‑
dik osztályának tanulóival április
16‑18. között erdei iskolában töl‑
töttünk három napot. A két cso‑
port 44 tanulóját négy pedagó‑
gus kísérte el Varbó Fónagyság
csodálatosan szép kiránduló‑
helyére. Meglátogattuk Varbó
község helytörténeti érdekessé‑
geit, a Falumúzeumot és a ba‑
rokk református templomot,
majd a festői környezetben, kivá‑
ló földrajzi adottságokkal ren‑
delkező Bagoly‑vár Erdészeti Er‑
dei iskolát vettük birtokba.

Az erdei iskola programjai kö‑
zött lehetőség nyílt a jellegzetes
középhegységi élőhelyek vizs‑
gálatára. Éjszakai bátorságpró‑
bán ismerkedtünk az erdő életé ‑
vel, különböző emlősök és ma‑
darak hangjával. A szakmai fel‑
adatokat erdőmérnök‑tanár köz‑
reműködésével végeztük. Részt
vettünk az erdei iskola csemete‑
kertjének bővítésében és lehető‑
ségünk volt a területre jellemző
fafajok vizsgálatára. Lágyszárú
növények meghatározása során
új ismereteket szereztek gyerme‑
keink. Tizenkét kilométeres túra
során megtekintettük a felszíni

és felszín alatti vizeket, megfi‑
gyeltük a Csókás‑barlang bejára‑
tát, magasságát, mélységét. Elju‑
tottunk Hillebrand Jenő‑ és a Kő‑
lyuk barlangokhoz is, később az
Udvarkő‑barlang (Dante pokla)
szájába ereszkedtünk és zseb‑
lámpával vizsgáltuk azt. Túrave‑
zetőnk egy 17 méter mély, eddig
érintetlen víznyelővel ismertette
meg tanulóinkat. Csoportunk
változatos, színvonalas foglal‑
koztatását tágas, korszerűen fel‑
szerelt tanterem is szolgálta. Él‑
mény volt számunkra a lovaglás,
pólófestés, a sportversenyek, já‑
tékos vetélkedők és a kézműves
foglalkozás, melynek keretében
ajándékot és emléktárgyakat ké‑
szítettünk.

A hazautazás előtti estén ze‑
nés tábortűz mellett idéztük fel
az elmúlt napok eseményeit. Fá‑
radtan, de rendkívül sok él‑
ménnyel gazdagodva értünk ha‑
za.

Köszönet a szülőknek és a Be‑
kecsi Gyermekekért Alapítvány‑
nak, akik anyagilag is támogat‑
ták ezt a programot.

Volczné Simka Marianna
igazgató

Bekecsi gyermekek
az erdei iskolában

A bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatika ‑ Matema‑
tika Tagozatos Általános Iskola sikerrel szerepelt a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Nemzeti Család‑
és Szociálpolitikai Intézet által kiírt projektjén.
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A magyar kormány a kö‑
zelmúltban közzétett prog‑
ram‑csomagjában új távköz‑
lési adót vezet be, amely a
tervek szerint az idei év köze‑
pétől 2 forinttal terheli a tele‑
fonhívások minden megkez‑
dett percét, valamint minden
elküldött SMS és MMS díját.
Takács Krisztián, a Business
Telecom Nyrt. (BTel) elnök‑
vezérigazgatója nem vár je‑
lentős változást a piacon az új
adó hatására, de problémás‑
nak látja a percdíj alapú ki‑
számítást. A szakértő szerint
az adó a szolgáltatók, az
ügyfelek, és végső soron, az
állam számára is jelentős bi‑
zonytalanságot rejt – a meg‑
oldás az adó havidíjba építé‑
se lenne.

Takács Krisztián elmondta:
az adóbevételek növelését
célzó döntéshozói tervek tel‑
jes mértékig érthetőek, ezeket
a távközlési szolgáltatóknak
is el kell fogadniuk. Minden
érintett számára komoly bi‑
zonytalansági tényező azon‑
ban az, hogy az adót percdíj‑
alapon kell kiszámítani. Az
adó havidíjba építése, ezzel
szemben, viszonylag egysze‑
rűen kezelhető, legfőbb elő‑
nye pedig az, hogy teljes
mértékben kiszámíthatóvá
tenné az ügyfelek számára a
kiadásokat, az állam szem‑
pontjából pedig a bevétele‑
ket, így ez a megoldás, véle‑
ményem szerint, minden
érintett közös érdeke.

Az elnök‑vezérigazgató
meglátása szerint a piacot az

új távközlési adó alapvetően
nem rendezi át, és nem is
szűkíti. A távközlési szolgál‑
tatások legjelentősebb fel‑
használója az üzleti szféra,
melynek működéséhez elen‑
gedhetetlen a korábbiakkal
megegyező mértékű telefon‑
használat. Az a fogyasztói
kör, amelyik az adó hatására
fogja vissza kiadásait, makro‑
szinten elenyésző mértékben
befolyásolja a bevételek ala‑
kulását.

A Business Telecom Nyrt.
(BTel) Magyarország egyik
legdinamikusabban fejlődő
alternatív távközlési szolgál‑
tatója. A 2006‑ban Kecskemé‑
ten alapított BTel közel 60 főt
foglalkoztat. A BTel új és
meglévő ügyfeleinek a legú‑
jabb és legköltséghatéko‑
nyabb távközlési megoldáso‑
kat biztosítja, valamint a pia‑
ci igényeknek legmegfele‑
lőbb internetalapú megoldá‑
sok fejlesztésén és hasznosí‑
tásán dolgozik. Alternatív
távközlési szolgáltatóként
vezetékes hang‑, szélessávú
internet‑, mobilinternet‑ és
SAT TV‑szolgáltatást, vala‑
mint egyéb kapcsolódó szol‑
gáltatásokat nyújt ország‑
szerte. Kapcsolódó szolgálta‑
tásai közé tartoznak az IPTV,
IP alapú telefonszolgáltatá‑
sok, az eFax szolgáltatás,
VPN kapcsolatok kiépítése,
szerverelhelyezés, szerver‑
bérlet, valamint a domain‑re‑
gisztráció. A Business Tele‑
com 2011–2012‑es évi köt‑
vényprogramja keretében ki‑

bocsátott vállalati kötvényei
forognak a Budapesti Érték‑
tőzsdén. 

(www.btel.hu)
(x)

A BTel és az új távközlési adó

INGATLAN
• Kiadó társasházi, panorámás lakás Szerencs köz-
pontjában a Kossuth úton, 69 m2-es, igényesen fel-
újított, igényes bérlőnek. Érd.: 70/629-5749,
20/219-3018. (9-10)______________________________
• Legyesbényén a Rákóczi úton kétszobás, nappali,
konyha, fürdőszoba, WC helyiségekből álló családi
ház eladó, melyhez garázs, udvar és pince tartozik.
Víz és villany a lakásban, gáz az udvaron. Irányár:
7,5 M Ft. Érd.: 30/9683-120. (9-10)______________________________
• Mezőzomboron a Petőfi utcában háromszobás,
összkomfortos családi ház nagy kerttel, azonnali
beköltözéssel eladó. Érd.: 70/379-4872, 70/388-
0277. (9-10)______________________________
• Szerencs központjában kétszobás, villanyfűtéses,

zöld övezetben földszinti lakás eladó garázzsal vagy
anélkül. Érd.: 70/967-1142. (9-10-11)______________________________
• Szerencsen, az Ondi út egyik legszebb helyén,
örökpanorámás telken, háromszobás családi ház
eladó. Érd: 30/497-0795 vagy 30/644-5536. (9-10)
______________________________
• Szerencs-Ond, Monoki út 11. szám alatt 1,5 szo-
bás családi ház 400 négyszögöl kerttel eladó. Érd.:
70/515-3373. (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)______________________________
• Szerencs főutcáján 100 m2-es felújított, Bekecsen
85 m2-es családi ház eladó. Érd.: 20/557-7215. (9-
10-11)______________________________
• Tolcsván 100 m2-es, 3 szoba, nappalis, összkom-
fortos, kertes családi ház, gáz- és központi fűtéssel,
fűtött garázzsal sürgősen, áron alul eladó. Érd.:
20/287-5691. (9)______________________________
• Abaújszántón 52 m2-es lakás eladó. Ár: megegye-
zés szerint. Érd.: 70/325-4671. (9)______________________________
• Bekecsen szintes, külön bejáratú, 3+2 szoba,
nappalis, étkezős, 2 fürdőszobás, gáz- központi fű-
téses ház ipari árammal eladó. Vállalkozásra is al-
kalmas. Érd.: 30/259-0477. (9)______________________________
• Szerencs központjában háromszobás, összkom-
fortos, gáz- és vegyes tüzelésű családi ház eladó.
Érd.: 47/656-826. (9)______________________________

• Mezőzomboron, jó helyen, 1,5 szobás, fürdőszo-
bás, gázfűtéses, régi típusú ház eladó. Ár: meg-
egyezés szerint. Érd.: 20/387-9717. (9)______________________________
• Bekecs, Szabadság út 25. szám alatt néhány éve
felújított, kétszintes, gáz cirkó és vegyes tüzelésű
családi ház rendezett portán eladó. A ház alsó ré-
szében nagy nappali, konyha, zuhanyozó wc-vel,
garázs és kazánház, a fenti részben négy szoba, für-
dőszoba wc-vel és spájz található. Érd.: 30/353-
2366, 30/975-0849. (9)______________________________
• Szerencs, Szabadság út 13/5 szám alatti családi
ház (sorház) eladó. Érd.: 30/368-1534. (9)______________________________
• Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es, összkom-
fortos ház eladó. Vállalkozásra, vagy irodának is al-
kalmas. Kisebb csere is érdekel. Irányár: 8,5 M Ft.
Érd.: 70/704-6393. (9)

VEGYES
• Energetikai tanúsítvány (lakás-zöld kártya) ké-
szítését vállalom. Adásvételhez, tartós bérbeadás-
hoz szükséges. Tel.: 70/328-2971, kerizoltan77@
gmail.com. (9-10)______________________________
• 2 db nyúlketrec eladó. Érd.: 47/369-259. (9-10)______________________________
• Bontott tetőcserép eladó. Érd.: 47/363-129 (mun-
kaidőben). (9-10)______________________________
• Idős néni gondozását vállalom a lakásomon. Érd.:
20/461-0954, 47/361-371. (9-10)

L A K O S S Á G I  H I R D E T É S B Ö R Z E

Szerencsen háromszobás, amerikai kony-
hás, korszerűsített, jó helyen lévő családi
ház nagy kerttel sürgősen eladó vagy kia-
dó. Ára: 5,5 M Ft. Érd.: 70/618-1054. (8-9) 

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt
a szelvényt 2012. május 18-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

május 25., június 15.

Miért utazna messzebb, 
ha nálunk is megveheti, megrendelheti?

Üzletünkben kapható termékek:
• laminált padlók • darabszőnyegek
• futószőnyegek • padlószőnyegek
• pvc padlók • lábtörlők
• karnisok • asztalterítők
• függönyök (rendelésre közel 500 féle)
…és mindezek tartozékai, kiegészítői.

Tapétákat készletről vásárolhat, vagy katalógusokból közel
600 fajta közül rendelhet.

Álmennyezetek és stukkók széles választékban kaphatók.
• Rozetták • Poszterek
• Ragasztók, tömítők • Öntapadó tapéták

• Tapétaszegők (tapétacsík)
Minden hónapban más akciókkal várjuk vásárlóinkat!

Szőnyegek szegése 24-48 órás határidővel 
megrendelhető, akár használt szőnyegekre is!

Üzletünkben bankkártyával is fizethet!

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2.
www.szerencsivasudvar.hu, www.diego.hu

e-mail: szerencsivasudvar@gmail.com
Telefon: 06-47/361-378

Nyitva: H-P: 8-16.30 óráig, Szo.: 8-12óráig

DIEGO
®

ÁRUHÁZ SZERENCS

Szerencsi Vasudvar
Miért utazna messzebb, 

ha nálunk is megveheti, megrendelheti?
Üzletünkben kapható termékek:

• Idomacélok széles választékban (zártszelvények, szögacé-
lok, laposacélok, betonacélok, köracélok, négyzetacélok, bor-
dázott acélok, U., I., T. acélok, szerkezeti és gázcsövek).

• Hegesztett síkhálók
• Vas, alu- és horganyzott lemezek
• Kerítésfonatok, csibe- és vadhálók
• Zárak, vasalatok
• Szögek, csavarok, fúrószárak
• Elektromos kisgépek, szerszámok
• Flexkorongok, elektródák, kötöződrótok
• Szúnyoghálók, láncok, ragasztók, tömítők
• Szigetelőanyagok
• Ereszcsatornák (alu, horganyzott, normál, és mini)
• Gipszkarton, OSB-3 lapok, csemperagasztó, önterülők
• Műanyag hullámlemezek, kertészeti és tófóliák
• Kályhák, kandallók, kályhacsövek, hődobok
• Biofa brikett, tőzeg

Üzletünkben bankkártyával is fizethet!

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2. 
(DIEGO Áruház udvarában)

www.szerencsivasudvar.hu, e-mail: szerencsivasudvar@gmail.com
Telefon: 06-30/336-1290

Nyitva: H-P: 8–16.30 óráig, Szo.: 8–12 óráig
„Egy gyertya most érted égjen,

Ki fent laksz a magas égben,
Ki vigyázol ránk onnan fentről,

S lelkünkhöz szólsz a végtelenből.”

Fájó szívvel emlékezünk 
2006. május 16-ára, amikor 

Porkoláb Sándor 
életének 75. évében 

örökre itt hagyott bennünket.
Felesége, lánya, veje 

és imádott unokája, Eszter.

