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ÉLETRE SZÓLÓ ÚTRAVALÓ
A BOCSKAITÓL

Utolsó sétára indulnak a fõigazgatóval az iskola körül.
A szerencsi Bocskai István
Gimnáziumban május 1-jén 223
diák köszönt el az alma matertõl,
tanáraiktól és társaiktól. A ballagás kiemelt ünnep az intézményben, örök emlék a végzõsök életében.
A meghívó szombat délelõtt 9 órára szólt a búcsúzóra. Jóval az esemény
kezdése elõtt érkeztek a szülõk, rokonok, barátok és ismerõsök, hogy
osztozzanak az ünneplõk örömében.
A hozzátartozók közül a szerencsésebbek az intézmény aulájában nézhették az eseményeket, sokan azonban csak az udvaron hallhatták az
éneket, a prózát és a köszöntéseket.
A csengetés után a kivetítõn sorra jelentek meg a végzõs diákok fényképei mellett a középiskolai évek alatt
elért helyezések a tanulmányi versenyeken, a sikeres nyelvvizsgák, a
sportban nyújtott kimagasló teljesítmények, a kulturális élet gazdagításában szerzett érdemek. A megkonduló harang jelezte: indulnak a ballagók, osztályfõnökükkel búcsúzva az
iskolától.
Tulipán Edina és Bárány Kornélia
verssel, Bíró Glória és Pocsai Petra fuvolajátékkal, Végh Annamária énekkel szerepelt az ünnepi mûsorban.
A búcsúztató osztályok nevében
Volcz Anna elköszönve a diáktársaktól, azt kérte: helyezzék magasra
a mércét, ne engedjék meg a közép-

szerûséget. A 11. évfolyamos diák szerint az elérhetetlen célok boldogtalanná teszik az embert, de a józan belátás határain belül merjenek bátran
tervezni és az álmaik meg is fognak
valósulni. Volcz Anna a beszédét a
következõ mondatokkal zárta: – A nehéz pillanatokban merítsetek erõt
bocskais múltatokból, az iskolának a
szellemiségébõl, amely megalapozta a jövõtöket.
A ballagó Gergely Krisztinának ez
a nap a búcsúzást, a virágokat, a bizonytalan, félénk mosolyokat, az ünnepi, kicsit feszült hangulatot jelentette, míg útravalóként rengeteg bölcs
gondolat, a gimnáziumi évek színes
emlékei jutottak az eszébe. A végzõs
diák társai nevében is köszönetet
mondott a szülõknek a gondoskodásért, a tanároknak az oktató-nevelõ
munkáért, valamint az osztály- és évfolyamtársaknak az egymásnak nyújtott segítségért, az életre szóló barátságokért.
A zászló átadása-átvétele után, a jelmondatokat tartalmazó szalagok felkötését követõen a fõigazgató lépett
a mikrofonhoz. Gál András egy tibeti eredetû hegymászó-hitvallást ajánlott a ballagók figyelmébe, amely szerint: „lényegesebb az út, mely a célhoz visz, mint maga a cél”. A fõigazgató ismertette, hogy az idén 164
négyosztályos, 33 hatosztályos és 26
nappali rendszerû felnõttoktatásban
részt vett maturáló búcsúzik a gimnáziumtól. Közülük sokan lehetnek
elégedettek, hiszen országos, megyei helyezésekkel, nyelvvizsgaeredményekkel, tanulmányi, sport-,
zenei és néptánc-sikerekkel beírták
nevüket a Bocskai történetébe. Huszonnyolc ballagó nyerte el az idei
iskolai ösztöndíjat tanulmányi, vöröskeresztes, illetve kiemelkedõ közösségi munkájáért. Jó tanuló, jó

sportoló kitüntetésben Bodnár Péter
részesült. Gál András bejelentette,
hogy a tantestület titkos szavazással
az idén Nyíri Tibornak ítélte oda a
Kiváló Tanár emlékplakettet.
A fõigazgató beszéde végén gratulált a végzõsöknek a megtett úthoz
és azt kívánta, hogy az erõpróbát lelkiismeretesen teljesítve, a napi feladatokban is találják meg a boldogságot.
A ballagók a közös ének után elindultak az intézmény aulájából, búcsúzva a középiskolás évektõl, a szerencsi Bocskai István Gimnáziumtól.
További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/

MUNKAHELYEK,
REND ÉS JÖVÕ

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
11. számú egyéni választókerületbõl
az idei országgyûlési képviselõválasztások második fordulójában a leadott érvényes szavazatok 58,27%át elnyerve Koncz Ferenc fogja képviselni a térségben élõket a magyar
parlamentben. A honatya a munkahelyteremtés elõsegítését, a közrend
és a közbiztonság megerõsítését és
az emberek jövõbe vetett hitének
visszaadását tartja az elsõ és legfontosabb feladatainak.
– Mi fogalmazódott meg Önben,
amikor április 25-én este az elõzetes
eredmények alapján nyilvánvalóvá
vált, hogy megnyerte a választást?
– Az elsõ gondolatom a köszöneté volt. Hálás voltam azoknak az embereknek, akik hittek bennem, a vasárnapjukból áldoztak arra, hogy elmenjenek szavazni és a nevem mellé tegyék az ikszet. Eszembe jutottak
azok, akikkel a választási kampányban együtt dolgoztunk, akikkel közösen fogalmaztuk meg a kiadványok
szövegét, akik plakátokat ragasztottak, terjesztették a szórólapjainkat és
szóban is igyekeztek meggyõzni az
embereket arról, hogy jó ügyet szolgálunk és országgyûlési képviselõként
az õ érdekükért fogok dolgozni. Feltört bennem az emlék, amikor 1990
tavaszán a várkertben néhány lánnyal
és fiúval közösen megalapítottuk a Fidesz helyi szervezetét, akik többségével azóta egy sorsközösséget, baráti társaságot alkotunk. Jólesõ érzés
volt, hogy a szavazóknak több mint
a fele rám adta le a voksát. Ez számomra azt mutatja, hogy 2002 és
2006 után sem ingott meg az emberek
belém vetett bizalma. Ennek a bizalomnak a jövõben minden igyekezetemmel megpróbálok megfelelni.
Azok is számíthatnak rám, akik most
nem rám szavaztak.

– Erõs kézzel, radikális megoldásokkal – az Ön programját népszerûsítõ kiadványoknak ez a jelmondat
volt a vezérfonala a választási kampány idõszakában.
– Nagyon komolyan gondolom,
hogy csak határozott, mélyreható intézkedésekkel sikerülhet kiemelni a
térséget abból a hatalmas kátyúból,
amibe napjainkra juttatták. Valóban
radikális megoldásokra van szükség,
amelyek jól illeszkednek a Fidesz országos programjába, így azok az elkövetkezõ idõszakban meg is valósulhatnak. Hogy példát említsek: az
új kormány elkötelezett a hazai gazdaság talpra állításában, nekünk pedig égetõ szükségünk van új munkahelyekre. Ne feledjük: az elmúlt
idõszakban Szerencsen nemhogy javultak volna a foglalkoztatási mutatók, hanem a cukorgyár tragikus bezárása miatt drasztikusan megnõtt a
munkanélküliség. Ez tarthatatlan és
szerintem még nem lefutott téma a
Szerencsi Cukorgyár ügye sem. Fontos feladat a közbiztonság megerõsítése és nem maradhat el a számonkérés sem azért a károkozásért,
ami az elmúlt idõszakban országosan és helyi szinten egyaránt megnyilvánult.
(Folytatás a 15. oldalon.)

A SZERENCSI TÛZOLTÓK ÚJ AUTÓJA
Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság budapesti
székháza volt a helyszíne április 27-én annak a különleges eseménynek, melyen kilenc, új beszerzésû tûzoltó gépjármûvet,
egy cserefelépítmény-szállítót,
továbbá öt hab- és poroltó konténert adtak át a hivatásos önkormányzati tûzoltóságoknak.
A szerencsiek magasból mentõ
autóval tértek haza.
A program ünnepélyes megnyitóján Jauernik István köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva, hogy ezzel a szakmai fejlesztési programmal
befejezõdött egy olyan folyamat,
amely négy évet felölelve, az aktuális igényeket is figyelembe véve járult hozzá a hazai tûzoltóságok eszközparkjának a megújulásához. Az
Önkormányzati Minisztérium ál-

A helyi parancsnokság régóta várt a speciális gépkocsira.
lamtitkára beszédében kiemelte,
hogy a 2006-tól 2009-ig tartó idõszakban a gépjármûvek beszerzésé-

re, illetve felújítására összesen 17,5
milliárd forintot fordított az állam.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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BÚCSÚ A SZAKKÉPZÕ ISKOLÁTÓL

A Szerencsi Szakképzõ Iskolában április
30-án délután rendezték
meg a ballagási ünnepséget. A hagyományok
szerint idén is az intézmény Rákóczi úti épületéhez vonultak a
végzõs hallgatók, ahol
111-en intettek búcsút
az alma maternek.

Az ifjabb szakképzõsök mûsorral készültek a maturandusok ünnepére, akiktõl az itt
maradók nevében Sipos Marietta köszönt el.
– Tegnap még jobb
jegyekért harcoló diákok voltatok, holnap
már az érettségi és a
szakmai vizsgák elõtt
álló felnõttek lesztek – A Rákóczi úti épület elõtti lépcsõn sorakoztak fel a ballagók.
szólt a végzõsökhöz a fiatalabb évfolyamok nevében a 11. lin beszédében kiemelte, hogy a kö- lyozta, hogy az oktatási intézményévfolyamos tanuló, aki arra kérte az zépiskolai évek alatt kamasz láza- ben eltöltött évek alatt a pedagóguelköszönõket, hogy ne felejtsék el dókból érett fiatalokká váltak, a gon- sok iránymutatása segítséget nyújtott
a diákéveket, iskolájukat és Sze- dolkodásuk, világnézetük átalakult. a fiataloknak ahhoz, hogy ne térjeA végzõs diák hangsúlyozta, hogy a nek le a helyes útról. Az igazgató körencset.
Az ünnepélyes zászlóátadás után jövõben a nagybetûs életben kell szöntõje végén elismerõen szólt
a végzõsök felkötötték emlékszalag- helytállniuk egyetemeken, fõiskolá- azokról a diákokról, akik az elmúlt
kon, vagy a munka világában.
esztendõkben kiemelkedõ teljesítjukat a lobogóra.
Kovács Julianna igazgató hangsú- ményt értek el a tanulmányi és köA ballagók nevében Koliba Katazösségi munka területén. Idén a
szülõi munkaközösség és a tantestület jutalmát a Szakma Kiváló Tanulója versenyen elért eredményéért Kádár Nikolett és Magyar László érdemelték ki. Az igazgató elköszönt Selymes Lászlónétól, a szülõi
munkaközösség leköszönõ elnökétõl. A diákönkormányzat díját
Selymes Dániel vette át. Az ünnepi
pillanatok zárásaként a ballagók elindultak utolsó sétájukra szeretett iskolájukban.

A SZERENCSI TÛZOLTÓK
ÚJ AUTÓJA

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az önkormányzatok nevében Rónavölgyi Endréné, Szerencs polgármestere mondott köszönetet a pályázat kiíróinak, a kormánynak és a
katasztrófavédelemi igazgatóságnak,
hogy támogatást nyújtottak a több
mint másfél milliárd forintos eszközfejlesztéshez.
Az ünnepség után a résztvevõk
megtekintették az igazgatóság épülete elõtt felsorakoztatott jármûveket. Az
esemény keretében többek között
Dócs Róbert tûzoltó parancsnok is átvette a 150 millió forint értékû, magasból mentõ gépjármûnek a kulcsait, melyre immár három esztendeje
várnak Szerencsen. A parancsnok lapunknak nyilatkozva kiemelte, hogy
az új technika egy húszéves IFA létrás teherautót vált ki, amit a téli idõszakban nem tudtak használni. Az új,
harminc méteres magasságig felnyúló kosaras emelõ jelentõs mértékben
megnöveli vészhelyzetben a mentés
biztonságát, hiszen a bajba jutott idõseknek és gyerekeknek nem kell nagy
magasságban létrán mászniuk.

Dócs Róbert kiemelte, hogy Szerencsen és környékén ugyan nincsenek toronyházak, azonban az elmúlt években több olyan eset is történt, amelyeknél a hatékony beavatkozáshoz magasból mentõre volt
szükség. A megyaszói gyermekotthonban egy kéményrõl kellett lehozni egy fiatalt és a tokaji zsinagógatûz megfékezésénél sem lett
volna elegendõ a tûzoltólétra kilenc
méteres magassága.
A szerencsi tûzoltók még ismerkednek az új autóval, hiszen a legkorszerûbb, számítógép által vezérelt technikát alkalmazhatják majd a
kötelezõ tanfolyamok elvégzése után,
várhatóan június 1-jétõl. A helyi
tûzoltóság mûködéséhez tartozó 32
önkormányzatnak az idén pedig
még be kell fizetniük – lakosságuk
arányában – a 31 millió forint önrészbõl még hiányzó 25 millió forintot. Szerencs már átutalta a 2,5 millió forintot, azonban ez még kevés
ahhoz, hogy az új technika jövõre
is a bajba jutott emberek mentését
szolgálhassa.

KÖSZÖNTÖTTÉK
AZ ÉDESANYÁKAT

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

Az önkormányzatok nevében Rónavölgyi Endréné, Szerencs polgármestere mondott köszönetet.

MUNKÁRÓL A MUNKA ÜNNEPÉN

Az idén is tartalmas május elsejei
szabadidõs programokat kínált a
szerencsieknek és az ondiaknak a Városi Kulturális Központ és Könyvtár.

Az óvodások idén is mûsorral készültek a jeles napra.
Anyák napja alkalmából látogatta
meg a szerencsi idõs embereket gondozó intézményeket április 29-én
Rónavölgyi Endréné polgármester.
Az ondi idõsek klubjában Galgóczi
Ferencné szavalata üdvözölte a településrész édesanyáit. – Bármennyire
is törekednek rá az írók és mûvészek,
senki sem tudja igazán megfogalmazni mindazt, amit érzünk édesanyáink iránt – fogalmazott Rónavölgyi Endréné, aki köszönetet mondott a jelenlévõknek azért a gondoskodásért, áldozatért, melyet gyermekeikért hoztak életük során. Az ondi
városrész idõsei egy-egy emléklapot
és virágot kaptak ajándékba.
A látogatás a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat
Szerencsi Idõsek Otthonában folytatódott, ahol a Nyárutó Klub tagjai
adták elõ dalaikat és szavalataikat,
majd Rónavölgyi Endréné köszöntõvel és ajándékkal kedveskedett a
ház lakóinak.
A szerencsi Napsugár óvoda gyermekei köszöntötték a gondozási központ édesanyáit és nagymamáit május 3-án. A gyerekek a mûsor mellett saját készítésû ajándékokat adtak át az idõs embereknek. Ugyan-

csak anyák napja volt május 4-én a
Városi Nyugdíjasklubban, ahol szerencsi általános iskolások mûsorral
kedveskedtek a közösség tagjainak.

A szerencsi Rákóczi-vár udvarán
felállított színpadon a fellépések sorát óvodások nyitották meg, akiknek
a kedves mûsora méltán nyerte el a
közönség tetszését. A kicsik után az
általános iskola néptáncosai szórakoztatták a publikumot, majd Takács
Cintia, a Bocskai gimnázium diákjának tolmácsolásában musical-slá-

gerek hangzottak el. Elsõsorban a
gyermekeknek kínált szórakozási lehetõséget a Kaláka együttes mûsora, míg a zenés-táncos divatbemutató inkább már az idõsebb korosztályoknak szólt.
A Miskolci Nemzeti Színház mûvészeinek operettgálájára benépesült a
nézõtér, egyre többen múlatták az
idõt a Rákóczi-vár felújított kertjében,
amelynek fõ látványosságai a zöld
kapu és tó, aminek a stégje a gyermekes családok kedvenc tartózkodási
helye. Akik pedig megéheztek, azo-

A LÁTHATATLAN EMBER A GIMNÁZIUMBAN
Tíz csapat részvételével rendezte
meg általános iskolásoknak meghirdetett olvasottsági versenyét május 8án a Kiss Attila Alapítvány. A jelentkezõk magas száma miatt immár másodszor a szerencsi Bocskai gimnázium aulája volt a helyszíne a hagyományos rendezvénynek, amelyre
a fiataloknak Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember címû regényébõl kellett
felkészülniük. A tudáspróbára vállalkozó diákokat és kísérõiket Zemlényi
Zoltán kuratóriumi elnök üdvözölte.
A hétfordulós vetélkedõn – amit Sándorné Lakatos Mariann és Gazdófné
Tóth Mária vezetett – ez alkalommal
is változatos feladatokat kellett megoldaniuk a Csobajról, Györgytarlóról,
Prügyrõl, Szerencsrõl, Taktakenézrõl
és Tokajból érkezett fiataloknak. A teljesítményeket háromfõs zsûri értékelte, amelynek az elnöke Remeczkiné Toma Kornélia fõiskolai docens,

A csapatok nagy versenyben oldották meg a feladatokat.
tagjai pedig Takács Istvánné és Dávidházy Ferencné nyugdíjas pedagógusok voltak. Az olvasottsági versenyen ez alkalommal a szerencsi Bocskai gimnázium diákjai bizonyultak a
legfelkészültebbnek, megelõzve a helyi általános iskolai és taktakenézi tár-

saikat. A helyezetteknek Koncz Ferenc
országgyûlési képviselõ, a Kiss Attila
Alapítvány kuratóriumának tagja adta
át a jutalmukat. Jövõre Hollós Korvin
Lajos: A vörös torony kincse címû
könyve szolgál majd a verseny alapjául.

kat a várudvaron gulyáslevessel látták vendégül a szervezõk.
A színpadon az ezerhangú Póka
Angéla szórakoztatta a publikumot,
majd a majális résztvevõit a város
polgármestere üdvözölte. Rónavölgyi Endréné köszöntõjében arra hívta fel a figyelmet, hogy május 1-je a
munka ünnepe, és Szerencsen nagy
szükség volna olyan beruházásokra,
amelyek javítanák a foglalkoztatást
a településen. Az eddigi próbálkozásokat azonban az ellenérdekeltek
megtörték. A polgármester reményét fejezte ki, hogy nem jut majd a
szalmatüzelésû erõmû sorsára a Szerencsen felépítésre tervezett, acélszerkezeteket gyártó üzem. Az idei
majális a Karthago együttes koncertjével zárult Szerencsen.
Ondon immár hagyományosan a
településrész sportpályája volt a
helyszíne a május 1-jei eseménynek.
Az ovishow keretében a helyi Csillagfény Gyermeksziget csöppségei
szerepeltek, majd az ondi tagiskola
diákjai adtak mûsort. Volt rock & roll
party Kertész Attilával, Kertész Gabriella pedig hastánccal szórakoztatta a publikumot. Immár visszatérõ
eseménye az ondi majálisnak a shotokan karate bemutató, ami után a
színpadon a Classic együttes koncertezett. A majális résztvevõit Rónavölgyi Endréné polgármester üdvözölte, majd Danyi László önkormányzati képviselõ köszöntötte az
anyukákat és nagymamákat. A délután sztárvendégeként Koós Réka
musicaleket, világslágereket adott
elõ.

AKTUÁLIS

MI A VÉLEMÉNYE AZ IDEI
ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIRÕL?