KIADÓ
a volt 

ERSTE BANK épülete

Szerencs, 
Rákóczi út 73-75. 

szám alatt.

Érdeklődni:
Zemplén Tourist KFT.

3900 Szerencs, 
Rákóczi út 67.

Telefon:
30/9258-555,
47/560-059.
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TÖBB EZER DARABOS
NYÁRI ÁRUKÉSZLET

ROYAL CORSÓ

IGNIKER KFT.

Angol használtruha-kereskedések

(Rákóczi út 47.) (Rákóczi út 77.)

Next, Ralph Lauren,
George, Per Una…

PIAC
(Kisvásártér 17.)

MÁJUS 12-én

CIPŐVÁSÁR
2490 Ft/kg

Adidas, Nike,
Converse, Puma

AKCIÓS TERMÉKEINK

Termelői tej magas zsírtartalommal 170 Ft/liter

Friss húsok kedvező áron kaphatók!

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:

Egy kis hazai…

Paraszt májas

Comb csont nélkül

Sertés hátsó csülök

889 Ft/kg

1099 Ft/kg

669 Ft/kg

Parasztkolbász

Füstölt láb

Sertészsír

1059 Ft/kg

399 Ft/kg

599 Ft/kg

Karajsonka

aszalt szilvával

Csontos hosszú

karaj

Rövid karaj

Csontos tarja

Lapocka

csont nélkül

Dagadó

Oldalas

Szendvicssonka

Juhbeles virsli

Nyári turista

Rakott fej

Cserkészkolbász

1529 Ft/kg

1179 Ft/kg

1249 Ft/kg

1049 Ft/kg

1079 Ft/kg

1049 Ft/kg

1049 Ft/kg

1299 Ft/kg

919 Ft/kg

1049 Ft/kg

875 Ft/kg

1320 Ft/kg

Lángolt kolbász

Füstölt oldalas

Füstölt sertéskolbász

Füstölt sertésfej

Füstölt tarja

csont nélkül

Füstölt csülök

Füstölt húsos csont

Füstölt csülök

csont nélkül

Erdélyi szalonna

Császárszalonna

Kenyérszalonna

Májas hurka

Sertés tepertő

1039 Ft/kg

1259 Ft/kg

755 Ft/kg

699 Ft/kg

1399 Ft/kg

899 Ft/kg

549 Ft/kg

999 Ft/kg

889 Ft/kg

1119 Ft/kg

819 Ft/kg

799 Ft/kg

1585 Ft/kg

Az akció 2012. május 11-től módosításig érvényes!

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.

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

szombat 7–12 óráig.

Ványai
Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.

0 - 2 4

ó r á i g .

Telefon: 47/361-906,

20/966-4464.

SZERENCSI AUTÓ KFT.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS

Szerencs, Gyár út 11.

(a 37-es út és a benzinkutak mellett)

Vizsgáztatás: hétfő–péntek: 8.30–16 óráig.

Telefon: 30/9982-077,
47/563-200, 563-201, 563-202.

Autószerviz, minden típusú gépkocsi

javítása, biztosítási kárrendezés.

Minden típusú

� személygépkocsi,

� 3,5 t alatti tehergépkocsi,

� személygépkocsi-utánfutó,

�mezőgazdasági vontatók

és pótkocsik.

SZÉP KÁRTYÁT
ÉS ERZSÉBET

KÁRTYÁT 
ELFOGADUNK

A Szerencsi Város -
üzemeltető Nonprofit Kft.

értesíti ügyfeleit, hogy 

a Városi Tanuszoda
(Ondi út 1.), 

a Szerencsi Hírek és
Szerencsi Városi 

Televízió
szerkesztősége 
(Kossuth tér 1.), 

a Szerencsi Fürdő és
Wellnessház

(Rákóczi út 94.), 
valamint a Népház

(Kossuth tér 1.) 

2012. áprilisától
bankkártya 

elfogadóhely lett, 
továbbá elfogadunk

Szép kártyát és
Erzsébet kártyát is.

KIADÓ SZOBÁK
A NÉPHÁZBAN

A Népház 4 szobával, kétágyas el-
helyezéssel várja vendégeit a hét
minden napján. A város szívében
található, könnyen megközelít-
hető, kiváló kiindulópont a város
nevezetességeinek felkeresésére.
A szobák wc-vel, zuhanyozóval
felszereltek, valamint wi-fi hasz-
nálatra is van lehetőség. A szo-
bákhoz közös teakonyha tartozik
alapfelszereltséggel. 

1 szoba 1 fő részére
2 880 Ft/éj

1 szoba 2 fő részére
4 710 Ft/éj

1 pótágy 1 fő részére
2 380 Ft/éj

(Az árak tartalmazzák az ÁFA-t és
az idegenforgalmi adót.)

A Népház helyet biztosít konfe-
renciák, oktatások megtartására,

valamint galériák, kiállítások
helyszíneként is bérelhető.
Elérhetőség, időpont-

egyeztetés munkanapokon
7.30-15.30 óráig

a 20/272-3292 
és a 20/979-7858-as 

telefonszámokon.

Telefon: 47/361-906, 20/966-4464
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Szerencs, Kisvásártér 1.

(a piac mellett)

Tel./fax: 47/363-713,

70/313-3767

MEZŐGAZDASÁGI SZAKBOLT

Növényvédő szerek
széles választéka

Növényvédő szerek
széles választéka

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Rotációs kapák,

kedvezményes áron kaphatók.
bozótvágók, fűnyíró gépek

Rotációs kapák,

kedvezményes áron kaphatók.
bozótvágók, fűnyíró gépek

AKCIÓS MŰSZAKI VIZSGA A TARCAL AUTÓ KFT.-NÉL!
SZEMÉLYGÉPKOCSI: 16 300 FT, TEHERGÉPKOCSI 3,5 T FELETT: 29 900 FT.

TELEFON: 47/380-064, 47/560-064.

Kéthetente megjelenő közéleti lap.
• Felelős szerkesztő: MUHI ZOLTÁN 

• Szerkesztőség címe: 3900 Szerencs,
Kossuth tér 1. (Népház) 

• Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85.
• Telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527.
Ügyeleti telefonszám: +36(20)340-6089. 

• E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu
• Honlap: www.szerencsihirek.hu

Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség címén.

Kiadja: SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 
Szerencs, Eperjes u. 9. 

• Felelős kiadó: TAKÁCS M. ISTVÁN ügyvezető igazgató.
Szedés, tördelés: NÉMETH PÁL 

• Készült: a METALEN KFT. nyomdájában 
3900 Szerencs, Bajcsy-Zs. utca 24. 

• Árusítja: LAPKER ZRT. 1097 Budapest, Táblás utca 32.
Tel.: 06-1/347-7300

Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál,
a hírlapkézbesítőknél. A lapból értesüléseket átvenni,
írásokat újraközölni kizárólag a szerkesztőség hozzá-

járulásával vagy a forrás megjelölésével lehet.
A Szerencsi Hírek legközelebb 2012. május 25-én 
jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó

munkanapján 10 óra.
ISSN 1216-3066

A Szerencsi Hírek következő száma
2012. május 25‑én jelenik meg.

Lapzárta: május 18. 10 óra

Pavilon
Édességbolt

Szerencs,
Rákóczi út 126.

Telefon:
47/567-609

Az akció
a készlet erejéig

érvényes!

Vegyes desszert
1 kg

1 400 Ft
Vegyes szelet

1 kg
790 Ft

Vegyes szalon
1 kg

690 Ft
Víz alatti torna 

a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban
víz alatti csoportos gyógytorna indul a 18 év feletti korosztály

számára megfelelő létszámú jelentkezés esetén. 
A foglalkozás minden csütörtökön 18 órától kezdődik.

A víz alatti gyógytorna segíti a mozgásterjedelem növelését, erősíti az izomzatot,
javítja a koordinációt, fokozza a keringést, növeli az izomerőt és az állóképes-
séget, valamint segíti a légzésszabályozást. A vízben történő mozgás hat a moz-
gatórendszer különböző részeire és az idegrendszerre is. A víz alatti torna célja
a gerinc és az alsó végtagok tehermentesítése, a terhelés csökkentése. 

Felnőtt csoportos gyógyúszás 
Szerdánként 18 órától azokat a felnőtteket és időseket 

várják a Szerencsi Fürdő és Wellnessházba, 
akik legalább két úszásnemben tudnak úszni. 

A foglalkozás megfelelő létszámú jelentkezés esetén indul. 
A részvétel azoknak javasolt, akik ízületi megbetegedésekre, szív-és ke-
ringési megbetegedésekre, légúti betegségek és ortopédiai betegségekre
panaszkodnak.
További információk a 47/560-250-es telefonszámon kérhetők.

Az OEP által támogatott 18 éves kor alatti
csoportos gyógyúszás időpontjai:

Babaúszás minden szombaton
10 órától a Városi Tanuszodában.

Érdeklődni és jelentkezni lehet a
(Rákóczi u. 94., tel.: 47/560-250)

és a (Ondi u. 1., tel: 47/560-254)
recepcióján.

Szerencsi Fürdő

és Wellnessház

Városi Tanuszoda

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

FÜRDŐ USZODA

16-16.45 középhaladó

17-17.45 középhaladó

16-16.45 kezdő

14-14.45 középhaladó

14.30-15.15 kezdő

15-15.45 haladó

16-16.45 középhaladó

17-17.45 középhaladó

15-15.45 kezdő

16-16.45 kezdő

17-17.45 kezdő

18-18.45 haladó

15-15.45 kezdő

16-16.45 kezdő

17-17.45 kezdő

18-18.45 haladó

14.30-15.15 haladó

Gyógyúszás
kezdőknek és haladóknak

Felnőtt belépő 1700 Ft
60 éven felüli és nappali tagozatos
diák belépő 1200 Ft

Felnőtt belépő 1300Ft
60 éven felüli és nappali tagozatos
diák belépő 700Ft

Szombat-vasárnap
10-19

19-22

óra
–
–

óra
–
–

Wellness akció egész nyáron a Szerencsi Fürdőben!
2012. május 1- tőljé

2+1 Nyári Akció! (hétfő-vasárnap)2+1 Nyári Akció! (hétfő-vasárnap)
két

!
teljes árú jegy megvásárlása esetén

a harmadik félnek ingyenes a belépés

Hétfő-péntek

Felnőtt belépő 1500 Ft
60 éven felüli és nappali tagozatos
diák belépő 1000 Ft

Felnőtt belépő 1300Ft
60 éven felüli és nappali tagozatos

diák belépő 700Ft

10-18

18-21

óra
–
–

óra
–
–

Szerencs, Rákóczi út 94. Tel.: 47/560-250Szerencs, Rákóczi út 94. Tel.: 47/560-250
www.szerencsifurdo.huwww.szerencsifurdo.hu
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CSIKI KFT.
FŰRÉSZÁRUTELEP – ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS
Legyesbénye, Alkotmány u. 26. (a Csebi Trans mellett)

Megkezdtük térkövek és lábazatburkolók
gyártását többféle színben és formában.

2500 Ft/m -től22500 Ft/m -től2

Szivárvány-Ép Kft.
Szerencs, Huszárvár u. 26.

Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

Zsalukõ közvetlenül

a gyártótól a legolcsóbban!

� Betongyártás, mixeres kiszállítás,
tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
� ADK autódaru-bérbeadás

�Minõsített keverõbõl minõsített beton

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.

ELADÁSI AJÁNLATOK
SZERENCS

KOSSUTH LAJOS UTCA 6. (Vasvári): Belvárosi
442 m² telken, 110 m2 hasznos alapterületű, igénye-
sen felújított, egyedi központi fűtésű családi ház. Az
utcai lakásban 2 utcai szoba, előszoba, konyha, spájz,
fürdőszoba. A lakás előtti hangulatos, boltíves terasz
a konyhából külön is megközelíthető. A teraszról külső
lépcső vezet a házzal egybeépített melléképület te-
tőterében lévő szoba, nappali, fürdőszoba, padfeljáró,
terasz helyiséges önálló lakrészbe. A lakrész alatt 32
m², világos műhely található. Redőnyök, parketta, la-
minált padló, szőnyegpadló, kábeltévé, vezetékes te-
lefon. Az udvar hátsó részében lévő garázsba a Rákóczi
úti társasház udvarán keresztül be lehet állni. Pince.
Növényzetes, intim pihenőkert. Megfelelőség esetén,
beszámításra kerülhet budapesti ingatlan vagy sze-
rencsi társasházi lakás. Irány ár: 13 600 000 Ft. 

Tel.: 20/429-87-25, 47/361-988.
ERZSÉBET ÚT 5. (Buri Jenőné): Belvárosi, 310

m² telken, osztatlan közös tulajdonban álló ikerház

fele részében lévő 2 szoba, spájz fürdőszoba, előszoba
helyiségből álló családi ház, – külön épületben –
nyári konyhával, szobával, továbbá a hozzá tartozó
melléképületekkel. A lakás komfortos komfortfoko-
zatú, de az egyedi kandalló fűtőberendezés nem ké-
pezi eladás tárgyát. Redőny, zuhanyzó, szőnyegpadló.
2009. évben az ingatlanba fürdőszobát létesítettek,
kívülről újra színezték. Kis konyhakert, udvarrész, ren-
des szomszédok. Az ingatlan igényesen felújított és
rendben tartott. KÖLTÖZÉS MIATT SÜRGŐSEN EL-
ADÓ! Irányár: 4 800 000 Ft. Tel.: 30/309-43-90. 

RÁTKA
BÉKE UTCA 22. (BÁRDI INGATLAN): Rátkán,

sík terepadottságú, 1579 m² panorámás telken, 1997-
ben korszerű terv alapján, magas minőségi kivitelezés
mellett épült. 2008. évben felújított, tégla, szintes,
exkluzív megjelenésű családi ház alagsorában: ga-
rázs, műhely 2 raktár, kazánház, lépcsőház, földszint-
jén: nappali, amerikai konyha, spájz, szoba, előszoba,
fürdőszoba, WC, lépcsőház, fedett terasz, hátsó fedett
terasz (14 m²), tetőterében: nappali, 4 szoba, fürdő-

szoba, WC helyiségekkel, 230 m² hasznos alapterü-
lettel. Összkomfortos komfortfokozat, egyedi gázfűtés,
kandalló. Műanyag nyílás zárók, reluxák, laminált pad-
ló, padlószőnyeg, sarokkád, zuhanyzó, parabola. Az
épület északi fala külön szigetelt. Pázsitos pihenőkert,
konyhakert, 30 termő gyümölcsfa. Vállalkozási célra,
többgenerációs, vagy vegyes rendeltetésű ingatlan-
nak is alkalmas. Megfelelőség esetén Rátkán vagy
Szerencsen legalább 3 szobás társasházi vagy kisebb
kertes ingatlant értékegyeztetéssel beszámítanak. 

Irányár: 17 900 000 Ft. Tel.: 70/459-4435,
20/482-04-43.

Érdeklődni: dr. Gálné dr. Ugrai Edit
ügyvéd

3900 Szerencs, Árpád u. 11.
Tel./fax: 47/561-555, 
mobil: 20/529-28-27,

e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com

A bodrogkeresztúri 
hajdani 

„Führer” bányából
származó 

kb. 80-100 t 
fagyálló tarchittufa
faragó kő vegyesen

eladó 

6 000 Ft/t áron. 
Érdeklődni: 

Ujhelyi Sándor, 
+36-30/315-4292.

Utazzon velünk

határok nélkül!

Információ és jelentkezés:

Zemplén Tourist Utazási Iroda KFT.
3900. Szerencs, Rákóczi út 67.

www.zemplentourist.hu
(47) 560-059 (30) 925-8555,

• nyári nyaralások

autóbusszal, repülővel

• repülőjegyek foglalása

(ESTA ügyintézés)

• nemzetközi vonatjegyek

és buszjegyek

Üdülési csekk és SZÉP kártya
elfogadóhely.

WESTERN UNION - pénzátutalás
Olcsó szállás munkásoknak!!!

ValutaváltásValutaváltás
kedvező árfolyamonkedvező árfolyamon

cégeknek és magánszemélyeknekcégeknek és magánszemélyeknek

Belépők

Felnőtt

60 éven felüli

Nappali tagozatos diák

Gyermek (4-6 éves)

hétfő-péntek szombat-vasárnap

10-18 óra

1500 Ft *

1000 Ft *

18-21 óra

1 00 Ft3

700 Ft

10-1 óra9 19-22 óra

1 00 Ft *7

1 00 Ft *2

1 00 Ft3

700 Ft

500 Ft

* 2+1 akció érvényesíthető hétfőtől vasárnapig.

Hétf

zemel a szauna és a g ezen id

t 20% engedményt adunk a jegy árából!

ői, keddi és csütörtöki napokon 15 óráig

nem ü őzkabin, őtartam

alat

A Szerencsi Fürdő és Wellnessház

árai május 1-jétőljegy

Szerencs, Rákóczi út 94.
Telefon: 47/560-250
www.szerencsifurdo.hu

Várjuk kedves
Vásárlóinkat!

ELFOGADÓ-

HELY

Üzlethelyiség kiadó 
Szerencs legforgalmasabb helyén: 

Rákóczi út 94. szám alatt. Érdeklődni lehet:
47/363-129 vagy 30/903-5836.
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A helyi zsidók régi templo‑
mát 1900‑ban a hatóság bezá‑
ratta, mivel olyan rozoga volt,
hogy benne tartózkodni élet‑
veszélyesnek bizonyult. Ad‑
dig, amíg az új templom elké‑
szül, engedélyt kaptak, hogy
a rabbi udvarán ideiglenes
deszkabódét építhessenek kö‑
zösségi imahelynek. 1902‑ben
a vallás és közoktatásügyi mi‑
nisztérium az országos tanítói

nyugdíjalapból ötven év alatt
visszafizetendő, 40 ezer koro‑
nás kölcsönt engedélyezett a
szerencsi hitközségnek temp‑
lomuk felépítésére. A gazdag
szefárdok által előnyben ré‑
szesített, mór stílusban épült
új zsinagógát, 1903. augusztus
6‑án adták át rendeltetésének.

A zsidó lakóépületek, keres‑
kedőházak és a szakrális épü‑
letük mezővárosunk centru‑

mában a 20. század közepéig
jellegadó objektumok voltak.
Szerencsen 1929‑ben 1400, a
háború utolsó évében 1020 fős
zsidóság élt. A történelem tra‑
gikus fordulata, a holokauszt
a szerencsi hitközséget el‑
pusztította, s zsinagógájuk hí‑
vek nélkül maradt. Az egyko‑
ri vallási központ karbantar‑
tás és őrizet hiányában, a
szándékos rongálás eredmé‑
nyeként az épület létét veszé‑
lyeztette. Romos állaga miatt
nem tartozott a megmentésre
érdemes műemlékek közé,
így 1977‑ben a már dinamittal
aláaknázott falakra, majd a
zsinagóga helyén tornyosuló
romhalmazra csodálkozhat‑
tak rá a szerencsi polgárok.

Szerencs határa régóta
szántókkal, rétekkel, legelők‑
kel, szőlő parcellákkal tarkí‑
tott volt, mely alkalmas a me‑
zőgazdasági kultúrák megho‑

nosodására. Őseink jó szoká‑
sát tette teljessé a Szerencsi Ál‑
lami Gazdaság, amelynek
megalakulása óta meghatáro‑
zó szerepe volt a helyi nö‑
vénytermesztésben és állatte‑
nyésztésben, illetve a város
gazdaságában. Központi irá‑
nyítását, adminisztrációs te‑
vékenységét az akkor még ki‑
használatlanul omladozó Rá‑
kóczi‑várban működtette. 

A vizes, rideg, egészségte‑
len körülmények között dol‑
gozók korszerű, a zsinagóga
helyén megépült irodaházu‑
kat az 1970‑es évek végén ve‑
hették birtokba. Vezetői azóta
is ebből az épületből irányít‑
ják, az immár Mezőgazdasági
Zrt‑vé alakult, a régióban elis‑
mert és jelentős agráripari tár‑
saságot.

O.Z.M.

Régen és ma: Zsinagóga és irodaház

Maga az útvonal Közép‑Eu‑
rópán átívelő zarándok‑ és turis‑
taút‑hálózat, melynek kelet‑
nyugati tengelye az ausztriai
Mariazelltől az erdélyi Csík‑
somlyóig vezet mintegy 1400
km‑es távon. A zarándokút
résztvevői a „Máriával, Jézus
anyjával” mottó jegyében gyalo‑
golnak erdélyi végállomásukig,
amely a május 25‑28‑a közötti
Csíksomlyói Pünkösdi Búcsú
lesz. A Szerencsi Hírek stábja
április 29‑én, Monokon találko‑
zott a túra résztvevőivel.

Csizmadia István, a csoport

vezetője elmondta érdeklődé‑
sünkre, hogy a Mária‑út gondo‑
lata elsősorban azért született
meg, hogy segítsen az orszá‑
gunk egységének békés megte‑
remtésében. Mint megtudtuk,
az észak‑déli és a kelet‑nyugati
út tulajdonképpen egy nagy ke‑
resztet alkot, ami lefedi a szét‑
szabdalt Magyarországot. 

– Amikor Csíksomlyóba érke‑
zünk, mintegy hatszázezer ma‑
gyar van együtt a világ minden
tájáról, megható érzés. Utunk
során minden településen érez‑
zük a szeretetet, nem mindig si‑

kerül leplezni az elérzékenyü‑
lést – fogalmazta meg gondola‑
tait Csizmadia István.

A zarándokok részt vettek a
monoki római katolikus egyház
vasárnapi, búzaszenteléssel
egybekötött szentmiséjén, ame‑
lyen Rácz Bertalan címzetes ka‑
nonok vezetésével könyörögtek
a bő termésért, miközben meg‑
áldották a termőföldeket, a ve‑
téseket. A zarándokcsoport még
ezen a napon folytatta útját Rát‑
kára és Mádra, majd hétfőn
hagyták el kistérségünket Tarcal
irányába.

A Mária-út zarándokai
Magyarországon és ezen belül a zempléni vidéken is áthalad a zarándok és tu‑

rista útvonal, amelynek mintegy 1400 kilométeres szakasza Ausztriából egészen
az erdélyi Csíksomlyóig vezet. A Mária‑út zarándokai a közelmúltban érkeztek
meg Monokra.

A rendhagyó alkalmon nagy
számban megjelent hívek előtt
Darvas László tartott prédiká‑
ciót a templom közösségben
betöltött szerepéről. A plébános
az egyházi épület névadójáról
szólva hangsúlyozta, hogy
Munkás Szent József napjaink‑
ban is közel áll hozzánk, hiszen
életét és tevékenységét az áldo‑
zatos munka, valamint a csa‑
ládról való gondoskodás jelle‑
mezte.

Az ideiglenesen a szentély‑
ben elhelyezett orgonát rövid
imádság után áldotta meg Dar‑
vas László. – Annak idején Mó‑
zesnek elrendelted Urunk,

hogy néped énekkel és hang‑
szerek kíséretében dicsérjen té‑
ged. Kérjük, áldd meg ezt az
orgonát, hogy a lelkünket en‑
nek hangjára emeljük fel hoz‑
zád – hangzott el.

A plébános lapunk érdeklő‑
désére elmondta, hogy öröm‑
mel fogadták az adományt, hi‑
szen a templom berendezései
közül már csak az orgona hi‑
ányzott. – Az istentisztelet
örömünnep kell, hogy legyen,
ezt szeretnénk visszahozni a
szertartásainkba a megörökölt
hangszerrel. A rossz beidegző‑
dés helyett, miszerint a temp‑
lomba komor arccal lépnünk,
szeretnénk, ha örvendezve jön‑
nének a hívek, hiszen ezeken az
alkalmakon Istennel és egy‑
mással is találkozhatnak, ami
mindig örömteli esemény.
Énekkel és zeneszóval pedig
valóban ki tudja tárni a lelkét az
ember – fogalmazott Darvas
László. 

A hangszer a szükséges mű‑
szaki feltételek megteremtése
után, a későbbiekben kerül
végleges helyére és Ficsor Már‑
ton kántor kezei alatt fog meg‑
szólalni Isten dicséretére.

H. R.

Évfordulóünnep és
áldás az új orgonára
Ünnepi szertartással emlékeztek meg május 1‑jén a

Munkás Szent József római katolikus templom alap‑
kőletételének évfordulójáról. A szertartás kezdetén ál‑
dották meg azt a digitális orgonát, melyet Braun Mik‑
lós, a Pannon 2000 Kft. vezetője a Város Napján ado‑
mányozott a szerencsi katolikus egyházközségnek.
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A nehézséget az okozta,
hogy nem kapta meg az utazási
engedélyt a lova. Félő volt,
hogy füstbe megy a terve, mi‑
szerint a csíksomlyói pünkösdi
búcsúra lóháton érkezik meg.
Szántó Zsoltot azonban nem
abból a fából faragták, akit
apróbb hiányosságok megin‑
gatnak elhatározásában. Felvet‑
te a kapcsolatot anyaországi is‑
merőseivel, Budapesten kapott
egy kölcsön lovat május hatodi‑
kán és elindult a Hősök teréről.
– Kísérővel érkeztem a követ‑
kező állomásra, ahol már újabb
patással fogadtak, a fővárosi
hátast pedig visszavitte addigi
kísérőm a tulajdonosának – so‑
rolja. 

– Bekecs a tizedik váltóhely,
ide Kisgyőrből érkeztem az ott
élő, de komlóskai származású
Szemán Jani bátyussal, itt pedig
újdonsült barátom, Bányai Béla
fogadott. Az egyik lovával és
egy csikóssal teszem meg a tá‑
vot Bodrogkeresztúrig, ahol
már várnak rám. Az út során
találkoztam a Mária‑út zarán‑
dokaival, akik szintén Csík‑
somlyóra igyekeznek és ha
minden igaz, még egyszer
érintjük egymást, merthogy To‑
kajtól én is ezt az útvonalat kö‑
vetem. A határnál barátaimmal
találkozom, Csíksomlyóra már
saját lovaimmal érkezem – szá‑
mol be tervéről a székely fiatal‑
ember, akit szokatlan elhatáro‑

zásáról is faggattunk. – A telje‑
sítményemmel szeretném fel‑
hívni a világ figyelmét Székely‑
föld autonómiájának szüksé‑
gességére, a magyar sors jobbra
fordulásának fontosságára. A
magyarok úgy vannak a nagy‑
világban, mint a kinyújtott öt
ujjam, mindegyik más irányba
mutat. De ha ököllé szorítom,
akkor egyként lehet látni őket.
Nos, ezt az összetartozást kell
erősíteni, az effajta összefogás
határozhatja meg a jövőnket –
mondta Szántó Zsolt. 