Vitányiné Papagórász Heléna magyartanár:
– A színvonalasan összeállított magyar feladatsor nem tartalmazott meglepetést. A gimnáziumi évek alatt felkészítjük a diákokat az
ilyen típusú próbatételre, így annak a jó színvonalú megoldása nem okozhatott számukra problémát. Korábban esetenként gondot
jelentett, hogy a szövegértésnél, illetve az érvelésnél nem a diákok életkorához igazodott
az elvárás, de ez most nem így volt. Nagyon
örültem, hogy az utóbbinál például irodalmi mûvekre lehetett koncentrálni, nem pedig valamilyen más, például természettudományos ismereteket kellett felszínre hozniuk a tanulóknak. Aki idõt és energiát fordított a felkészülésre, az a középszintû feladatsort minden különösebb nehézség nélkül meg tudta oldani.
Kocsis József történelemtanár:
– Az idei középszintû történelem írásbeli
egyáltalán nem jelentett kihívást a gimnazisták
számára. Diákjaink jól felkészültek, amit folyamatosan ellenõriztünk. Minden évben
próbaérettségit íratunk velük, tehát az ilyen
típusú feladatsorok nem ismeretlenek a számukra. Az idén különösen szerencséjük
volt, mert a nyolc esszébõl, amelyek közül
hármat kellett kiválasztaniuk – öt megegyezett a szóbeli tételsorral. Így aki csak minimális energiát is fordított a megtanulására,
annak nem okozhatott problémát a válaszadás. Ezt bizonyítja az is, hogy a tanulóink
többsége a rendelkezésre álló 180 perc elõtt befejezte az írást úgy, hogy teljes értékû munkát végzett. Ez a vizsga nem alkalmas annak eldöntésére, hogy
ki érdemes egyetemi vagy fõiskolai továbbtanulásra.
Kovács Julianna igazgató:
– A Szerencsi Szakképzõ Iskolában az idén
49-en érettségiznek, akik közül 11-en esti tagozatosak, a többiek pedig nappali rendszerû
oktatásban vesznek részt. A magyar feladatok közül a szövegértés aránylag egyszerû volt,
bár kollégáim szerint a szöveg túl hosszúnak
bizonyult, aminek nem minden diák jutott a
végére. A második részben viszonylag sokan
választották az érvelést, néhányan a novella
elemzését, a két vers összehasonlítására azonban senki nem vállalkozott, mert ez inkább
már emelt szintû próbatételnek felelt meg. A
matematika feladatok között könnyûek és nehezek egyaránt voltak, a hibák várhatóan a vizsgadrukkból és a nem kellõ odafigyelésbõl adódtak. A történelem érettségi jól teljesíthetõnek bizonyult, remélem,
ez majd a diákok érdemjegyében is visszatükrözõdik.
Ekker Róbert diák:
Szerintem az eddigi érettségi feladatsorok kihozták a maximumot a középszintû követelményi szintbõl, próbára tették a humán és
reálos beállítottságú diákokat egyaránt. Most
érzem igazán, hogy érdemes volt a hatosztályos gimnáziumi képzést választani, ahol
száz százalékos felkészítést kaptunk az elvárások teljesítésére. Az utóbbi idõben különösen sokat készültünk a vizsgára, matematikából és történelembõl próbaérettségiket írtunk, magyarból érveltünk, verseket elemeztünk, összehasonlítottunk. Így nem ért
minket nagy meglepetés. A jövõ héten biológiából emelt szinten vizsgázok és remélem, hogy az összeredményem elég
lesz ahhoz, hogy felvegyenek a orvostudományi egyetemre.

KÖZÖS ÉRDEK
AZ ÁRKOK TISZTASÁGA

Szerencs területén a köztisztasági
szolgáltatás megszervezésérõl, ellenõrzésérõl a Szerencsi Polgármesteri Hivatal gondoskodik, azonban az
önkormányzat által alkotott, a köztisztasági tevékenységrõl és a közterületek rendjérõl szóló 14/2001. (V.
24.) rendelet alapján az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a porta elõtti járdaszakasz, annak hiányában egy méter széles területsáv,
illetõleg ha a járda mellett zöldsáv
is van, az úttestig terjedõ teljes terület, valamint az ingatlan határa
mentén a nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztán tartásáról.

A fentiek alapján városunk minden
lakójának kötelessége és egyben érdeke, hogy a szélsõséges, csapadékos idõjárás ne okozzon károkat az
ingatlantulajdonosoknak, ne akadályozza a biztonságos közlekedést, valamint ne veszélyeztesse a közegészséget. Ezért felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek
a csapadékvíz-elvezetõ rendszerek
tisztaságára, az ingatlanok elõtti árkok és átereszek karbantartására. A közös összefogásra és együttmûködésre számítva, tisztelettel:
Szerencs Város
Polgármesteri Hivatala
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SZERENCS KÁRTYA-ELFOGADÓHELYEK
A Szerencs Kártya programhoz
május hetedikéig csatlakozó helyi
vállalkozások és az általuk a plasztiklap-tulajdonosoknak nyújtott kedvezmény mértéke:
Misztrál 2000 Bt., Szerencs, Rákóczi út 108., 10%.
Szerencsi Fürdõ és Wellness-ház,
Szerencs, 10%
B and G Trans Bt., Szerencs, Rákóczi út 105., 5%
Szer-Szoft Kft., Szerencs, Rákóczi
út 108., számítástechnikai eszközök:
4%, internetszolgáltatás: 20%
Tóth Pálné, Szerencs, Rákóczi út
114., 5%
Hungary’s Aurum Kft., Szerencs,
Fürst Sándor u. 24., 5%
Porkolábné Pálfalusi Szilvia, Szerencs, Rákóczi u. 100., 5%
Ciklámen – Bendik Lajosné, Szerencs, Rákóczi u. 97., 5%
Gál Mihály egyéni vállalkozó,
Szerencs, Rákóczi u. 104., 5%
Zsóka virágbolt, Szerencs, Magyar út 38., 5%
Báthory György egyéni vállalkozó,
Szerencs, Magyar út 38., 5%
Szerencsi Televízió, Szerencs, Kossuth tér 1., hirdetési díjból 10%
É-vill Elektric Kft., Szerencs, Rákóczi út 94., 2%
„Flamingó”, Szerencs, Zrínyi út 6.,
10%

Silver-Denmark
Kft., Szerencs, Rákóczi út 81., 15 %
Cégpartner Pénzügyi Tanácsadó és
Ingatlanforgalmazó
Kft., Szerencs, Csalogány u. 26., 21%
Kiss Imre cím- és
reklámfelirat-készítõ, Szerencs, Molnár István út 12., 10%
„JRG” Kft., Szerencs, Rákóczi út
16., 5%
Piedmont Kft., Szerencs, Kossuth
tér 4., 10%
Fujiko Kft., Szerencs, Rákóczi út
69., 10%
Sándor Ferenc Fémipari Kft., Szerencs, Petrikovits út 87., 10%
Dr. Mizák Mihály egyéni ügyvéd,
Szerencs, Rákóczi út 49., 20%

PROGRAMAJÁNLÓ
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL
Május 15., 11 óra: Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál szerencsi hangversenye. Közremûködnek: Hegyalja Pedagógus Kórus,
Szerencsi Férfikar, Szerencsi Általános Iskola énekkara, szerb kórus.
Helyszín: Rákóczi-vár.

TÁMOGATÁST IGÉNYLÕ
KISVÁLLALKOZÁSOK

A város költségvetésében erre a célra meghatározott összeget jelentõsen
meghaladó igényt nyújtottak be a jogosultak az önkormányzat által a helyi kisvállalkozások támogatására kiírt pályázatra. Az idei esztendõben
a képviselõ-testület 9,6 millió forintot különített el munkahelyteremtésre, foglalkoztatottak megtartására,
valamint épülethomlokzatok felújítására. A megjelent felhívás alapján

Ababook Holding Zrt., Szerencs,
Rákóczi út 48., 10%
Kovács András egyéni vállalkozó,
Szerencs, Kandó Kálmán út 10.,
10%
VILL-GOLD Kft., Szerencs, Rákóczi út 103., Gyár u. 40., 5%
ER-ÉPTERV Kft., Szerencs, Határõr
u. 8., 10%
Szabó Gyula egyéni vállalkozó,
Szerencs, Bakó J. u. 8., 5%

az április 30-ai határidõre összesen
huszonöt igénylés érkezett. Öt cég 14
fõ napi nyolcórás, valamint egy részmunkaidõs új dolgozó foglalkoztatására összesen 7 millió 250 ezer forintot, tíz gazdasági társaság pedig 11
teljes és 8 részmunkaidõs alkalmazott megtartására együttesen 3,2 millió forintot igényel. Homlokzat-felújításra tízen nyújtottak be kérelmet,
összesen 2,3 millió forint összegben.

Május 21., 16. óra: Magyar hõsök
napja – Szerencs. Emlékbeszéd: Rónavölgyi Endréné polgármester. Ökumenikus ima a történelmi egyházak
lelkészei által: Tóth László plébános,
Damjanovics Pál parókus. Emlékmûsor: Szerencsi Általános Iskola diákjai. Koszorúzás, helyszín: Szerencs, I. világháborús emlékmû, II.
világháborús emléktábla elõtt (volt
Hunyadi Iskola emlékparkja).
Május 30., 14.30 óra: Magyar hõsök napja – Ond. Koszorúzás, megemlékezés a hõsökrõl. Emlékbeszéd:
Heves János alpolgármester, Danyi
László önkormányzati képviselõ.
Mûsor: Szerencsi Általános Iskola
ondi diákjai. Koszorúzás, helyszín:
Ond, a ravatalozó falánál lévõ emléktábla elõtt.
15 óra: Emlékhangverseny. Istentisztelet: Börzsönyi Józsefné református lelkipásztor. Mûsoradó: Hegyalja Pedagógus Kórus. Helyszín:
Ond, református templom.

HÍREK RÖVIDEN
KISS ATTILA-EMLÉKTÚRA. A szerencsi Sziget Alapítvány Kiss Attila,
egykori gimnáziumi igazgatóhelyettes emlékére május 15-én (szombaton) immár hetedik alkalommal szervez természetjáró emléktúrát a szerencsi dombvidéken. A program szerint indulás reggel nyolc órakor a szerencsi Rákóczi-vártól. A további útvonal: Árpád-hegy, Hidegvölgy, Monok, monoki Zápor tározó, Ingvár,
Nagyrépás, Megyaszó, megyaszói
református temetõ, pincék köze. A táv
15 kilométer, a szintemelkedés 100
méter. A túrán mindenki saját felelõsségére vehet részt. A visszautazás autóbusszal történik, Monokon
és a célban frissítõvel várják a résztvevõket. Javasolt felszerelés: bejáratott túrabakancs, tartalék zokni, esõköpeny, kulacs (víz), egészségügyi
csomag, sapka a nap ellen és napolaj. A résztvevõk rossz idõ esetén is
elutaznak a megyaszói temetõbe és
elhelyezik a megemlékezés virágait.
VÁLASZTÁSI VÉGEREDMÉNY. Miután április 30-án az országgyûlési
képviselõjelöltekre a külképviseleteken leadott szavazatok megérkeztek
a szerencsi 2. számú szavazókörbe,
a helyi voksokkal történt összekeverés és megszámolás után megszületett a végleges eredmény a BorsodAbaúj-Zemplén megyei 11. számú
választókerületben. A 2-es szavazó-