A történet érdekessége, hogy
a Bányai Lovasiskolában éppen
akkor kezdte meg az ellést egy
kanca, amikor az erdélyi fiatal‑
ember megérkezett. Tevéke‑
nyen részt vett a kiscsikó világ‑
ra hozatalában, és kisebb cso‑
dának tartotta az esetet. – Lám
– mondta ízes, székelyekre jel‑
lemző hanghordozással – az Is‑
ten is azt akarta, hogy most ér‑
jek ide. Úgy hiszem, nem utol‑
jára jártam Bekecsen. – Bányai
Béla hozzátette, közel van a
Mária‑út, a kiscsikó nevét úgy
választják majd meg, hogy az
valamilyen szinten kötődjön a
különböző országokban élő,
magyarok összefogását jelké‑
pező földrajzi nyomvonalhoz.

A szakemberek szívesen áll‑
tak az elsősorban iskolás ven‑
dégek rendelkezésére. A fiata‑
lok nem kímélték az egyenru‑
hásokat, ezernyi kérdés hang‑
zott el a technikai felszerelések‑
ről és persze a tűzesetekről. A
házigazdák bemutatókon ke‑
resztül érzékeltették a hivatás
szépségeit és megengedték a fi‑
ataloknak, hogy beüljenek a

nagy piros kocsikba, kipróbál‑
ják a kapcsolattartásokhoz nél‑
külözhetetlen adó‑vevőket,
tűzoltásnál használatos eszkö‑
zöket. Azt nem tudni, hogy há‑
nyan választják majd ezt a hiva‑
tást a tanulmányuk befejezése
után, de az biztos, hogy a diá‑
kok élményekben gazdag dél‑
előtt után ülhettek vissza az is‑
kolapadokba.

Tíz éve kezdődött el Golopon
a néptáncoktatás, az akkor még
működő iskola adott helyet en‑
nek a művészeti ágnak. A diá‑
kok nagy lelkesedéssel és szor‑
galommal láttak neki a tanulás‑
nak és csakhamar fellépések,
meghívások, versenyeredmé‑
nyek igazolták, hogy valóban
helye van a táncnak Golopon,
ebben a csöppnyi, de annál
szebb falucskában. Egy idő el‑

teltével a felnőttek is kedvet
kaptak a tánchoz, először csak
szemlélőként, majd aktívan is
részt vettek a találkozók szerve‑
zésében, a csoport körüli tevé‑
kenységekben. Ebben az évben
alakult meg a Libabőr Népmű‑
vészeti Egyesület, hogy a meg‑
kezdett munkát segítse, anyagi
és szakmai támogatást nyújt‑
hasson az azóta kialakult fel‑
nőtt és óvodás együtteseknek.

A tánctalálkozó figyelemfelkel‑
tés mindenki felé, hogy érde‑
mes elkezdeni a néptáncot, ér‑
demes aktívan őrizni a hagyo‑
mányokat.

A golopi néptánc oktatás tíz
esztendős jubileumát ünneplik
május 13‑án. A színpadi bemu‑
tatókon a Parapács zenekar
szolgáltatja a zenét. A táncosok
minden érdeklődőt szeretettel
várnak!

A Tállyai Zempléni Árpád Ál‑
talános Iskola pedagógusai és
diákjai április utolsó hetének el‑
ső napját szánták a Föld Napja

megünneplésére. Az esemény‑
sorozat alkalmat adott környe‑
zet‑ és természetvédelmi verse‑
nyek megrendezésére is.

Mint az összeszorított ököl Nyílt nap 
a tűzoltóságon

Golopon jubilálnak a néptáncosok
Tállya: Föld Napja

A Csíkszeredához közeli Csíkszentimrén élő Szántó Zsolt nemrégiben úgy gon‑
dolta, lóháton teszi meg az utat Budapest és Csíksomlyó között, azonban saját há‑
tasát nem hozhatta magával Magyarországra.

Egész napos „nyitva tartással” várták a szerencsi tűz‑
oltók a látogatókat a május 4‑én megrendezett nyílt na‑
pon.

A mezőzombori elszárma‑
zottak találkozóján Varga
Kata egy nagyon látványos
és ízletes, saját maga által
kreált, utónevével elkeresz‑
telt süteménnyel várta a
vendégeket. Úgy véltük, a fi‑
nomság annál is inkább kü‑
lönleges, mert azt egy Felvi‑
dékről négy éve Mezőzom‑
borra „származott” hölgy
készítette el.

Hozzávalók és elkészítés:
25 dkg darált dió, 25 dkg por‑
cukor, 1 dl rum, 6 tojásos pis‑

kótatészta, saját főzésű ba‑
racklekvár. Mindezt összeke‑
verjük a lekvár kivételével,
kb. 1 cm vastagságúra alakít‑
juk, a tetejét megkenjük a lek‑
várral.

20 dkg tejporból, 15 dkg
porcukorból, 20 dkg teavaj‑
ból krémet készítünk, ezt fel‑
visszük a lekvárra, majd az
így elkészült táblát öt centi‑
méteres kockákra szeleteljük.
Külön díszítésként és ízfoko‑
zóként felolvasztott csokolá‑
déba mártjuk a kockák felét.

Tisztelt szerkesztőség!
Az üzletemben április 24‑

én délelőtt lopás történt. Érte‑
sítettem a Szerencsi Rendőr‑
kapitányság ügyeletét, pon‑
tos személyleírás alapján per‑
ceken belül elfogták a két fia‑
tal elkövetőt.

Ezúton szeretnék köszöne‑

tet mondani a Szerencsi
Rendőrkapitányságon dolgo‑
zó Dendel János, Majoros Pé‑
ter, Tóth Károly és Sági Gergő
rendőr uraknak. Munkájuk‑
hoz kitartást, megbecsülést és
tiszteletet kívánok!

Köszönettel: az üzlet tulaj‑
donosa.

MIT FŐZZÜNK A HÉTVÉGÉN?

Kata-szelete

AA  SSZZEERREENNCCSSII  HHÍÍRREEKK
PPOOSSTTÁÁJJÁÁBBÓÓLL
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Tisztújító közgyűlését tartott április 30‑án a Hegyaljai Alko‑
tók Társulása (HAT). Gaál Ernő korábbi elnök lemondott tiszt‑
ségéről, helyére Viczai Henriettát választották meg a szervezet
tagjai, az alelnöki teendőket Leskó Imre látja el a jövőben. 
A HAT felügyelő bizottsága élére Jeney András került, új tag‑
nak Bodnár Editet és Kardos Istvánt választották meg. 

Az új vezetésnek sikeres munkát kívánunk.

Tisztújítás a HAT-ban

HH••AA••TT H E G Y A L J A I  A L K O T Ó K  T Á R S U L Á S A
3900 Szerencs, Rákóczi-vár. Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74. Adószám: 18419991-1-05, Számlaszám: Tokaj és Vidéke takarékszövetkezet 56100048-11033358 (3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)

Keletről felkelvén a nap
reményre lelt a pillanat.
Mosoly köszönti gyermekét,
más fénnyel virradt ránk az ég!

Eljött közénk az ezredév,
szívünk előre néz, tekint!
Mit adtak elmúlt századok,
építsünk rá hazát mi most!

Csak jót, a szépet, emberit,
nem légvárat, mely elvakít.
Hit, hűség, álljon kő kövön,
s ne mossa el a vízözön!

Talapzatán egy jel legyen,
reménysugár az életen!
Egyetlen mondatot üzen:
„Az Isten nélkül elveszem!”

Hisz békét bennem ő teremt,
elűzvén tán a végzetet.
Fájdalmak gyásza sem temet,
lelkedre bízván lelkemet!

Bodnár László:

A VIRRADAT ÜZEN

Kicsiny, rendezett tér, ölelik templomok;
karcsú tornyok felett kereszt – s a csillag is –,
magához hív, neked ragyog.

Korán érkeztél, s messziről.
Lélekharang kondult a hírre,
komor, szuroksötétet vártál,
s most megzavart a tér idillje.

Az utadat vonat jajongta végig,
aztán gyalog jöttél, egész a tarka térig,
sóízű könny fáradt arcod kirágta,
cipőt lerúgva padra rogysz,
és nem bánod, ki látja.

A felhők mégis rossznéven veszik,
esőjük lassan ráered;
nyitják a templomot, rám támaszkodva lépsz be,
és észre sem veszed,
festékes lett fekete blézered.

Az oltárképen magányos férfi ül,
fekete háttér, felülről sugarak,
Atyám, vedd el tőlem a keserű poharat;
fuvola kísér menedék-szavakat,
ne félj, örökre megváltottalak,
ablakon Írás zeng, kiált,
kiáltja szóban, zengi énekekben,
erős várunk az Úr, legyőzhetetlen,
ha Ő velünk, ki ellenünk,
halál felett is Ő nyert diadalmat.

S templomfalakról zúg, ujjong a visszhang:
boldog halott, az Úrban aki meghalt…
És látod is pihenni boldogan;
boldog volt nappala, s most boldog éjjele,
benned mégis sikolt a múlt,
és sír a felhők éneke.

A visszaút is megviselt
– szél fújt és jég esett –,
s fáradt-csüggedten érsz haza.
Rosszkedvűen pörölsz, és nem tudod kiért,
hiányzik mind, kit nem látsz már soha.
Ruhád is bosszant, széktámlára téve,
haragszol most minden festékpecsétre.

Sötét a folt,
nyershús-színű, veres,
akár sómarta arcod; s a lelked is sebes.
Eső is újra hull, roskadva ülsz alá,
és míg az ég cseppekben rád pereg,
s álmodsz alatta régi fényeket –
szokatlan, furcsa, minden tiszta lett.
Feljött a Hold,
s váratlanul hajnalt hozott az est.

Békesség jött vele, szellő, üvegharang,
eltűnt a folt,
helyén csupán a fény maradt,
áttört a felhőn, át a könnyeken,
és őriz néked egy mosolyt
fekete blézeren.

Jeney András:

HAJNALT HOZOTT AZ EST

Felöltözteti a szobrokat a hajnal,
Sárga fátyol szemükön a nap.
Kit hoztok ma ide ünnepelni?
Fényes fejükre arany
Koronát rajzol a dagály.
A Gutenberg sarkon szembe jön a lány.

A Gutenberg sarkon nincsenek csak házak,
Csak kezek vannak, meg levelek.
S az ujjakból úgy erednek a szavak,
Mint induláskor az emberek.
Hogy meddig jutnak, őszinte talány.
A Gutenberg sarkon énekel a lány.

A Gutenberg sarkon
Testetlen az este,
Az aszfaltcsíkokat
Holdezüstre festve
Költözik az utcába a nyár.
A Gutenberg sarkon 
Nem áll már a lány.

Viczai Henrietta:

GUTENBERG SARKON

Hét hónapig magában hordozott,
Szüléskor lemondtak rólam az orvosok.
Ő bízott bennem: megtanított élni.

Így láttunk együtt ötvenegy nyarat.
S most itt ül velem szemben
Negyven kiló vasakarat.

Nem voltam jó gyerek:
Összetörtem benne ezer álmot,
De mellében ezer szívével
Mindig megbocsátott.

Nem szakítok le élő virágot,
Elviszem hozzá a szívemet.
Csokorba kötött fájdalmai szirmán
Anyám lelkébe hajózom.

Kardos István:

ÉDESANYÁMNAK

Mióta elvesztettem őt,
felettem is eljárt az idő.
Egyre jobban érzem hiányát,
mindinkább vonz a temető.

Mióta nincs anyám,
arcát idézem – végtelen.
– Istenem, miért vetted el oly korán
Őt, ki életet adott nekem?

Alig volt ideje szeretni
engem s gyermekeimet.
Mióta elvesztettem őt,
hervadt és kopár a liget.

De tudnám szeretni, várni
a drága Anyám – ha élne még.
Minden percben igyekeznék
megszépíteni életét.

Istenem! De jó lett volna látni,
hogy öreg nénike lett.
Féltőn állnék, virrasztanék
minden éjjel az ágya felett.

Ölembe téve simogatnám
megfáradt, dolgos két kezét,
könnyeimmel mosnám le
megtört szívének száz apró sebét.

Oly sokat tehettem volna,
mikor még volt nekem,
de miért csak most jut eszembe,
… miért csak most, Istenem?!

Bocsáss meg érte jó Anyám,
ki életet adtál nekem!
Hidd el, sokszor úgy érzem,
azzal, hogy élek: vétkezem.

Ha majd újra találkozunk,
elmesélem léha életem,
s te úgy, mint gyermekkoromban
– ugye Anya – megfogod a kezem!

Földi életünk keservét
közösen siratjuk Anyám.
Melletted lesz végső helyem,
s lesz békés, örök hazám.

Maczkó Edit:

ANYÁM EMLÉKÉRE

Elvesztem a plakátrengetegben
én lettem egy lecsüngő
szétázott hajlat.

Rám ragadt 
egy korábbi kampány kép,
s a  szöveg, s úgy takar
mint temetetlen holtat az avar.

Papír bőrömön tetovált reklám
színházi műsor,
régi focimeccs,
akciók hírhada néz rám,
itt a kép szavakat utál.

Bár szél cibál,
én ragaszkodom és maradok,
mint darabka kopott szótöredék
a százszor lekapart tűzfalon.

Németh Tibor:

MINT A PLAKÁTOK

Imádságra kulcsolt
ráncos kezet,
mely oly sokszor
simogatóan mindig
megérintett.

Járókerettel tétován
mozduló lábat,
mely oly sokszor
fojtotta magába
a „mehetnék” vágyat.

Ékesen villanó
égszínkék szemet,
mely oly sokszor
aggódva kísérte
távolodó lépteimet.

Fekete kendős
lehajtott fejet,
mely volt rég
szálfaegyenes, ritkán
intett nemet.

Mozdulatokat őrzök…
kopott emlékeket,
melyek oly sokszor
szívembe zártan
haloványan fel-felderengenek.

L. Gál Mária:

MOZDULATOKAT ŐRZÖK

Schlosserné Báthory Piroska rajza.



• TÜDŐGYÓGYÁSZAT
(földszint 41‑es ajtó)
Telefon: 16‑os mellék. 
Rendelési idő: hétfő 8‑13 órá‑

ig, rendel: dr. Galambos László;
kedd 8‑15 óráig, rendel: dr. Ár‑
vai Éva, szerda 8‑15 óráig, ren‑
del: dr. Szarvák Katalin, csütör‑
tök 8‑13 óráig, rendel: dr. Slárku
Ilona, péntek 8‑14 óráig, rendel:
változó.  

A szakrendelés beutaló köte‑
les, időpont egyeztetés a fenti
mellékszámon. 

• RÖNTGEN
(földszint 27‑es ajtó)
Telefon: 32‑es mellék.
Rendelési idő: minden nap 

8‑15 óráig távleletezéssel. 
A röntgen beutaló köteles. 

• ULTRAHANG
(földszint 31‑es ajtó)
Telefon: 33‑as mellék. 
Rendelési idő: kedd és csütör‑

tök 8‑12 óráig, rendel: dr. Fehér
Márta; szerda 8‑12 óráig, rendel:
dr. Tornay Zoltán. 

Carotis UH, rendelési idő:
szerda 15‑18 óráig, rendel: dr.
Varga Eszter vagy dr. Sebő Nó‑
ra. 

Az ultrahang beutaló köteles,
időpont egyeztetés a 32‑es vagy
a 33‑as melléken. 

• SEBÉSZET
(földszint 8‑as ajtó)
Telefon: 18‑as mellék. 
Rendelési idő: minden nap 

8‑15 óráig, rendel: dr. Árnyasi
András.

• PSYCHIÁTRIA
(II. emelet 210‑es ajtó)
Telefon: 56‑os mellék. 
Rendelési idő: hétfő, kedd,

szerda, csütörtök 8‑15 óráig,
rendel: dr. Barják Tamás.

Beutaló köteles, időpont
egyeztetés a fenti telefonszá‑
mon. 

• REUMATOLÓGIA
(földszint 12‑es ajtó)
Telefon: 77‑es mellék. 
Rendelési idő: hétfő, szerda,

csütörtök 8‑15 óráig, péntek 
8‑13 óráig, rendel: dr. Haulik Ju‑
dit; kedd 10.30‑15 óráig, rendel:
dr. Hutkai Zsuzsanna. 

Beutaló és előjegyzés köteles,
időpont egyeztetés a 60‑as vagy
a 77‑es melléken. 

• FIZIOTHERÁPIA 
(III. emelet 320‑as ajtó, torna‑

terem)
Telefon: 75‑ös mellék. 
Kezelési idő: minden nap 

8‑15 óráig. 
Beutaló köteles, időpont

egyeztetés a fenti melléken. 
• ORTHOPÉDIA

(földszint 15‑ös ajtó)
Telefon: 49‑es mellék. 
Rendelési idő: kedd 8‑12 órá‑

ig, szerda 8‑15 óráig, rendel: dr.
Mándi József; csütörtök 9‑15.30
óráig, rendel: dr. Riskó Ágnes. 

Beutalóval és előjegyzéssel
vehető igénybe.

• BELGYÓGYÁSZAT,
GASZTROENTEROLÓGIA

(I. emelet 107‑es ajtó)
Telefon: 36‑os mellék.
Rendelési idő: minden nap 

8‑15 óráig, rendel: dr. Molnár
Pál. Beutaló és előjegyzés köte‑
les. 

• KARDIOLÓGIA
(I. emelet 108‑as ajtó)
Telefon: 38‑as mellék. 
Rendelési idő: hétfő 8‑15 órá‑

ig, rendel: dr. Hacsi Andrea;
kedd 15‑18 óráig, rendel: dr.
Nagy Gábor, szerda 13‑17 óráig,
rendel: dr. Lóczi Géza, csütör‑
tök 8‑14 óráig, rendel: dr. Veres
Ilona, péntek 15‑18 óráig, ren‑
del: dr. Gerges Gábor. 

Beutaló köteles, időpont
egyeztetés a 60‑as vagy a 38‑as
melléken. 

• ENDOKRINOLÓGIA,
ANYAGCSERE 

ÉS DIABETOLÓGIA
(I. emelet 108‑as ajtó)
Telefon: 38‑as mellék. 

• SZEMÉSZET
(I. emelet 105‑ös ajtó)
Telefon: 37‑es mellék. 
Rendelési idő: hétfő 13‑18

óráig, csütörtök 13‑20 óráig,
rendel: dr. Várhegyi Zsolt; kedd
7‑13 óráig, rendel: dr. Korondi
Klára; kedd 13‑18 óráig, rendel:
dr. Mazsaroff Csilla; csütörtök
8‑13 óráig, rendel: dr. Eszlári
Erika; péntek: 8‑13 óráig, rendel:
dr. Eszlári Erika. 

A rendelés előjegyzés köteles,
sürgős esetben előjegyzés nél‑
kül is igénybe vehető. 

• LABORATÓRIUM
(földszint 18‑as ajtó)
Telefon: 51‑es vagy 61‑es mel‑

lék. 
Vérvétel: minden nap 8‑11

óráig, korábbi leletkiadás: 7.30
óra, 8 óra, 9 óra, 10 óra, 11 óra,
aznapi leletkiadás: 14.30‑15 órá‑
ig. Beutaló köteles.

• UROLÓGIA
(II. emelet 222‑es ajtó)
Telefon: 55‑ös mellék. 
Rendelési idő: hétfő 12.30‑16

óráig, rendel: dr. Szilágyi László
vagy dr. Bognár Csaba; szerda
8‑14.30 óráig, péntek 8‑12.30
óráig, rendel: dr. Hronszky Ist‑
ván főorvos. 

• NŐGYÓGYÁSZAT
(II. emelet 219‑es ajtó)
Telefon: 54‑es mellék. 
Rendelési idő: hétfő 8‑14 órá‑

ig, rendel: dr. Pázsit Emese;
kedd 13‑17 óráig, rendel: dr.
Csóka Miklós Arnold; szerda 8‑
12 óráig, rendel: dr. Rácz Ernő
vagy dr. Jakab András; csütör‑
tök 8‑15 óráig, rendel: dr. Trup‑
polai Tibor Lajos; péntek 8‑12
óráig, rendel: dr. Berzéky János
vagy Dr. Kovács Lajos. 

• FOGLALKOZÁS‑
EGÉSZSÉGÜGY

(II. emelet 216‑os ajtó)
Telefon: 22‑es mellék. 
Rendelési idő: hétfő, kedd,

csütörtök 8‑11.30 óráig, rendel:
dr. Honti Judit. 

• BŐRGYÓGYÁSZAT
(II. emelet 205‑ös ajtó)
Telefon: 57‑es mellék. 
Rendelési idő: minden nap 

9‑12 óráig és 13.30‑15 óráig, ren‑
del: dr. Tarr Tünde.

• IDEGGYÓGYÁSZAT
(II. emelet 207‑es ajtó)
Telefon: 58‑as mellék. 
Rendelési idő: hétfő és péntek

8‑14 óráig, rendel: dr. Lakatos
Katalin; kedd 8‑12 óráig, rendel:
dr. Pleszkó Apollónia; kedd 
16‑18 óráig, rendel: dr. Csókay
András; szerda 8‑17 óráig, ren‑
del: dr. Pásztor Erzsébet; csütör‑
tök 13‑17 óráig, rendel: dr. Pász‑
tor Erzsébet.

Beutalóval és előjegyzéssel
vehető igénybe.

• FÜL‑ORR‑GÉGÉSZET
(II. emelet 204‑es ajtó)
Telefon: 71‑es mellék. 
Rendelési idő: hétfő, kedd 

8‑14 óráig, rendel: dr. Berecz
Anna; szerda 8‑13 óráig, rendel:
dr. Makó Lőrinc vagy dr. Bara‑
bási Miklós; csütörtök 8‑14 órá‑
ig, rendel: dr. Dégi Katalin. 

• PSZICHOLÓGIA
(II. emelet 209‑es ajtó)
Telefon: 59‑es mellék. 
Rendelési idő: minden nap 8‑

15 óráig, rendel: Gombos Zsóka
klinikai szakpszichológus.

(II. emelet 215‑ös ajtó)
Telefon: 67‑es mellék. 
Rendelési idő: kedd 8‑13 órá‑

ig, rendel: Barta Gyöngyi klini‑
kai szakpszichológus. 

Beutaló köteles, időpont
egyeztetés a fenti telefonszámo‑
kon. 

• AUDIOLÓGIA
(II. emelet 216‑os ajtó)
Telefon: 22‑es mellék. 
Rendelési idő: szerda 14‑17

óráig, rendel: dr. Szakács Gábor. 
Beutalóval előjegyzés alapján

vehető igénybe. 
• ANGIOLÓGIA

(földszint 31‑es ajtó)
Telefonszám: 32‑es mellék. 
Rendelési idő: csütörtök 

15‑18.30 óráig, rendel: dr. Varga
Eszter vagy dr. Sebő Nóra. 

A vizsgálat beutalóval és elő‑
jegyezéssel vehető igénybe. 

• GYÓGYTORNA
(III. emelet 320‑as ajtó, torna‑

terem)
Telefon: 75‑ös mellék. 
Gyógytorna ideje: minden

nap 8‑15 óráig.
Beutalóval vehető igénybe,

időpont egyeztetés a fenti tele‑
fonszámon. 

• GYÓGYMASSZÁZS
(II. emelet 319‑es ajtó)
Telefon: 65‑ös mellék. 
Kezelési idő: 7.30‑14.30 óráig. 
Beutaló köteles, időpont

egyeztetés a fenti telefonszá‑
mon. 

• MOZGÁSSZERVI
REHABILITÁCIÓ

(földszint 15‑ös ajtó)
Telefon: 49‑es mellék. 
Rendelési idő: kedd 13‑18

óráig; rendel: dr. Pásztor Erzsé‑
bet. 

Beutaló köteles, időpont
egyeztetés a 60‑as melléken
vagy a 49‑es melléken. 

• ANESZTEZIOLÓGIA
(II. emelet 222‑es ajtó)

Telefon: 55‑ös mellék. 
Rendelési idő: kedd 13‑17

óráig, rendel: dr. Hacsi Andrea. 
A rendelés beutaló köteles. 

• ALLERGOLÓGIA
(II. emelet 204‑es ajtó)
Telefon: 71‑es mellék. 
Rendelési idő: péntek 8‑14

óra, rendel: dr. Szabó Melinda. 
Beutaló és előjegyzés köteles. 

• CSECSEMŐ ÉS 
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
(Szerencs, Rákóczi út 51. 

I. emelet)
Telefon: 47/361‑547
Rendelési idő: hétfő, szerda,

péntek 8‑12 óra; kedd és csütör‑
tök 13‑15 óra, rendel: dr. Bobkó
Géza.
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HOROSZKÓP
május 11. – május 25.

KOS (III. 21.-IV. 20.)______________________________________________
Igen jól érzi magát a bőrében, amihez hozzájárul az is, hogy pénzügyeit sikerül jó irányba
terelgetnie. Így a hobbijára kicsit többet költhet, de hosszabb távon még ez a „pazarlás” is jó befek-
tetésnek bizonyulhat. Otthonát érintő ügyben egész hónapban támogatják csillagai, ha több elszánt-
ságot mutat.

BIKA (IV. 21.-V. 20.)______________________________________________
A Hold a jegyével szemben álló Skorpióban telik meg a hónap elején, ami szélsőséges lelki-
állapotokba hajtja: virágos kedve váltakozhat a búskomorsággal. Mégsem célszerű alkohollal simítani
ki kedvét, mert annak meg súlyos testi tünetei lehetnek. 

IKREK (V. 21.-VI. 21.)______________________________________________
A mozgás, az utazás kap most kiemelt szerepet életében, annyira, hogy már talán sok is lesz
a jóból. Bár úgy érzi, hogy önnek mindenütt ott kell lennie, fontossági sorrendet kellene felállítania,
mert fennáll az idegkimerülés veszélye. Szerelmi élete is nagyon kalandos lehet, de az igazi még
mindig nem jött el.

RÁK (VI. 22.-VII. 22.)______________________________________________
E hónapban inkább óvakodjon a szerződéskötésektől: előfordulhat, hogy nagyon okosnak
hiszi magát, és pont ezért fogják csőbe húzni egy csábítónak látszó ajánlattal. Sajnos most szerelmi
ügyekben sem a szerencse kegyeltje. A gátlásokból eredő fájdalom azonban a szerelem mélységét
és intenzitását is fokozza.

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.)______________________________________________
Váratlanul felbukkan a lehetősége annak, hogy olyan helyre utazhat, ahová már régóta só-
várgott. Ügyeljen arra, hogy szellemi látókörének tágítása ne menjen a fizikai állapotának rovására.
A betegségek házán átvonuló Plútó azt jelzi, hogy hosszú ideig sanyargatta testét, ami előbb-utóbb
megbosszulhatja magát.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.)______________________________________________
Már zsigereiben érzi a nyár leheletét, ezért van tán, hogy nem is bír várni tovább a nyaralás
megkezdésével. Kedvező utazási ajánlatot hozhat a hónap közepén a Nap és a Jupiter együttállása,
amely kalandtúrára, sportolásra készteti. Ideje, hogy zsibbadt ereiben megpezsdítse a vért! 