körben a 471 érvényes szavazat
alapján az alábbi eredmény született:
Ficsor Ádám (MSZP): 88, Holcman
László (Jobbik): 90, Koncz Ferenc (Fidesz – KDNP): 293. A szerencsi szavazókörök összesen: Ficsor Ádám:
858, Holcman László: 1020, Koncz
Ferenc: 2302. A 11. sz. országgyûlési
egyéni választókerület végeredménye: Ficsor Ádám 3440, Holcman
László 5428, Koncz Ferenc 12 382.
CIVIL FÓRUM. A kulturális területen dolgozó civil szervezeteknek,
egyesületeknek rendez fórumot május 18-án 14 órától Szerencsen a
Népházban az Art Misszió Nemzetközi Mûvészeti és Hagyományõrzõ
Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány. Az eseményen a hatékony
szakmai érdekképviselet lehetõségeirõl tájékozódhatnak a résztvevõk.
A programra május 17-ig lehet jelentkezni az alábbi elérhetõségeken, e-mail: artmission@upcmail.hu,

art-mission@invitel.hu. Tel.: 47/352800, tel/fax: 42/400-782. További információ a 06-20/204-0384-es telefonszámon kérhetõ.
ÁLLÁSAJÁNLAT. Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ helyi kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen termelési mûszakvezetõként,
minõségbiztosítási asszisztensként,
valamint gépjármûszerelõként lehet
elhelyezkedni. Ugyancsak a városban keresnek tehergépkocsi-vezetõt,
péket, valamint pultos felszolgálót,
Abaújkéren fizika–informatika–
német szakos középiskolai tanárt, valamint érettségi bizonyítvánnyal rendelkezõ szobafestõ-mázoló szakoktatót alkalmaznának. Mádon elektromûszerészre, Tállyán nemzetközi
árufuvarozásban jártas gépjármûközlekedési szakmai irányítóra,
Tolcsván pedig felszolgálóra van
igény. Tel.: 47/361-909.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születtek: Stöckl Attila, Petró Martin, Vadász Kira, Tóth Zsolt, Fenyvesi Zsófia, Halász Janka, Szabó Lilla, Czakó Regõ, Karajz Torda Balázs.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Elhunytak: Orosz Jánosné (Rostás Ilona) 83 éves.
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ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIK
DOBOSOK
A SZERENCSI KÖZÉPISKOLÁKBAN A SPORTCSARNOKBAN

Május 3-án rendben megkezdõdtek az írásbeli érettségi vizsgák Szerencs két középfokú oktatási intézményében. A magyar, matematika
és történelem feladatok megoldása
után csütörtökön és pénteken az angol és német nyelvekbõl megszerzett tudásukról adtak számot a
végzõs diákok.
Az idei írásbeli érettségi tételek már
korábban megérkeztek a szerencsi
polgármesteri hivatalba, ahol a csomagok sértetlenségérõl az érintett középiskolák vezetõivel közösen gyõzõdtek meg a köztisztviselõk. A szervezési és jogi osztályon õrizték a fel-

ria, algebra, valószínûség-számítási
és függvényfeladatok egyaránt szerepeltek. Bodnár György, a Bocskai
gimnázium matematika tanára szerint
az idén a megszokottól kissé nehezebb volt a tételsor a feladatok
hosszú szövege miatt, amit értelmezniük kellett a diákoknak. Az elégséges
jegyet viszonylag egyszerûen meg
lehetett szerezni, aki azonban ötöst
akart elérni, azoknak a gondolkodtató, több esetben is az életbõl vett
példákkal ugyancsak meg kellett
küzdeniük. Bodnár György úgy véli:
a bocskais diákok várhatóan sikeresen teljesítik a követelményeket,
hiszen a középiskola biztosította

a témakörrel, amit a társadalomismereti dolgozatnál választottam. A
Debreceni Egyetem jogi karára jelentkeztem és remélem, hogy az
érettségi jegyeim hozzásegítenek
majd ahhoz, hogy bekerüljek az államilag finanszírozott képzésbe.
A Szerencsi Szakképzõ Iskolában
két szakközépiskolai osztály diákjai
tesznek középszintû érettségit. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azoknak a fiataloknak, akik az elmúlt négy
esztendõben komolyan vették a tanulást, nem okozott gondot a követelmények eredményes teljesítése. A
szakközépiskolásoknak az idegen
nyelvbõl tett írásbeli érettségi után
szakirányuknak megfelelõen az elmúlt években megszerzett informatikai és elektronikai ismereteikrõl is
számot kell adniuk.

A Szerencsi Általános Iskola mûvészeti képzésben résztvevõ dobtanszakos növendékei adtak mini koncertet május 5-én a Bolyai épület alsó
tagozatos diákjainak. A program

elsõdleges célja az volt, hogy felkeltsék az ütõs hangszerek iránt a
gyerekek érdeklõdését. A rövid
mûsort hatalmas tapssal jutalmazta
az ifjú közönség.

SZERENCSI TEHETSÉGEK: SZTANKOVICS ANNA

A magyar tételek kidolgozásával kezdõdött az idei tudáspróba.
adatlapokat, amelyeket reggelente
hat órakor vettek át az intézmények
képviselõi. A borítékokat az igazgatói irodában fél nyolckor kapták
kézhez a vizsgák rendjére felügyelõ
tanárok, amelyeket pontosan nyolc
órakor bontottak fel és adták át a lapokat megoldásra a diákoknak.
A Bocskai gimnáziumban hétfõn
összesen 223 diák ült be az iskolapadba, hogy teljesítse a magyar középszintû érettségi vizsga követelményeit. Az elsõ hatvan percben szövegértési feladatot oldottak meg a tanulók egy napilapban megjelent, Janus Pannoniushoz kapcsolódó cikk
alapján. A hátralévõ 180 percben pedig a tér jelentõségérõl érvelhettek,
novellát elemezhettek vagy két verset vethettek összehasonlító elemzés
alá. Szaktanári vélemények alapján
az idei színvonalas feladatsor teljesíthetõ tudásanyagot kért számon a
diákoktól.
Kedden a matematika írásbeli állította kihívás elé az érettségizõket.
A középszintû írásbeli vizsga 180
percig tartott. A vizsgázóknak 45 perc
állt rendelkezésükre a könnyebb
példákat tartalmazó elsõ feladatlap
megoldására, majd a második, nehezebb példasor következett, amire
135 percet kaptak. A számon kért
tudásanyagban koordináta-geomet-

számukra az ehhez szükséges
feltételeket: a maximumhoz közelítõ
óraszámot, a tehetséggondozást és a
felzárkóztatást, amivel éltek is a
pedagógusok. Ennek köszönhetõen
évrõl évre javul a matematika érettségi eredménye és emelkedik a mûszaki, közgazdasági pályára sikerrel
felvételizõk száma.
Az idén is 180 percig tartott a történelem írásbeli érettségi, amelynek
keretében az egyszerû, rövid válaszokat igénylõ feladatok megoldása
mellett kifejtendõ kérdésekre kellett
esszéket írniuk a tanulóknak. Ez
utóbbiak témái között Hunyadi János törökellenes harcai, a görög hitvilág, a dualizmus gazdasága és a
honfoglalás kori magyar társadalom
egyaránt megtalálható volt.
Drofti Eszter az elsõ három nap
után úgy érezte, hogy a Bocskai gimnáziumban megfelelõen felkészült a
követelmények teljesítésére. – A tanáraink az elmúlt idõszakban több
próbaérettségit megírattak velünk,
így nem értek bennünket nagy meglepetések – ismertette a diáklány. A
magyar és a matematika feladatsor
talán kissé nehezebb volt, mint a korábbi években, de úgy érzem, ennek
ellenére sikerült teljesítenem. A történelemnél szerencsém is volt, hiszen
az esszék egyike megegyezett azzal

EGÉSZSÉGNAP DIÁKOKNAK

A káros szenvedélyek megelõzése érdekében tartottak egészségnapot a Szerencsi Általános Iskolában.
Az oktatási intézmény Bolyai épületében április 29-én, a Rákóczi épületben pedig másnap hallhattak tájékoztatást a diákok a dohányzás, az

alkoholfogyasztás és a drog veszélyeirõl. A 7–8. évfolyamosoknak
szervezett program elõadói Viczai
Henrietta, Szerencsi Rendõrkapitányság bûnmegelõzési elõadója és
Varga Nikolett iskolai védõnõ voltak.

A helyi iskolák kivételes képességû
diákjait bemutató sorozatunkban ezúttal a hatodik osztályos Sztankovics
Annával (fotónkon) ismerkedhetnek
meg az olvasók. A diáklány kiváló tanulmányi eredményei mellett kedveli
a néptáncot, a képzõmûvészetet, sportol, énekel és hangszeres zenét tanul,
nem utolsósorban pedig éli a gyermekek mindennapi vidám, gondtalan
életét.

Anna nem értette, miért pont rá esett
a választás, hiszen mint mondta, rajta
kívül is sok ügyes gyerek van az iskolában. A szerény kislány a Szerencsi Általános Iskola két tannyelvû tagozatára jár. Kedveli a matematikát, az éneket, a testnevelést és a rajzórákat is.
– Melyik tantárgyból vagy a legjobb?
– Szerintem énekbõl. Az utóbbi idõben többször léptem fel az iskolában,
például a március 15-ei mûsorban is
szerepet kaptam. Nagyon izgulok a
színpadon, és kicsit félek is. Általában
ilyenkor nem úgy énekelek, mint mondjuk otthon, amikor kikapcsolódom,
vagy kicsit pihenni akarok és eleresztem a hangomat.
– Jó barátságban vagy a matematikával és a rajzzal is.
– Most volt a Hegyalja matekverseny,
eljutottam egészen a döntõig, de ott sajnos már nem kerültem be az elsõ három közé. Ennek ellenére örülök, hogy
sikerült ezt is elérnem. Furcsa, de számomra érdekes a matek. Amikor tanárnõvel valami új tananyagot ve-

szünk, elõfordul, hogy elsõre nem értem, aztán kis gyakorlás után hamar
ráérzek a lényegre. Szerintem ezt
anyától örököltem, mert õ a jó matekos. Megmutatta a sok oklevelét, melyeket kapott az elért iskolai eredményeiért.
Aztán meg itt van a rajz, járok a
képzõmûvészetre is. Szeretem a megadott témákat megfesteni, inkább színesebb képeket készítek. Nem szeretek grafittal rajzolni csendéletet, csak
az tetszik, ami színes.
– Mivel foglalkozol még ezeken kívül?
– Néptáncra, hittanra, szolfézsra járok és fuvolázom is. Korábban kosárlabdáztam, de abbahagytam. Az énekkarnak is tagja vagyok. Ezek közül talán a néptánc a legkedvesebb. Olyankor elfelejtem a tanulást. Most már részt