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.)______________________________________________
A jegyében tanyázó Szaturnusz kicsit gáncsoskodóvá teszi, ezért figyeljen oda jobban emberi
kapcsolatai ápolására. Kedveskedéssel többre mehet, mint okoskodó konspirációkkal, pláne plety-
kálkodással. Ez utóbbi inkább csak ronthat helyzetén és kellemetlenségeket okozhat magának. 

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.)______________________________________________
A hónap eleji teliholdas esték felelevenítik valamely régi, talán évtizedes fájdalmát, emiatt
hajlamos rá, hogy drámaivá növesszen egy problémát. Sajnos ez az időszak nem alkalmas a megbe-
szélésre, tisztázásra, mert minden kimondott szó és kimondatlan gondolat csak sebez és felzaklat. 

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.)______________________________________________
Az esthajnalcsillag májusban a társkapcsolat házában áll és ez a fiatal Nyilasoknak rengeteg
randevúzási lehetőséggel szolgál. Családosoknál inkább a gyermekekkel való foglalatosság kaphat
nagyobb hangsúlyt: talán valami iskolai probléma hívja fel a figyelmét a következetesebb törődés
fontosságára!

BAK (XII. 22.-I. 20.)______________________________________________
Ha meg akarja valósítani álmait, akkor az aktív álmodozáson kívül konkrét cselekedeteket
is végre kell hajtania. Sajnos ezek bizony nem mindig növelik népszerűségét, de gondoljon arra, hogy
az emberek (manapság) előbb mutatják ki rosszallásukat, mintsem szimpátiájukat mások iránt.

VÍZÖNTŐ (I. 21.-II. 19.)______________________________________________
A szerencse különösen kegyes lehet önhöz a hónap elején, széles jókedvével mindenkit ma-
gával sodor, megbabonáz. Használja ki ezt az időszakot, mert a hónap közepétől a munkahelyi gondok
terhe jobban nyomja vállát, hacsak annyira túlzásba nem viszi az élvezeteket, hogy egy alapos gyo-
morrontás okot szolgáltasson a távolmaradásra.

HALAK (II. 20.-III. 20.)______________________________________________
A Merkúr állása a pénz házában, pénzügyi spekulációkat sejtet, ám egyelőre ne akarjon sem-
milyen szerződést kötni. Könnyen becsapódhat, még ha szándékosságot nem is feltételezünk. Szívbéli
ügyekben nagyobb szerencséje lehet, de legyen óvatos!

Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet
3900 Szerencs, Bekecsi u. 10. Telefon: 47/361-758



CSÜTÖRTÖK, 
A JUPITER NAPJA

A Jupiter alapszimbólumai a
kiterjedés, hit, remény, elfoga‑
dás, bölcsesség, szeretet, öröm,
kiteljesedés, oldódás, asszimilá‑
ció, nagy szerencse. Csütörtö‑
kön létjogosultsága van min‑
dennek, mely életörömöt, élve‑
zetet jelent. Táplálkozásunkat
tekintve olyan ételekkel érde‑
mes azonosulnunk, melyek bő‑
ségesek, energiával töltenek föl,
illetve kényeztetnek. Fontos a
nagyobb mennyiségű energia‑
bevitel, hogy hétvégéig lendü‑
letesek maradjunk. A zsíros,
olajos, édeskés ételek, a tejszí‑
nek és a zsírosabb tejtermékek
a nap elveinek teljességgel
megfelelnek. Nem kell aggód‑
nunk, mert szervezetünk a tar‑
talmasabb ételeket is maradék‑
talanul föl tudja dolgozni, nem
raktározza el.

A szervezet regenerálása a
Jupiter feladata, amit testünk‑
ben a máj képvisel. Ennek meg‑

felelően a nap gyógynövényei
regenerálják a szervezetet,
görcs oldó, méregtelenítő hatá‑
súak. Ilyen például a gyermek‑
láncfű, agavé, ginseng, vérehul‑
ló fecskefű, libapimpó, pity‑
pang, borágó, lórum, izlandi
zuzmó, húsos som, szantálfa,
árnika, len, kövirózsa, hársfa.
Gyógyteánkat ízesíthetjük
mézzel is. A Jupiter növényeit a
következőkről ismerhetjük föl:
levelei dúsak, nagyok, bőrsze‑
rűek. Növényei, zöldségei több‑
nyire édeskések, mint például
az alma, sárgabarack, geszte‑
nye, csipkebogyó, áfonya, füge,
körte, cékla, rebarbara, spárga,
spenót, sóska, paraj, padlizsán,
paradicsom, dinnye, tök. A ka‑
kaó, a mirha és a tömjén is ide
tartozik. Fűszerei a szerecsen‑
dió, gyömbér, rozmaring, szeg‑
fűszeg, citromfű, bazsalikom. A
húsokat tekintve szintén gaz‑
dag a kínálat. Fogyaszthatunk
sertés, marha és borjúhúsból,
májból, halból vagy tenger gyü‑

mölcseiből készített étket, me‑
lyet vágjunk nagy darabokra
vagy egészben készítsünk el,
hiszen a bőséget minden nagy
alakú étel szimbolizálja. A töl‑
tött és zsírosabb fogások sem
maradhatnak el, mint például a

töltött csirke‑
comb, egészben
sült liba, kacsa
vagy pulyka, töl‑
tött padlizsán,
lángos, tócsni,
fánk, de készít‑
hetünk rakott
ételeket, és saj‑
tos, illetve tejszí‑
nes finomságo‑
kat is. A nap
energiáival való
azonosulását se‑
gíti elő a hozzá‑

valók egyneműsítése, ezért a
pürésítés rendkívül célszerű el‑
járás. Köretként például jól esik
a burgonyapüré, a sóskamár‑
tás, de turmixolt főzelékeket is
készíthetünk. Ha a püré nem a
család kedvence, süssünk nagy

gerezdekre vágott burgonyát. A
hússzeletek grillezése vagy a
szalonnasütés jó kerti program
egy lazább estére.

Ételeinkbe és italainkba nem
csak csütörtökön, hanem min‑
den nap érdemes Jupiter szim‑
bólumot tenni, mert segíti az
ételek maradéktalan földolgo‑
zását és a táplálékkal való azo‑
nosulást. Ezek lehetnek zsira‑
dékok, olaj, méz, bor. Az ango‑
lok számára ezért elmaradha‑
tatlan a teához a tej vagy a tej‑
szín, illetve a tibetiek is ezért ké‑
szítik a jakvajas teát.

A nap végén, ha tehetjük, ju‑
talmazzuk meg magunkat egy
illatos olajos fürdővel és hasz‑
náljunk zsírosabb állagú testá‑
polót.

Balogh Beáta, asztrológus

A sport, az egészséges élet‑
mód, illetve a természetjárás
népszerűsítése érdekében szer‑
vezett túra résztvevői május 12‑
én 8 órakor indulnak a szeren‑
csi Rákóczi‑vártól, ahonnan az
Árpád‑hegyen, a Hidegvöl‑
gyön át Monokra, majd a Zá‑
por tározónál Megyaszóra, az
ottani református temetőbe ve‑
zet az út, ahol Kiss Attila sírjá‑
nál róják le tiszteletüket a túrá‑

zók. A mintegy 18 kilométeres
természetjárás résztvevői a cél‑
tól különjárati autóbusszal
utaz nak vissza Szerencsre. A ja‑
vasolt felszerelés: bejáratott tú‑
rabakancs, tartalék zokni, eső‑
köpeny, egy kulacs víz, egész‑
ségügyi csomag, sapka a nap‑
sütés ellen. A szerencsi domb‑
vidéken átvezető gyalogtúrára
minden érdeklődőt szeretettel
vár a Sziget Alapítvány.

VÉR ADÁS
Május 17. (csütörtök): 
Taktakenéz, Csobaj.

Május 21. (hétfő): Golop, Rátka.
Május 22. (kedd): 

Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud.
Május 31. (csütörtök): Abaújszántó.
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Táplálkozás az asztrológia segítségével
Amennyiben egy adott szimbólumcsoporthoz tartozó ételt a saját napján fogyasztjuk, szervezetünk képes lesz azzal

azonosulni, így az étel energiái, táplálékanyagai tökéletesen beépülnek. Más esetben testünk raktározni fog, így súlyunk
is növekedhet. Nem könnyű feladat a szimbólumok szerinti táplálkozás, mert előfordulhat, hogy bizonyos napokon szer‑
vezetünk mást is kíván. Ha azonban az adott nap energiáit ételek, formák, színek, illatok vagy tevékenységek szerint be‑
visszük életünkbe, könnyen helyreállíthatjuk testi és lelki szinten is a harmóniát.

Kiss Attila emléktúra
A szerencsi Sziget Alapítvány idén is megrendezi ha‑

gyományos gyalogtúráját Kiss Attila, tragikusan fiata‑
lon elhunyt gimnáziumi igazgatóhelyettes emlékére.

• POLGÁRMESTERI HIVATAL__________________________________
Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hó-
nap első csütörtökjén,  legközelebb június 7-én 13–15
óráig polgármesteri, 15–17 óráig országgyűlési képvi-
selői fogadóórát tart a polgármesteri hivatalban.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap har-
madik hétfőjén, legközelebb május 21-én 14–16 óráig.
Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második
szerdáján, legközelebb június 13-án 14–17 óráig. Tel.:
47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb május 16-án 8–12 óráig. Tel.: 47/565-202.

A fogadónapok előzetes 
telefonos bejelentkezés alapján történnek. 

• SZERENCSI MUNKAÜGYI 
KIRENDELTSÉG__________________________________

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig, 13–15
óráig, kedd és csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–11 óráig.
Tel.: 47/361-909.

• NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT__________________________________

Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfélfog.
idő: hétfő 8–15 óra, csütörtök 8–15 óra, péntek 8–12
óra.

Miskolc, Kazinczy út 19. Ügyfélfog. idő: hétfő 8–18 óra,
kedd és csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra, péntek
8–11 óra.

• KISTÉRSÉGI 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET__________________________________

Hétfő és szerda: 8–15.30 óráig, péntek: 10–12 óráig.
Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sír-
nyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-enge-
délyezéssel kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütörtök
7.30–16 óráig és pénteken 7.30–13.30 óráig. Családvé-
delmi szolgálat, hétfő: 9–15 óráig, kedd: 13–15.30 órá-
ig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig, péntek: 10–12 óráig.
Tel.: 47/561-025.

• GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA__________________________________
Május 11-13.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek 8–
19 óráig. Alba (ügyeletes): hétfő–péntek 17–22 óráig,
szombaton-vasárnap: 12–22 óráig. 22 óra után a gyógy-
szertár telefonos egyeztetést követően az ügyeletes or-
vos kérésére, rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer
kiadását. Szerencs: hétfő-szombat 8–20 óráig, vasár-
nap 8–19 óráig.
Május 14-20.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek 8–
19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton
8–12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hétfő-szombat 8–
20 óráig, ügyelet: 20–22 óráig, készenlét: 22–8 óráig;
vasárnap 8–19 óráig, ügyelet: 19–22 óráig, készenlét:
22–8 óráig; ünnepnapokon: ügyelet: 8–22 óráig, ké-
szenlét: 22–8 óráig. Készenléti időszakban a gyógyszer-
tár telefonos egyeztetést követően, az ügyeletes orvos
kérésére rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kia-
dását.

Május 21-27.: Centrum (ügyeletes): hétfő–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17
óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfő-szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

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

• KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK__________________________________
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300.
Egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszolgálat:
47/362-255.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Május 11. (péntek) 19 óra:
Feydeau: Az úr vadászni jár cí‑
mű bohózat két részben, a Rá‑
kóczi‑vár színháztermében. Fő‑
szereplők: Koncz Gábor, Ka‑
utzky Armand, Vida Péter, Fel‑
földi Andikó, Kökényessy Ági.
Belépőjegy elővételben 2 000 Ft,
helyszínen 2 300 Ft, nyugdíjas
jegy 1 700 Ft.

Május 12. (szombat) 11 óra:
XXIII. Miskolci Kamarakórus
Fesztivál szerencsi hangverse‑
nye a Rákóczi‑vár színházter‑
mében.

Május 15. (kedd) 16 óra: Di‑
ákakadémia: A fotográfia kez‑
detei. Előadó: Sallai Tibor.
Helyszín: Rákóczi‑vár, lovagte‑
rem.

Május 18. (péntek): Könyv‑
kiállítás a Madarak és Fák Nap‑
ja alkalmából. 

Május 18. (péntek) 15 óra:
Magyar Hősök Emléknapja.
Helyszín: I. és II. világháborús
emlékmű (a volt Hunyadi Já‑
nos Általános Iskola előtti em‑
lékpark).

Május 19. (szombat) 10 óra:
Csuhébaba kiállítás Bényei
Sándorné munkáiból. Megte‑
kinthető május 29. és szeptem‑
ber 15. között a gyermek‑
könyvtár előterében. 

Május 20. (vasárnap) 14.30
óra: Magyar Hősök Emléknap‑
ja Szerencsen a református
templomban, majd 15 órától
Ondon a ravatalozónál.

Születtek: Farkas Bálint, Ta‑
más Zétény. Üdvözöljük városunk
ifjú polgárait!

Házasságot kötött: Simon
Edina – Tóth Gergő, Lipták Edi‑
na – Gyenge László, Görög Ma‑
rianna – Szemán Ákos.