veszek a Hajnali Néptánc Egyesület foglalkozásain is, ahol a visszatérõ gimnazistákkal együtt gyakorolunk és együtt
lépünk fel. Nagyon élvezem. Jó a közösség. A mûvészeti iskola csoportjában vannak kisebbek is, velük elég furcsa táncolni. Nekem most éppen új
táncpartnerem van. Lassan összeszokunk.
– Még nem beszéltünk a fuvoláról!
– Negyedik éve járok hangszeres képzésre. Elsõben és másodikban furulyát
tanultam, majd amikor elõször meghallottam a fuvola hangját, nagyon megtetszett. Amikor a kezembe adták elõször ezt a hangszert, nem is gondoltam, hogy olyan nehéz megszólaltatni. Azt hiszem, ma már ez is egyre jobban megy.
– Milyen lány vagy a magánéletben?
– Ha ki akarok kapcsolódni, akkor
tévét nézek. Anyának is segíteni kell,
hiszen három kisebb testvérem van.
Néha velük is kimegyek játszani, biciklizünk, a családdal többször teszünk
hétvégi túrákat. Olykor pedig a játszótéren töltjük az idõt a barátokkal,
osztálytársaimmal. Eljárunk egymáshoz
szülinapi partikra. Nagyon összeszokott közösség a mienk. Igaz, ma már
kevesen vagyunk, hiszen az induló 22
fõbõl mindössze 16-an maradtunk. Szerintem elõnye is van annak, hogy
ilyen kicsi a létszám, mert családias a
légkör, mindent megbeszélhetünk egymással, nem félünk, hogy bármi is kikerül az osztályból.
M. Z.

PILLANATKÉPEK AZ ISKOLÁK ÉLETÉBÔL

ÉLÕ BOLYGÓNK. A Föld napja alkalmából rendeztek kistérségi vetélkedõt április 23-án a mezõzombori
Kölcsey Ferenc Általános Iskolában.
Az immár hagyományosan meghirdetett tudáspróbára 11 iskola nevezett. A négyfõs csapatoknak a természettel összefüggõ játékos feladatokat kellett megoldaniuk, amelyek a
fiatalok tanórán megszerzett ismereteire alapoztak. A felsõ tagozat egyegy évfolyamáról érkezett versenyzõk
széleskörû tudásról adtak számot. A
Föld napi vetélkedõt a Szerencsi Általános Iskola Bolyai épületének csapata nyerte meg a helyi és a Taktaharkányból érkezett fiatalok elõtt.
BEIRATKOZTAK AZ ELSÕSÖK. A
Szerencsi Általános Iskola Rákóczi
épületében tartották az elmúlt héten
az elsõ osztályosok beiratkozását. A
szülõknek a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, az iskolaérettséget
igazoló óvodai szakvéleményt, vala-

mint a diákigazolványhoz szükséges
fényképet kellett magukkal vinniük.
A város önkormányzatának a döntése értelmében a helyi alapfokú oktatási intézmény idén szeptemberben
összesen négy elsõ osztályt indít Szerencsen. A Bolyai épületben Újjobbágy Miklósné és Ványai Terézia, míg
a Rákóczi épületben Csider Andorné
és Nagyné Almási Éva várják a leendõ
iskolásokat.
KÉT TANNYELVÛ DIÁKOK A
SZÍNPADON. A budapesti Kapocs Általános és Magyar–Angol Két Tanynyelvû Iskola pedagógusai érkeztek
április 6-án Szerencsre. A rövid látogatás során a helyi általános iskola Rákóczi épületében a két tannyelvû képzésben résztvevõ gyerekek mûsora köszöntötte a fõvárosi vendégeket. A diákok játékos angol nyelvû jeleneteket, dalokat adtak elõ, a legkisebbek
pedig ír tánc koreográfiával léptek a
színpadra. A tanulók elõadását kö-

vetõen a pedagógusok szerencsi kollégáik társaságában szakmai beszélgetés keretében osztották meg egymással tapasztalataikat.

A VILÁG CSODÁI. Rendkívüli földrajzórán vettek részt a diákok április
26-án a szerencsi Bocskai István
Gimnáziumban. A rendhagyó elõadás keretében Makra László, a szegedi József Attila Tudományegyetem
docense a diavetítés során a világ csodáival ismertette meg a középiskola
tanulóifjúságát.
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KÖZMUNKÁRÓL, KÉPZÉSRÕL MÛVÉSZTANÁRI BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL
ÉS CSALÁDVÉDELEMRÕL

A roma közmunkaprogram gyakorlati tapasztalatairól Tóth István, a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. igazgatója beszélt a jelenlévõknek.
A Szerencsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ) szervezésében
április 30-án kistérségi szakmai konferenciát rendeztünk roma testületek
és civil szervezetek képviselõinek a
részvételével.
A Rákóczi-vár lovagtermében megtartott rendezvény résztvevõit Gadóczi
Bertalan, Szerencs jegyzõje köszöntötte, majd bejelentette, hogy Marosvölgyi János elnököt kiemelkedõ
kisebbségi, szakmai, oktatási, kulturális munkája elismeréseként oklevéllel és emléktárggyal jutalmazza a
helyi cigány kisebbségi önkormányzat. A tanácskozás résztvevõi meglátogatták a roma közmunkaprogramba bekapcsolódó lányokat és asszonyokat, akik a Rákóczi-vár emeleti helyiségében az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság papíralapú anyagát digitalizálják.
A rendezvény folytatásaként a jelenlévõk tájékoztatót hallgattak meg
az országos roma közmunkaprogram
Szerencs gesztorságával beindított
megyei kistérségi tapasztalatairól,
eredményeirõl, problémáiról. Ezután
a gyakorlati munkát megvalósító Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
ügyvezetõ igazgatója, Tóth István ismertette észrevételeit, javaslatait a
programmal kapcsolatosan.
Minden résztvevõ egyetértett abban,
hogy ilyen és ehhez hasonló közmunkaprogramokra nagy szükség
van, mert a munkanélküli embereknek más elhelyezkedési lehetõség
hiányában ez az egyetlen mód arra,
hogy ne szociális segélybõl tengessék az életüket.
A program részeként az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ ESZA projekt irodájának, va-

lamint szerencsi kirendeltségének
munkatársai adtak tájékoztatást a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében megvalósítható oktatási és
foglalkoztatási lehetõségeikrõl. Az ismertetõben elhangzott, hogy milyen
képzések indulnak, és hogy melyek
azok a célcsoportok, akiket várnak a
tanfolyamokra.
Ismereteket szereztek a résztvevõk
a megye és a szerencsi kistérség
munkaerõ-piaci helyzetérõl is. A tanácskozáson egyetértés alakult ki abban, hogy a felzárkóztatási-képzési lehetõségekre szüksége van a munkanélküliként regisztrált embereknek,
hogy piacképes szakmát szerezve
könnyebben visszakerülhessenek a
munka világába. Ez kedvezõ a foglalkoztatóknak is, mert olyan szakképzett dolgozókat alkalmazhatnak,
akik eleget tudnak tenni a piac elvárásainak is.
A program befejezéseként a helyi
családvédelmi és gyermekjóléti szolgálat feladatairól szólt Sipos Attila
igazgató. Teljes egyetértés alakult ki
abban, hogy a gyermek, a fiatalkorú
nevelésében az iskola mellett legfontosabb tényezõ a család. Az itt
magvalósuló nevelés a gyermek egész
életére kihat. Amennyiben pozitív példákat lát, tapasztal a szüleitõl, pedagógusaitól, azt igyekszik követni.
A szakmai konferencia elérte célját: a résztvevõk ismereteket, információkat kaptak, melyet a mindennapi munka során kamatoztathatnak.
Köszönjük a támogatást a települési önkormányzatnak, valamint a
Városi Kulturális Központ és Könyvtár igazgatójának és munkatársainak.
Horváth Ernõ,
CKÖ-képviselõ

ÖREGEDÉSRÕL NYUGDÍJASOKNAK

Az idõs korral együtt járó élettani
változásokról tartott elõadást április
27-én Tarr Tünde a Városi Nyugdíjasklub tagjainak. A bõrgyógyász
fõorvos többek között hangsúlyozta,
hogy az idõ múlása betegségek nél-

kül is komoly változásokat okoz az
emberi test számára. Az öregedéssel
együtt járó átalakulásokról mindenkinek érdemes tudnia, mivel csak így
kerülhetõk el azok súlyosabb egészségügyi következményei.

Ez év április elsején bejelentettem
a Szerencsi Szakképzõ Iskola igazgatóságának, hogy megköszönve a tanári
munkámhoz folyamatosan biztosított
lehetõséget, az elkövetkezõ tanévet
már nem kívánom elkezdeni. Nagyon nehéz és szívszorító döntés ez,
de a családom többszöri és határozott
kívánsága volt, hogy a továbbiakban
csak festészettel foglalkozzam. Tudom,
hogy szeptember elsején szomorú érzés lesz számomra az is, hogy nekem
már nem csengetnek be az elsõ tanítási órára.
Gyönyörû pályafutás volt az enyém.
Minden iskolatípusban taníthattam,
miközben állandóan képeztem magam, hogy a legújabb, legkorszerûbb
kihívásoknak is eleget tudjak tenni. Tanítottam általános iskolában, 32 évig
a gimnáziumban, 20 esztendeig a
szakképzõ iskolában, a dolgozók esti
gimnáziumában. Az egykori szerencsi
laktanyában egy idõben kulturális foglalkozás keretében mûvészettörténetet
vetíthettem és pedagógiai, gyermeknevelési elõadásokat tartottam. Mindez csak úgy volt lehetséges, hogy egyszerre több állásban dolgoztam hihetetlen energiával és akaraterõvel. Életem derekán társ nélkül maradtam. Egy
rendkívüli tehetséggel megáldott, jó kedélyû ének-zene szakos tanár volt a férjem, aki a tanári munkája mellett négy
kórussal is dolgozott, csupa mosoly és
nyugalom volt az életünk. Õ sajnos,
örökre elment. Mivel akkor három hete
volt egyetemista a lányunk, így két
szülõ munkáját és felelõsségét vállaltam fel.
Tizenhat évig voltam az osztályfõnöki
munkaközösség vezetõje is, erre a
tisztségre a tantestület választott meg.
Mindig érdekelt az ember nevelhetõsége, fõleg a mûvészetek emberformáló erejével. Pedagógiai alkotómunkámat harminc bemutató tanítás jellemzi, amelyeket a szakfelügyelõk felkérésére a járás nevelõi részére tartottam. Az utolsó foglalkozást a helyi gimnáziumban tartottam a romantika magyar festészetébõl, annak történelmi, zenei és irodalmi vonatkozásaival együtt.
Erre az intézmény igazgatója kért fel.
Ez 2003-ban történt, amikor ebbõl a középiskolából eljöttem.
Tizenhat évig voltam a Pedagógus
Szakszervezet járási titkára. Erre a
tisztségre is a kollégáim választottak
négyévenként újra. Fõ támogatást a
Hegyalja Pedagógus Kórusnak, valamint a tanítók és tanárok sporttevékenységének igyekeztem biztosítani, a
többi vezetõségi taggal együtt. Reményi János, Liszt-díjas karnagynak nagy
tisztelõje voltam, aki a mi kórusunkat
országos hírûvé emelte.
Pályám során állandóan vezettem
rajzszakkört tehetséges tanítványaimnak, akikkel évente sok díjat hoztunk
az iskolának. Én pedig huszonkét nyáron át az ország különbözõ mûvésztelepein dolgoztam Gyulán, Sárospatakon, Mosonmagyaróváron, Esztergomban, a határon túl Rozsnyón és
még sorolhatnám. Magam öt nyáron
vezettem alkotótábort. Alapító tagja vagyok a Magyar Rajztanárok Országos
Egyesületének. Hosszú évekig a tanítványaimmal részt vettünk az Európaversenyeken rajzból, a kijelölt, megadott témákból. Harminckilenc Európa-díjas tanítványt neveltem fel, ezzel
elsõ lettem a magyar rajztanárok között. Megkaptam a „Versenygyõztes”
zászlót is, a Magyar Köztársaság Országgyûlésének érmét, Szili Katalin és
José Manuel Barroso oklevelét. A verseny 2005-ben zárult. Tudtam, hogy
ennek az országnak a tehetségekre
nagy szüksége van, ezek közül egy sem
veszhet el. Saját gyermekemen kívül
éltetõ erõt, megújuló energiát adtak számomra a tanítványaim. Nem az számított, hogy hány órát fizet nekem az

iskola, hanem, hogy a gyermekek és
én mennyit bírunk. Igyekeztem elvezetni az ifjúságot a szem demokráciájához, hogy esélye legyen a jövõ társadalmának a szép és a korszerû meglátására.
Nagyon nehéz, de tartalmas pedagógiai munkásság van mögöttem, cipeltem a keresztemet, amit a jó Isten
rám rakott, de nemigen voltak mellettem „Veronikák”, akik a véres verejtékem letöröljék, volt viszont jövõbe
vetett hitem. A megpróbáltatás a férjem elvesztése volt, a kárpótlást a tehetséges gyermekemben és az unokámban kaptam meg, akik nagy szeretettel, megbecsüléssel, egészséges féltéssel vesznek körül.
Az érem másik oldala a festészetem.
Összesen 132 kiállításon szerepeltem.
Negyven festményem közintézményben látható itthon és külföldön. Katalógusokban 22 képem jelent meg. A
Pedagógusok Lapjában 10 grafikám, a
Szerencsi Hírek hasábjain 11 tollrajzom volt látható. Festõi munkásságomról hazai és külföldi lapok is írtak
eddig 46 alkalommal. Hét helyen láthatók festményeim az interneten. Jelenleg fõként csoportos bemutatkozá-

sokon szerepelek képeimmel. 2009 októberétõl három különbözõ kiállításon
vettem részt Miskolcon, jelenleg az Ady
Endre Kulturális és Szabadidõ Központban látható alkotásom a B.-A.-Z.
Megyei Képzõ- és Iparmûvészeti Egyesület tagjaként. Egyesületünk a Magyar
Köztársaság oktatási és kulturális minisztere kitüntetését vette át 2010. január 22-én Budapesten. Az elismerés
a Csokonai Vitéz Mihály közösségidíj, mely minden tagunkat egyenként
megilleti. Nemrég zárt be a szerencsi
festõk kiállítása a Városi Kulturális
Központ és Könyvtárban, ahol szintén
három képemmel vettem részt. Június
25-én Szlovákiában nyíló kiállításon
szerepelek, meghívást kaptam a X.
Zempléni Nyári Tárlatra, amely júliusban Sátoraljaújhelyen lesz a Kazinczy Múzeumban. Budapestre, a
budai Várban, a Magyar Kultúra Házában nyíló kiállításra is meghívást kaptam. Októberben képeket szállítok
Hatvanba, a Magyar Tájak Országos
Tájfestészeti Biennáléra, ahová szintén
invitáltak. Ez a kiállítás november 27tõl 2011. január közepéig lesz látható a Moldvay Gyõzõ Galériában.
Mindezekbõl is kitûnik, ezután sem fogok unatkozni, vannak még terveim
bõven. Szerepelek a kortárs mûvészek
lexikonjában is.
Összegzésül: gazdag múlt van mögöttem, remélem, a jövõ is munkával,
alkotással telik majd. Fõ mûvem az
életmûvem.
„Festõ csak érted fest, hogy kezedbe /nem-múló kincsként visszahelyezze /mulandónak készült teremtményed; /minden örök lesz.” (Részlet
Rainer Maria Rilke: „Te vagy az örökös” címû versébõl, Farkasfalvy Dénes
fordítása)
Tóth Miklósné
négyszeres Európa- és Pro Urbe
Szerencs-díjas mûvésztanár

KITÜNTETÉSEIM, DÍJAIM
Kiváló Tanár az oktatási minisztertõl (1977); Europa Na Escola (1998);
Europe At. School Magyar Nemzeti Bizottságának Elismerõ Oklevele (2000);
Pro Urbe Szerencs (2001); B.-A.-Z. Megyei Képzõ- és Iparmûvészeti Egyesület Alkotói Díja (2002); Europe At. School- Hungary- Az Európa Verseny Magyar Nemzeti Bizottságától, kiváló teljesítményéért (2002); Pro
Futura Europa – az Európa Verseny Magyar Nemzeti Bizottságától a diákok felkészítéséért (2003); az Európa Tanács, az Európa Bizottság, az Európa Parlament és az Európai Kulturális Alap közös támogatásával Tóth
Miklósné – tanár kiemelkedõ eredményéért az európai verseny díjazottja (2004); a Magyar Köztársaság Országgyûlése érem, két oklevéllel (2005);
Csokonai Vitéz Mihály közösségi díj a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális miniszterétõl (2010).

BESZÁMOLÓ A RALLYRÓL

A kalandos afrikai utazásról Balogh Sándor (jobbra) beszélt a hallgatóságnak.
Az idei Budapest – Bamako Rallyról
tartott vetítéssel egybekötött élménybeszámolót április 28-án Balogh Sándor, az Afrikai–Magyar Egyesület (AHU)
elnöke Szerencsen. A Sörház világjáró, ismeretterjesztõ elõadássorozatának
keretében szervezett programon a verseny mellett a fekete kontinens háborúval sújtott térségeiben élõk nehéz életébe is bepillantást nyertek a résztvevõk.
Mint arról korábban beszámoltunk,
Balogh Sándor és négy szerencsi tár-

sa is tagja volt annak a tizenegy fõbõl
álló csoportnak, amely az AHU adományokkal teli kamionját kísérte Afrikába. A versenyzõi felajánlások Mauritánia – Mali – Marokkó térségébe
kerültek azokra a helyekre, amelyekbe korábban a rally szervezõi és az ottani hatóságok közösen állapodtak
meg. Így a csomagokban többek között tanszerek, egészségügyi eszközök,
élelmiszer és ruhanemû is megtalálható volt.
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Szerencsiek a nagyvilágban:

HAJDÚ ELEONÓRA

Tizenegy esztendeje él Németországban, mégis a mai napig van állandó lakcíme Szerencsen. Geisenheimben telepedett le, ahol elsõsorban a korábban kikerült magyaroknak köszönhetõen a mai napig
élõ partneri kapcsolatot ápolnak a
szerencsiekkel. Hajdú Eleonóra (fotónkon) a tavaly augusztusban született kisfiát gondozza és arról álmodik, hogy egyszer majd Magyarországon is olyan színvonalon élhet,
mint most Európa egyik leggazdagabb államában.
– Harminckét évvel ezelõtt, 1978ban költöztünk Szerencsre, a szüleink által épített családi házunkba –
idézi fel ifjúkorát Hajdú Eleonóra. –
A Napsugár óvoda nagycsoportjába
jártam, majd a betûvetést és az olvasást Réti tanító néni osztályában
kezdtem. Irénke nénitõl szigort, következetességet és sok-sok szeretetet kaptam. A harmadik, negyedik
osztályban Moór Katika néni az önbizalom és a felszabadultság élményét ismertette meg velem. Ez számomra nagyon sokat jelentett késõbbi tanulmányaim során. Ezt követõen
a Hunyadi iskola angol–német tagozatos osztályának tanulója lettem. Asboth Ildikó tanárnõvel, mint
kezdõ osztályfõnökkel együtt éltük
meg a felsõ tagozat örömeit és kudarcait. Szívesen emlékszem kedvenc tanáraimra: Rezsdovicsné Gabika nénire, Kiss Olga tanárnõre, Hegedûs tanárnõre, valamint Kulcsár tanárnõre. Katika néni szerettette meg
velem a kézilabdázás, a sportolás
örömét. Szívesen szavaltam különbözõ iskolai rendezvényeken. Meghatározó élmény volt számomra,
hogy a ballagási ünnepségünkön
Veres Péter „Én nem mehetek el innen” címû versét elmondhattam. Ez
a költemény ma is gyakran emlékeztet a hazámra és arra, hogy hol
is vagyok igazán otthon!
1988-tól az Avasi Gimnázium német tagozatán folytattam tanulmányaimat Takács Márta igazgató irá-

nyítása alatt. Az õ személyisége, világlátása, sokoldalú tudása, diákszeretete nagy hatással volt személyiségem fejlõdésére. A sporthoz, a
versekhez és a nyelvtanuláshoz itt
is hû maradtam – folytatta Hajdú
Eleonóra. – A gimnázium után Szolnokon, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Fõiskolán, vendéglátó-gazdálkodó szakot végeztem. Már tanulmányaim során rá kellett döbbennem a vendéglátás szépségein túl
annak rejtett nehézségeire is. Az elméleti ismeretek mellett igyekeztem
gyakorlati tapasztalatokat is szerezni. Magyarországon Szanazugban,
külföldön pedig Frankfurt mellett töltöttem szakmai gyakorlataimat. Ezért
is mertem vállalkozni arra, hogy 23
évesen önálló vendéglátó egységet
alapítsak testvéremmel, Zalánnal.
Nagy lelkesedéssel és szakmai odaadással akartunk egy igazi kisvendéglõt meghonosítani Szerencsen. A
kezdeti nehézségek leküzdése után,
már a második éven jelentkeztek a
sikerek, de ekkor megismertem – a
testvérvárosi kapcsolatok révén –
elsõ férjemet, Hermann Grosst, és
Németországba költöztem. Szerencsére öcsém ekkorra már befejezte
tanulmányait, így át tudtam neki adni
a Sörház vezetését. Nagyon büszke
vagyok arra, hogy Zalán közös akaratunkat és elképzeléseinket meg
tudja valósítani jelenlegi társa, Anett
segítségével.