Elhunyt: Nyiri Józsefné (Ba‑
log Aranka) 84 éves, Takács Sán‑
dorné (Szoták Ilona) 89 éves, Ju‑
hász Ferenc Lajos 67 éves.

ANYAKÖNYVI
HÍREK

A Szerencsi ÁMK
májusi programjai



BOLTI LOPÁSOK
Az egyik helyi áruház biz‑

tonsági őre április 15‑én dél‑
után telefonon tett bejelentést a
Szerencsi Rendőrkapitányság
ügyeletére, mivel egy személyt
lopáson értek. A helyszínen ki‑
derült, hogy a legyesbényei il‑
lető az áruházban vásárolt,
majd a pénztártól való távozás
után áthaladt az áruvédelmi
kapun, amely bejelzett, majd a
kabátzsebéből előkerült egy
1100 Ft értékű kerékpárlámpa,
melyről bevallotta, hogy azt fi‑
zetés nélkül hozta ki az áruház‑
ból. A Szerencsi Városi Bíróság
gyorsított eljárásban pénzbün‑
tetésre ítélte az elkövetőt. Pár
nappal később, április 24‑én
egy szerencsi bolt tulajdonosa
jelentett lopást a Szerencsi
Rendőrkapitányságra. A kiér‑
kező rendőrök még a bolt köze‑
lében elfogták a fiatalkorú fiút
és társát, akiket a Szerencsi Vá‑
rosi Bíróság figyelmeztetésben
részesített.

KERESIK 
A MOTORTOLVAJT

A Szerencsi Rendőrkapitány‑
ságon ismeretlen tettes ellen in‑
dult eljárás, aki április 20‑án
vagy április 21‑én behatolt egy
szerencsi lakóház udvarára a

kulccsal nem zárt bejárati ka‑
pun, majd az ott lévő Honda
Dio típusú segédmotor‑kerék‑
párt eltulajdonította.

ÜTKÖZÖTT 
A VETERÁNAUTÓS

Sárospatak irányából Sze‑
rencs felé közlekedett a 37‑es
számú főúton április 27‑én dél‑
után az a férfi, aki az általa ve‑
zetett veterán autóval összeüt‑
között a menetiránya szerinti
bal oldali forgalmi sávban
szemből szabályosan érkező te‑
hergépkocsival. A személyautó
az út menti vízelvezető árok‑
ban a tetejére borulva állt meg,
vezetőjét a mentők könnyű sé‑
rülésekkel szállították kórház‑
ba. A vele szemben alkalmazott
alkoholszonda pozitív jelzést
mutatott.

SZÁNDÉKOS 
GYÚJTOGATÁS

A szerencsi tűzoltóság ügye‑
letese április 21‑én délután tele‑
fonon értesítette a Szerencsi
Rendőrkapitányság ügyeletét,
miszerint Monok község egyik
buszmegállójában tüzet észlel‑
tek. A buszmegállóban találha‑
tó wc helyiségek automata kéz‑
szárítóit ismeretlen tettesek fel‑
gyújtották, amely során a mű‑
anyag burkolatú eszközök tel‑
jesen összeégtek és a falban lé‑
vő vezetékek is megrongálód‑
tak. Beazonosították, majd
megtalálták azt a két helyi la‑
kost, akik elismerték, hogy ők
ketten dohányoztak a buszmeg ‑
álló mosdójában és öngyújtóval
begyújtatták a berendezéseket.
A mintegy százezer forintos
kárt okozó két személyt gyanú‑
sítottként vonták felelősségre a
Tállyai Rendőrőrsön.
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A cégvezető elmondta, hogy
a közelmúltban Megyaszón
történt bolti betörés tettesének
sikeres elfogása miatt mondott
köszönetet az egyenruhások‑
nak.

Hagyomány a cég életében,
hogy megjutalmazza azokat a
rendőröket, akik egy‑egy riasz‑
tás után elfogják az illetéktelen
behatolókat.

Mint ismeretes március 25‑én
éjszaka jelzés érkezett a Telmon
Távfelügyeleti Szolgáltató Kft.
ügyeleteséhez, a jelzőrendszer
szerint betörtek egy Megya‑
szón található üzletbe, jóval a

záróra után. A diszpécser azon‑
nal értesítette a Szerencsi Rend‑
őrkapitányságot, a gyors intéz‑
kedés eredményeként a kiérke‑
ző járőrök a betörés helyszínén
fogták el a hívatlan látogatót. A
férfi már összeállította elvitelre
szánt, különböző élelmiszerek‑
ből álló csomagját, sőt fogyasz‑
tott is a bolti árukból, amikor
meglepték a rend őrei. A Sze‑
rencsi Rendőrkapitányságon
kihallgatták, majd őrizetbe vet‑
ték a hatóság előtt már ismert
hejőszalontai férfit, aki ellen
más bűncselekmény miatt is el‑
járás van folyamatban.

Borsod‑Abaúj‑Zemplén megyében a 2012. év első három hónapjában összesen 118 személyi
sérüléses közlekedési baleset történt, melyek során négyen vesztették életüket, 43 fő súlyos, míg
111 fő nyolc napon belül gyógyuló, könnyebb sérülést szenvedett. Az előzetes adatok alapján
megyénkben a vizsgált időszakban a személyi sérüléses közúti balesetek háromnegyedét sze‑
mélygépkocsi vezetők, 16 százalékát tehergépkocsi vezetők okozták. A regisztrált balesetek leg‑
gyakoribb okai között a gyorshajtás, az elsőbbségi jog meg nem adása, valamint a kanyarodás
szabályainak megsértése szerepel.

Elismerés a rendőröknek

Megyei közlekedési körkép

A Szerencsi Rendőrkapitányságon április 23‑án Lé‑
nárt József törzszászlós, Kovács Géza, Máji Ádám és
Zilahi Gyula főtörzsőrmesterek, Szűcs Tibortól, a Tel‑
mon Távfelügyeleti Szolgáltató Kft. ügyvezető igaz‑
gatójától vettek át jutalmat.

Súlyos közúti baleset tör‑
tént Szerencs külterületén
csütörtökön, a késő délutá‑
ni órákban. Helyszíni érte‑
süléseink szerint Miskolc
irányába hajtott a 37‑es szá‑
mú főúton egy Suzuki Ig‑
nis típusú személygépko‑
csi. A város határánál talál‑
ható autóbontó után vélhe‑
tően hirtelen balra fordítot‑
ta a kormányt, majd frontá‑
lisan ütközött egy Miskolc
felől érkező kamionnal. Az
ütközés erejét mi sem bizo‑
nyítja jobban, minthogy a
személyautó egyik felnĳe
beleragadt a kamion elejé‑
be. A gépkocsi vezetője, aki
a baleset során életét vesz‑
tette, egyedül ült a volán
mögött. A kamion sofőrje
nem sérült meg, csupán
annyit érzékelt a történtek‑
ből, hogy hirtelen elé for‑
dul egy autó, a csattanást
megelőzően a személygép‑
kocsi vezetője még ráné‑
zett. Semmit nem tehetett a
fékezésen kívül. A baleset
vizsgálatát a rendőrség
szakértő bevonásával vég‑
zi.

HALÁLOS 
BALESET 

A FŐÚTON
RENDŐRSÉGI HÍREK

Vízszintes: 1. A megfejtés első
része. 11. Izomrögzítő rostok. 12.
A nagy varázslóról. 13. Biztosnak
hitt dolgában bizonytalankodni
kezd. 15. Pozitív v. negatív töltésű
atomon. 16. Angol sörféle. 17. Éj‑
jeli vadász, fordítva. 19. Elkülöní‑
tett városnegyed, ékezet nélkül.
21. Vajon ittas? 24. Amikor kez‑
dődik! 25. Beszélgetés Istennel.
27. Hangtalanul lesi! 28. Szemmel
érzékel. 29. Hőmérsékletszabá‑
lyozó. 33. Fordított névelő. 34.
Lobogó, névelővel. 35. Gyorsan
kötő anyag. 37. Ók. 39. Össze‑
vissza mozgat. 40. Cselekedet. 43.
Kétéltű állat végtagja. 46. Irts!

visszafelé. 47. Weber opera. 49.
Éjfélig tart. 50. Almából készült
ital. 52. Belemegy a dologba. 
Függőleges: 2. Minden részletet
megvizsgál. 3. Fehérneműt. 4.
Bárium, jód. 5. Történések okát
kereső, pl. riporter. 6. Férjem test‑
vére. 7. Azonos betűk. 8. Előke‑
lősködés. 9. Sűrű növényzet, ke‑
verve. 10. Málta, Luxemburg,
Norvégia gépkocsi jelzése. 13. A
megfejtés második része. 14. Vá‑
góeszköz fele. 18. Zselét. 20. Tar‑
tósítószert. 22. Tova. 23. Elhasz‑
nált fűtőanyag kifizetésére felszó‑
lító irat. 26. Alul lévő, keverve. 30.
Tetejére. 31. Végén húzó! 32. Al‑

bánia fővárosát. 36. A naptárban
összefér Péterrel. 38. Van helye.
41. Divatmagazin. 42. Nagy, tö‑
mör darab anyag. 43. Európai fő‑
város. 44. Téli sporteszköz, rövi‑
den. 45. Egyik oldal. 47. Kimonó
öve. 48. Fadarab. 51. Agócs Ede.
53. Végtelen latin üdvözlés! 

K. Cs.
Az április 27‑ei keresztrejtvény
helyes megfejtése: A te csönded a
magé a földben, ahol elpusztul,
hogy létezzék. A helyes megfej‑
tést beküldők közül Tóthné Si‑
mon Judit, Szerencs, Bakó út 5.
szám alatti lakos ajándékutal‑
ványt nyert a Szerencsi Fürdő és
Wellnessházba, amely a Szeren‑
csi Hírek szerkesztőségében
(Szerencs, Népház) vehető át. A
május 11‑ei keresztrejtvény meg‑
fejtésének beküldési határideje:
május 18.

Francis Bacon szerint…
�

KERESZTREJTVÉNY
2012. május 11.

REJTVÉNYFEJTŐK, FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének

ajándéksorsolásán csak azok a megfejté‑
sek vesznek részt, amelyekhez mellékel‑

ték ezt a szelvényt.
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A Borsod‑Abaúj‑Zemplén
megyei első osztályú kézilabda
bajnokság utolsó fordulója küz‑
delmes és szoros mérkőzést ho‑
zott a csapatok számára, hiszen
a mérkőzés tétje a rájátszásba

való bejutás volt. Az első félidő‑
ben kiegyenlített játékot látha‑
tott a közönség, a támadásban
és védekezésben is jól teljesítő
csapatok fej‑fej mellett haladva
lőtték a gólokat. A vendégek
egy pontos előnyével, 15‑16‑os
állásnál fordultak az együtte‑
sek, akik közül szerencsére a
második félidő a hazaiaknak
kedvezett. 

A második játékrész elején a
szerencsi lányok átvették a ve‑
zetést, a miskolciaknak csupán
az 54. percben sikerült kiegyen‑
líteniük. Az izgalmas végjáték‑
ból a Szerencs VSE került ki
győztesen, és végül 33‑32
arányban megnyerték a talál‑
kozót, köszönhetően a kiváló
mezőnyjátéknak és kapustelje‑
sítményeknek. 

A szerencsi női kézilabda
csapat a tavaszi bajnokságban
összesen hét bajnoki mérkőzést
játszott, amelyből hat alkalom‑
mal győztesen vonultak az öl‑
tözőbe. A nyolc csapatot felvo‑
nultató mezőnyben az ózdiak
állnak az élen 21 ponttal, őket
követi a Miskolci Városi Sport‑
iskola első csapata 19 ponttal. A
18 pontos Szerencs VSE a tabel‑
la harmadik helyén várja a rá‑
játszást. Kapusok: Fábián L., Ka‑
lina A. Mezőnyjátékosok: Katona
K. 13 (2), Molnár N. 1, Nácsa A.
2, Pocsai M. 2, Profáncsik O. 5
(1), Sohajda E. 2, Szabó R. 2, Ta‑
más L., Tomkó E. 6.
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Április 1‑
jén befeje‑
ződtek az
alapszakasz
küzdelmei a
férfi kosár‑
labda NB
I / B ‑ b e n ,
amelyben a
s z e r e n c s i
csapat egy

győzelemmel az utolsó, 23. he‑
lyen végzett, s így kiesett a baj‑
nokságból. Az elmúlt időszak‑
ról, a lejátszott meccsekről és a
csapatról kérdeztük Gulyás
László edzőt (fotónkon). 

– Mindenekelőtt gratulálni sze‑
retnék az elért eredményekhez és a
kitartáshoz, amelyet a csapat nyúj‑
tott. Mit hozhat jövő az együttes
számára? 

– Végül is a helyünkre kerül‑
tünk. A teljes játékosállományt
tekintve (a végső elszámolás‑
ban) ott folytatjuk, ahová valók
vagyunk. Az viszont jóleső ér‑
zés, hogy győzelemmel bú‑
csúztunk az NB I/B‑ből. 

– Ezután az NB II‑ben folytatja
a csapat?

– Így tervezzük, de erre a
mostani „kalandos” gazdasági
helyzet is rányomja a bélyegét.
Ha minden úgy alakul, ahogy
szeretnénk, akkor az NB II‑ben
egy fiatal, erős, jó együttesünk
lesz.

– Mi a helyzet a régi játékosok‑

kal? Visszatérnek még?
– Nem. Akik a nehéz idők‑

ben cserbenhagyták a csapatot,
azokra én nem számítok a jö‑
vőben sem, persze voltak olya‑
nok is, akik nem önszántukból,
hanem sérülések miatt hagyták
ott a csapatot. Természetesen
előttük nyitva áll a kapu.

– Hogyan értékeli az elmúlt idő‑
szakot?

– Tanulságos volt. Megta‑
pasztalhattuk azt, hogy mi a
különbség az NB II és az NB
I/B között. Azt is megismerhet‑
tük, hogy amatőr lelkesedéssel
meddig lehet eljutni a kosár‑
labdában. Belevertük a fejün‑
ket abba a plafonba is, amelyet
már csak komoly gazdasági
háttérrel lehet átlyukasztani és
egy következő emeletre jutni.
Talán ez a legfontosabb tapasz‑
talatunk de az is fontos szem‑
pont, hogy a játékosok ebből az
évből nagyon sokat profitál‑
hattak. Nekünk (edzőknek)
szakmai szempontból is hasz‑
nos volt, a játékosok számára
pedig irányt mutatott: hová,
meddig lehet eljutni. Ez a fejlő‑
dés látszik is a csapattagokon,
hiszen mindegyikük jobb ko‑
saras lett, mint egy évvel ko‑
rábban volt, valamint sokkal
tudatosabban játszanak egy‑
egy mérkőzésen.

– Ha most újabb célt tűz ki a
szerencsi kosárlabdacsapat, ez is‑

mét lehet akár az NB I is? 
– Nem hiszem, hogy ez len‑

ne a helyes. A játékosokkal
együtt talán úgy érezzük, hogy
jó lenne újra ilyen magas szint‑
re jutni, de ehhez sok‑sok felté‑
telnek kellene teljesülnie. Mint
mondtam, jelenleg van egy na‑
gyon jó, fiatal játékoskeretünk,
akik közül sokan szinte pilla‑
natok alatt be tudnának épülni
a felnőtt gárdába. 

– Úgy tudom, hogy Ön a junior
csapat trénere is, amely a közel‑
múltban kiharcolta a Kelet‑Ma‑
gyarországi Final Fouron az or‑
szágos döntőbe jutást.

– Igen. Messze túlteljesítet‑
tük a saját elvárásainkat is.
Gyakorlatilag saját kategóri‑
ánkban az ország legjobb négy
közé jutottunk. Ha ezt valaki
szeptemberben mondja ne‑
kem, nem hittem volna el. Az
U20‑as bajnokságban találkoz‑
tunk több nagymúltú csapat
junior játékosaival, és rá kellett
jönnünk, hogy sokat közelítet‑
tünk hozzájuk. Ezt nagy ered‑
ménynek tartom. Talán erre va‑
gyok a legbüszkébb, hiszen
ezek a srácok meg fognak je‑
lenni az ország első négy csa‑
pata között. A juniorok ered‑
ményessége és a felnőtt csapat‑
ban szerzett tapasztalatok mi‑
att is megérte ezt az évet végig‑
dolgozni.

Erdei Katalin

A felnőttek küzdelmes mér‑
kőzést játszottak idegenben,
így a félidőben még 2‑2 volt az
állás. A második játékrészben
dőlt el minden, amikor a hazai
csapat egygólos előnyre tett
szert, 3–2 arányban megnyerve
a találkozót. 

Szerencs: Homa – Erdei (Ta‑
kács), Szentirmai, Sohajda, Var‑
ga Cs., Boncsér, Ladinszki, Ra‑
bócz, Lengyel, Király (Knapp),
Gombos. Góllövők: Gombos
Ádám (1), Lengyel László (1).

Edző: Tóth István, Lukács
Bertalan.

Az ifjúsági csapatok viadala

is izgalmasnak ígérkezett,
azonban a szerencsi játékosok
idegesen kezdtek, ami rányom‑
ta bélyegét az egész mérkőzés‑
re. Az első félidőben a hazai pá‑
lyán játszó tiszaladányiak 3–1‑
es vezetésre tettek szert. A má‑
sodik játékrészben ifjainknak
sikerült leküzdeniük izgalmu‑
kat, és fantasztikus gólgyártás‑
ba kezdtek, amelynek eredmé‑
nyeként a Szerencs VSE ifjúsági
labdarúgócsapata 4–3 arány‑
ban legyőzte a tiszaladányi
együttest. 

Góllövők: Szatmári Attila (1)
és Árvai Zoltán (3) (ifi)

A versenyen az alábbi ered‑
mények születtek:

Óvodás korosztály: Béni Szi‑
lárd (22 kg) 2. helyezés. Gyer‑
mek korosztály: Kovács Nándor
(26 kg) részvétel, Tóth Márton
(32 kg) 3. helyezés. Diák II. kor‑
osztály: Nagy Kristóf (26 kg) 1.
helyezés, Kalmár Máté (29 kg)
5. helyezés, Jáger Máté (32 kg)
2. helyezés, Kozsik Olivér (32
kg) 5. helyezés, Molnár Olivér
(35 kg) 3. helyezés, Katona
Ádám (35 kg) 5. helyezés, Géczi
Márkó (42 kg) 2. helyezés, Su‑
haj Trisztán (54 kg) 3. helyezés,
Szoboszlai Dániel részvétel, Pál
Mihály részvétel.

A szakosztály képviseltette
magát az április 20. és 21. kö‑
zött Tatabányán megrendezett
Diákolimpia Országos Döntő‑
jén is, ahol eredményt sajnos

nem, de annál több tapasztala‑
tot szereztek a versenyzők.

Diák I. korosztályban Balázs
Ákos (42 kg) és Katona Máté
(54 kg), serdülő korosztályban
pedig Golopi Gergő (50 kg) és
Golopi József (69 kg) tette pró‑
bára tudását, erejét.

A birkózókra legközelebb
május 19‑én Hidasnémetiben
vár egy verseny, majd május 25‑
én Cegléden mutathatják meg
magukat a diák II. korosztály
országos döntőjében.

A jó időre való tekintettel
megkezdődött a nyári edzés,
amely tartalmazza a heti egy‑
szeri futást a szerencsi hegyre.
Illésy László edzőtől azt is meg‑
tudtuk, hogy a bekecsi, Repka
Attila olimpiai bajnok által ve‑
zetett csapattal is tartanak kö‑
zös tréningeket.                     E. K.

Kosárlabda: Szép volt fiúk! Labdarúgás: ifi siker
TiszaladánybanSzerencs Város Sportegyesületének kosárlabda csapata számára véget ért ugyan

az NB I/B‑s szereplés, de a fiatal és erős felnőtt együttes jövőre visszatér az NB II‑
be és tovább küzdenek a bajnoki címért.

Birkózó sikerek
Szerencs Város Sportegyesületének birkózó szak‑

osztálya április 14‑én Kabán vendégszerepelt az im‑
már tizenegyedik alkalommal megrendezett Argo Ku‑
pán. Az eseményen 16 csapat 142 versenyzője lépett
szőnyegre. A szerencsiek a hatodik helyen végeztek.

Bravúros
hazai győzelem

Az idei szezon utolsó bajnoki mérkőzését játszotta
április 28‑án Szerencs Város Sportegyesületének női
kézilabda csapata. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban
megrendezett hazai találkozón a Miskolci Sportiskola
gárdáját fogadták a szerencsi lányok.

Szerencs Város Sportegyesülete labdarúgó szakosz‑
tályának ifjúsági és felnőtt csapatai Tiszaladányban
vendégszerepeltek április 28‑án a Megyei II Kelet 23.
fordulójában.

A mérkőzést a szerencsi csa‑
pat nagy lendülettel kezdte,
egygólos előnyre is szert téve,
melyet a félidő végéig meg is
tudott tartani. A második játék‑
részben azonban összeszedte
magát a vendég együttes és há‑
rom góllal viszonozták a koráb‑
bi szerencsi vezetést. A mérkő‑

zés végéig nem változott az
eredmény, így a DVTK II. csa‑
pata 1–3 arányban nyerte meg
a találkozót.

Szerencs: Homa ‑ Suller,
Kramcsák, Szentirmai, La‑
dinszki ‑ Boncsér, Nagy, Sohoj‑
da Lengyel ‑ Rabócz, Gombos.
Vezetőedző: Tóth István.

Magyar Kupa:
Szerencs-Diősgyőr

A Magyar Kupa harmadik fordulójában a szerencsi
gárda a DVTK II. tartalék csapatát fogadta április 25‑
én a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen.
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A Rákóczi‑vár szabadtéri
színpadán szerencsi és kör‑
nyékbeli települések népdalkö‑
rei, hagyományőrző csoportok
szórakoztatták a közönséget.
Nem maradt el a fiatal helyi te‑
hetségek bemutatkozása sem,
akik közül néhányan rendsze‑
res szereplői a városi esemé‑
nyeknek.

A várkertben ez idő alatt leg ‑
inkább a gyermekeknek jelen‑
tett kikapcsolódást a kötéltech‑
nikai bemutató, a várkerti tó fe‑

lett kifeszített kötélpályán sok
fiatal kipróbálhatta bátorságát.

Fából készített játékszerek
között válogathattak a legki‑
sebbek, de volt lehetőség lovag‑
lásra, és a hagyományos ősma‑
gyar íjászat és dárdahajítás tu‑
dományába is belekóstolhattak
az érdeklődők. 

Akik megéheztek, megszom‑
jaztak ugyancsak válogathattak
az üstben, vagy roston készülő
finom falatok, hűsítő italok kö‑
zött az idei szerencsi majálison.

Lángos, lufi és kirakodóvásár

Köszönteni azt,
aki a legközelebb áll hozzánk

Virágok, cserjék és örökzöldek

Kellemes kikapcsolódást nyújtó szabadidős programokkal várták a helyieket
május 1‑jén az idei szerencsi majális szervezői.

A gyermekek nagy izgalom‑
mal készültek arra a különleges
napra, amikor köszöntjük azt a
személyt, aki a legközelebb áll
hozzánk, akihez bármikor, bár‑
mivel fordulhatunk, aki a leg‑
többet tesz értünk, aki végigkí‑
séri életünk minden mozzana‑
tát. Ő feltétel nélkül szeret min‑
ket, gyermekeket. Mindezt és a
szülői ház fontosságát igazából

csak akkor értékeli az ember,
amikor ő maga is saját család‑,
otthon alapításába kezd. A szü‑
lői ház minden életkorban biz‑
tos menedékül szolgál.

Édesanyánk példaként szol‑
gál számunkra mindennapi
életünk során. Ránézve a szere‑
tet, a tisztelet és a hála jut
eszünkbe mindazért, amit ér‑
tünk tett.

Ilyen és ezekhez hasonló
gondolatok hangoztak el, ami‑
kor a város óvodásai és kisdiák‑
jai köszöntötték édesanyjukat,
nagymamájukat. Az apróságok
rövid versikékkel, mondókák‑
kal, dalokkal és jelenetekkel
lepték meg az ünnepelteket. A
már ismert anyák napi dalok
közül felcsendült az Orgona
ága és az Úgy szeretném meg‑
hálálni kezdetű énekek is. 

Az ünnepség zárásaként a
gyermekek saját készítésű aján‑
dékaikat adták át a megható‑
dott szülőknek.                      E. K.

Az előző években megszokott növényállomány: mintegy 270 ezer tő egynyári virág idén is
rendelkezésre áll a Városgazda Nonprofit Kft. kertészetében, melyek kiültetése már elkezdő‑
dött – adott tájékoztatást Tóth István ügyvezető az április 26‑ai testületi ülésen, amikor lakos‑
sági kérdésként felvetődött, hogy számíthatnak‑e a szerencsiek a korábban megszokott szín‑
vonalú virágosításra. Az ügyvezető hozzátette, hogy a takarékosság jegyében idén kisebb ér‑
tékben vásároltak gumós tavaszi növényeket, ezeket örökzöldekkel és cserjékkel pótolják,
melyek hosszú távon fogják díszíteni a közterületeket.

A hagyományoknak megfelelően a szerencsi óvoda apróságai is köszöntötték
az édesanyákat, nagymamákat az idei anyák napja alkalmából.

Spisák Lajos Horgász 
Emlékverseny

A Szerencsi Horgászegyesület idén második alkalommal vég‑
zett haltelepítést a Homokos‑tavon és a Szerencs‑patakon. A
szervezet ezúttal újabb négy mázsa pontyot vásárolt. A telepítés
utáni tilalmi idő április 29‑én ért véget, amikor az egyesület meg‑
rendezte hagyományos házi Spisák Lajos Horgászversenyét. A
vasárnapi programra összesen 24 felnőtt, három ifjúsági és négy
gyermek pecás nevezett.

A szabályok szerint a horgászhelyek kisorsolása után a részt‑
vevők reggel nyolc órakor lendíthették be először az egy horog‑
gal és úszóval szerelt készségeiket a Homokos‑tó vizébe.

Az összesítés után kiderült, hogy az idei bajnoknak járó ván‑
dorkupát Molnár Tibor nyerte el közel 12 kilogrammos fogásá‑
val, megelőzve a második helyen végző Tamás Imrét és Kuti
Ádámot. Az ifjúsági kategóriában 2,7 kilogrammos zsákmányá‑
val Dvorszki Tamás érte el a legjobb eredményt. A gyermekek
között 3,6 kilogrammos fogással Göndör Dávid lett az első, má‑
sodik helyen végzett Ruszó Jenő, harmadik lett Sashalmi Gergő.

A verseny idején a horgászok összesen 130 kilogramm halat
fogtak ki, amit a mérlegelés után visszahelyeztek a tóba. Az ered‑
ményhirdetés után a Honfi László egyesületi elnök által készített
babgulyás várta a 2012‑es Spisák Lajos Horgászverseny résztve‑
vőit.