SZÓLÓTÁNC A RÁKÓCZIBAN

Kiváló produkciókat láthatott a zsûri.
A helyi általános iskola az idén negyedik alkalommal rendezte meg a
Szerencsi Szóló Néptánc Fesztivált.
Az immár hagyományos eseménynek
május 7-én az oktatási intézmény Rákóczi épületének az aulája volt a helyszíne. A seregszemlére Abaújszántóról, Encsrõl, Golopról és Szerencsrõl
összesen 114 fiatal nevezett. Elsõ alkalommal vettek részt a fesztiválon
rozsnyói gyerekek. Most egy pár érkezett Szerencs szlovákiai testvérvárosából, de a kedvezõ tapasztalatok
alapján jövõre már népesebb vendégcsoport szerepel majd a programon. A fellépõk zenei kíséretérõl a
Pipás zenekar gondoskodott. A zsûriben a Bodrog Néptánc Együttes vezetõje, Darmos István és felesége, Darmos Éva néptáncpedagógusok kísérték figyelemmel a produkciókat. A
program fergeteges hangulatú táncházzal zárult.

Az idei verseny végeredménye, I.
korcsoportban: I. hely megosztva:
Maczek Stefánia – Kovács Kristóf (Szerencs), Lakatos Lilla – Asszú Ádám (Szerencs), II. hely Bodó Bettina – Erdei
Krisztián (Szerencs), III. hely Ignácz
Zsófia – Sztankovics Attila (Szerencs).
II. korcsoport (kötelezõ tánc): I. hely
Spisák Dóra – Sáfrány Viktor (Golop).
II. Sztankovics Anna – Kovács Bálint
(Szerencs), III. Kondráth Kinga – Maier Péter (Golop). Szabadon választott
tánc: I. hely Domonkos Vivien – Mészáros Anna Lilla (Szerencs). II. hely
Spisák Dóra – Sáfrány Viktor (Golop).
III. hely: Kondráth Kinga – Maier Péter (Golop).
Szerencsi különdíjasok: Danyikó
Dorka, Tóth Patrik, Kerekes Kira, Bogoly Levente, Domonkos Vivien, Mészáros Anna Lilla, Róth Katalin, Golopi Gabriella, Kozma Orsolya, Cservák Martina.

1998 decemberétõl élek Geisenheimben. Itt is hû maradtam a vendéglátáshoz, 10 éve a johannisbergi
Fürst von Metternich-kastélyban
mûködõ étteremben dolgozom különbözõ beosztásokban. Sajnos,
elsõ házasságom nem sikerült és elváltunk. Ezt követõen ismertem
meg jelenlegi férjemet, Andreas
Schinket. 2009 augusztusában pedig valóra vált életem legnagyobb
álma, megszületett fiam, Hajdú Árpád Attila. Most boldog anyuka vagyok, élvezem a gyes örömeit!
Az elmúlt 11 évben nagy hangsúlyt fektettem szakmai és nyelvi
fejlõdésemre. 2009-ben felvételt
nyertem a Wiesbadeni Borászati
Fõiskola nemzetközi marketing szakára, amit, ha kisfiam engedi, ez
éven szeretnék elkezdeni – emelte
ki Hajdú Eleonóra. – Összességében jól érzem magam Németországban, de sokat kellett tanulnom
és kompromisszumokra is kényszerültem annak érdekében, hogy
befogadjanak a rheingauiak. A kezdeti nehézségek leküzdésében sok
segítséget kaptam az itteni testvérvárosi egyesület néhány tagjától.
Rheingau egy igazán csodálatos
hely, nem véletlenül hívják ezt a
borvidéket Németország szívének.
A Rajna kanyarulatait követve csak
szõlõsorok sorakoznak rendezetten egymás után, és gyakran felbukkan egy-egy kastély vagy vár.
Ezen a borvidéken fõként rizlinget
termesztenek. Sokat süt a nap, a táj
varázsa, a bor kellemes íze vonzza a kirándulókat Mainzból, Wiesbadenbõl, Frankfurtból és természetesen külföldrõl is. Tizenkét kilométerre tõlünk található a Lolerei, a Nibelungok kincsébõl ismert
szikla.
Az általános anyagi jólét és a korrektség egyszerûbbé, nyugodtabbá
teszi a hétköznapokat. Jólesõ érzéssel tapasztalom, hogy az adott
szónak itt súlya van.
(Folytatás a 9. oldalon.)

A HARMADIK FORDULÓIG
JUTOTTAK

Sikeresen vette a labdarúgó Magyar Kupa második fordulóját a város csapata. Együttesünk április 27én a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen Onga gárdájánál 5–2 arányban bizonyult jobbnak.

A megyei másodosztályú bajnokság élmezõnyébe tartozó vendégek
kezdték lendületesebben a találkozót. Az ongaiak számára több helyzet is kínálkozott, amelyek azonban
rendre kimaradtak. Az idõ elõre haladásával játékba lendülõ szerencsiek mezõnyfölénybe kerültek, a
labda egyre többet pattogott a vendégek térfelén. A gólgyártást a 45.
percben a találkozó legjobb hazai
teljesítményét nyújtó Ladinszki Levente kezdte meg, amikor huszonöt méterrõl kilõtte az ellenfél kapujának bal sarkát, beállítva a félidei eredményt.
A második játékrészben a szerencsi csapat tovább rohamozott,
ami a 49. percben érett góllá, amikor Simon András beadását követõen a 16-oson belül pattogó labdát Rabócz Róbert továbbította a hálóba. A házigazdák ebben az idõszakban tetszetõs játékkal vezették
a támadásaikat. Ladinszki alapvonalról történõ visszagurítása után
Szentirmai Gergely módosította 3–
0-ra az eredményt. Ekkor gyakorlatilag már eldõlt a találkozó sorsa. A
hátralévõ idõben a vendégek két találatára Orosz Márton és Budai János adta meg a választ. A találkozó 5–2-es végeredménye a szerencsiek továbbjutását jelentette, akik
így búcsúztatták Ongát a Magyar
Kupa sorozattól.
***
Tisztes helytállással búcsúzott a
kupasorozattól a szerencsi együttes,
amikor május 6-án a megyei elsõ
osztályban szereplõ MVSC gárdájától 3–2 arányban szenvedett vereséget.
Az elõzõ napon lehullott tetemes
mennyiségû csapadék miatt he-

lyenként hatalmas víztócsákkal tarkított pályán lejátszott találkozó
kezdetén a miskolci együttes lépett
fel támadóan, azonban a játék képe
rövid idõn belül kiegyenlítõdött.
Mindkét oldalon adódtak helyzetek,
miközben a néhány kezdõ játékosukat is nélkülözõ házigazdák több,
szépen felépített akciót vezettek. A
38. percben a szerencsi kapus bizonytalankodása miatt az MVSC jutott elõnyhöz, azonban egy perc
múlva a mindvégig kitûnõen futballozó Kalup Roland távoli bombája egy védõ érintésével landolt a
vendégek hálójába. Az 1–1-es eredmény a továbbjutás szempontjából
a házigazdák számára volt kedvezõ, ami miatt a félidõben bizakodva vonulhatott öltözõbe a helyi
gárda.
A második játékrész elsõ perceiben hideg zuhanyként érte a szurkolókat a vendégek gólja. A házigazdákat azonban nem törte le a
hátrány és nagy akarással küzdöttek az egyenlítésért. Ehelyett azonban a 78. percben a miskolciak szereztek újabb találatot. A szerencsi
edzõk cserékkel próbálták lendülethez juttatni a legénységüket. Radics Mihály a 83. percben gólpasszal hálálta meg a bizalmat,
amikor a gurítását követõen Ladinszki Levente szerezte meg a szerencsiek második találatát.
A hátralévõ idõben a helyiek küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak,
azonban ez a kettõvel magasabb
osztályban szereplõ csapat nem
volt elegendõ a továbbjutás kiharcolásához. A 2–3-as végeredményû
találkozóért a mutatott játék alapján nincs oka szégyenkezésre a
szerencsi labdarúgócsapatnak, akik
közül ez alkalommal különösen Simon András, Ladinszki Levente,
Rabócz Róbert, Budai János és Kalup Roland nyújtott kiemelkedõ teljesítményt. A találkozó utolsó harmadában a hálóõr Tóth Péter több
bravúrral feledtette korábbi hibáját.

SPORTHÍREK  SPORTHÍREK  SPORTHÍREK
EZÜSTÖS TENISZEZÕ
Szerencsi sportoló
részvételével rendeztek teniszversenyt április 24-én és 25-én
Debrecenben. A regionális viadalon Takács Márk a 16 éves fiúk mezõnyében az elõkelõ második helyezést
szerezte meg.

KIIZZADT GYÕZELEM
A négyhetes kényszerû pihenõ
után nehéz küzdelemben gyõzött a
Földes Miskolc otthonában május 7én Szerencs férfi kosárlabdacsapata.
Az NB II Keleti csoportjának 29. fordulójában lejátszott találkozón 96–
97 arányú vendégsiker született.
Szerencs: Takács P. (10/6), Takács
K. (3), Szárnya G. (22/6), Kovács S.
(14), Endrész T. (34/6). Cserék: Birk
L. (11/9), Marton P. (3/3), Kovács Á.,
Pallai Á., Szarka I.
Edzõ: Gulyás László.
A találkozón az idény leggyengébb
védekezését bemutató szerencsi együttes már az elsõ játékrészben 57 pontot kapott az ellenféltõl. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, támadásban sem voltak túl eredményesek a vendégek, akik
20 perc alatt mindössze 49 pontot
gyûjtöttek. A meccs középsõ szaka-

szában néhány szép egyéni teljesítmény javította az összképet. A második félidõben hatalmas küzdelemben
némi szerencsével, de semmiképpen
nem érdemtelenül Gulyás László legénysége kerekedett felül és egy ponttal meg is nyerte a találkozót.
A negyedek eredményei: I. 31–19,
II. 26–30, III. 18–28, IV. 21–20.

képviselte. A helyi szakosztály legeredményesebb versenyzõje a küzdelemsorozatban a döntõig jutott,
ahol tiszaújvárosi ellenfelétõl szoros
mérkõzésen maradt alul. Így a rangos viadalon Köllõ András az elõkelõ
második helyen végzett.

PÉLDÁT MUTATTAK

KOSÁRLABDA-MÉRKÕZÉS
NB II-es férfi kosárlabda-mérkõzés
helyszíne lesz május 15-én a Kulcsár
Anita Sportcsarnok. A szerencsi
együttes szombaton 15.30 órától
Szeged gárdája ellen lép pályára. A
találkozóra minden sportbarátot szeretettel hívnak és várnak.

NÕK A PÁLYÁN
A nyíregyházi fõiskola együttesét
fogadja hazai környezetben május
16-án a város nõi kézilabdacsapata.
A bajnoki találkozó vasárnap 15 órakor kezdõdik a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

HAJSZÁLRA A KUPÁTÓL
A közelmúltban a miskolci Egyetemi Körcsarnokban megrendezett
MEAFC asztalitenisz-kupán Szerencs
Város Sportegyesületét Köllõ András

A szerencsi súlyemelõket két edzõ
képviselte április 24-én Budapesten
a Magyar Köztársaság 2010. évi
Egyetemi és Fõiskolai Bajnokságán.
Fekete Diána és Morvai Zoltán egyaránt szép versenyzéssel, tanítványaiknak példát mutatva küzdöttek.
Morvai Zoltán a 85 kg-osok súlycsoportjában, eddigi legjobb eredményével, 215 kg-os összteljesítménnyel állhatott a dobogó második fokára, míg edzõkollegája, Fekete
Diána a +75 kg-os súlycsoportban,
114 kg-os összteljesítménnyel szerzett bronzérmet.

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

LÁBBAL TIPORT
ALKOTMÁNYOS ELV
Rónavölgyi Endréné, az MSZP polgármestere egy lokálpatrióta kérdésére hét személyben jelölte meg a jelenlegi képviselõ-testületbõl közfoglalkoztatotti státuszban lévõket. Noha
nekem nincs matematikai tanácsadóm, de számításaim szerint az
alábbi képlet egyenlege nyolc: az
MSZP frakciójából négy, a Bocskai
Társaságból egy, a KDP-bõl egy, az
MDF-bõl egy és Vaszily Miklós független ügyvezetõ helyettesekbõl álló
közalkalmazotti csapat a helyes megfejtés. Ehhez mindenkor társul a szocialista alpolgármester, így érdemi vita
nélkül bármi, bármikor elfogadtatható
vagy leszavazható. Ugye, senki sem
gondolja komolyan, hogy egy közalkalmazotti képviselõ fog interpellálni vagy firtatni, hogy miért kell a
városnak 14 személygépkocsi, legújabban Skodák halmaza. Miért nem
indult vizsgálat 2007. év õszén, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy számtalan szocpolos lakás használatbavételi engedélyét vissza kellett vonni a közigazgatási hivatal ellenõrzése alapján, mert nem találták meg az
átadott ingatlanokat. Azt az alkotmányos elvet, hogy az ellenzéknek
joga és kötelessége ellenõrizni a
többséget, ma lábbal tiporják Szerencsen. Miközben egy képviselõ
vagyonnyilatkozata nyilvános, eközben szocialista polgármesterünk sem
képviselõi kérdésre, sem interpellációra nem teszi nyilvánossá, hogy kiknek fizet a város ösztöndíjat, kiknek
fizetett az elmúlt évben megbízási díjat, s mi volt annak tartalma. Mi, a
lecsúszó középréteg képviselõi mai
állapot szerint annak is örülhetünk,
hogy egyáltalán még meghívót kapunk a testületi ülésekre, s a Javítókulcs nevû MSZP-s kiadványban éppen csak nem szólítottak fel megkövezésünkre.
Apropó – képviselõi összeférhetetlenség. Személyesen ismerek két
országgyûlési képviselõt, jogalkotót,
akik a napokban veszik át munkájuk
jutalmát, 6 havi végkielégítés formájában. Vajon õk miért nem szóltak
az országgyûlésben, talán nem látták, hogy egy közalkalmazott nem
meri majd megszavazni Bíró László
fegyelmijét? Hisz holnap utolérheti õt
a bosszú? A korrupciótól átitatott közéletünkben a nyilvánosság lenne az
egyetlen, mely visszatarthatna urakat
és hölgyeket saját zsebük tömésétõl,
mert ma az önkormányzati rendszer
elvesztette legitimitását, már nem
rólunk, itt élõkrõl szól, hanem egy
szûk hatalmi elit játszóterévé vált.
Egeli Zsolt
önkormányzati képviselõ

TISZTELT EGELI ZSOLT
KÉPVISELÕTÁRSAM!
Noha nem lep meg, mégis nehezen találok magyarázatot arra, hogy
most a nyilvánosság elõtt intézed hozzám a kérdéseidet, amire önkormányzati képviselõként már számtalanszor választ kaptál. Tudom,
megvan ennek az oka: elkezdted az
önkormányzati választásokra való
felkészülést és mondandód egyértelmûvé teszi, hogy csúsztatásokkal, vádaskodásokkal a szerencsiek lelkét
szeretnéd mételyezni.
A tényszerûségre támaszkodva felvetéseidre a válaszaim a következõk:

A 2010. március 26-i polgármesteri
on-line fogadóórán „Mikorka Kálmán” szinte ugyanazt a kérdést tette fel, mint te, hogy a város képviselõ-testületében hány közalkalmazott van. Az önkormányzati képviselõket a törvény alapján választják
a szavazásra jogosultak, így legitimitásukhoz nem fér kétség. Õszintén remélem, ezt jogkövetõ polgárként te is tiszteletben tartod. Eddig a
jogalkotó nem változtatott ezen a szabályozáson, de elképzelhetõ, hogy az
új országgyûlésnek ez lesz majd az
elsõ dolga. Mivel az önkormányzat
és intézményei a városban meghatározóak a foglalkoztatásban, ezért elkerülhetetlen, hogy az itt dolgozókból képviselõk legyenek, akik közül
négyen már vezetõként kerültek be
a testületbe. Ez nem új keletû, hiszen
az elmúlt húsz esztendõben mindig
nagy számban voltak az önkormányzatban közalkalmazottak, köztük igazgatók, igazgatóhelyettesek
és beosztott dolgozók, többen pedagógusok. A jelenlegi képviselõk közül négyen közalkalmazottak. Megjegyzem, hogy a szerencsi önkormányzatban általában nem hét, nyolc
vagy éppen kilenc szavazattal történtek a többségi döntések. A képviselõk pedig nem nekem, hanem a választóiknak tartoznak felelõsséggel.
A jogban járatos emberként te biztosan tudod, hogy az építésügyi hatósági ügyek irányítója a polgármesteri hivatal vezetõje. Így van ez a mi
városunkban is. A 2007-ben a közigazgatási hivatal vizsgálata alapján
a szociálpolitikai támogatások felhasználásának törvénytelensége miatt 2008. január 31-én a fõjegyzõ fegyelmi eljárást indított az építésügyi
és városfejlesztési osztály vezetõje ellen, amit a büntetõeljárás idejére felfüggesztett. Azóta az ügyet már a bíróság tárgyalja. Megjegyzem: az eset
pikantériája, hogy a szocpolcsalásokban az egyik vádlott védelmét (aki
mellesleg ügyvéd), éppen te látod el.
Tehát neked az eljárás még jövedelmezõ is lehet. Én a kistérség polgármestereivel együtt két évvel ezelõtt
kezdeményeztem, hogy a szociálpolitikai csalások ügyében öt évre
visszamenõleg folytassák le a vizsgálatot a hatóságok.
Az elmúlt esztendõkben sikeres pályázatok eredményeként történt a
személy- és tehergépjármûvek beszerzése. Legutóbb éppen korszerû
létrás autó érkezett a tûzoltókhoz. A
város intézményeinél összesen harminc gépjármû üzemel, ebbõl három
darab személygépkocsit használ a
polgármesteri hivatal.
Minden esetben határidõre megküldjük a képviselõknek a döntésekhez szükséges elõterjesztéseket,
határozati javaslatokat. A testületi ülésekrõl jegyzõkönyv készül, melyet az
államigazgatási hivatal ellenõriz, és
ha szükséges, törvényességi észrevételeket tesz. E tekintetben elmarasztalás eddig nem ért bennünket.
2010. február-május között (korábban soha) egyszer interpellációt,
majd pedig kérdést nyújtottál be
hozzám, melynek témája a megbízási díjak, önkormányzat által kötött
szerzõdések nyilvánossá tétele, valamint a tanulmányi ösztöndíjban részesülõk helyzete volt. Mindkét esetben írásban válaszoltam 2010. február 18-án, illetve 2010. május 6-án.
Ennek alapján megerõsítem: Szerencs Város Önkormányzata csak

megállapodás és elvégzett munka
alapján fizet, a szerzõdések és az öszszegek Szerencs honlapján, az önkormányzat/közérdekû adatok címszó alatt megtekinthetõk. A város
jegyzõje egy fõvel, az építésügyi és
városfejlesztési osztály köztisztviselõjével kötött tanulmányi szerzõdést.
Az ösztöndíjakról pedig önkormányzati ülésen születik meg a döntés, a támogatások átadása nyilvánosan történik. A Bursa Hungarica országos ösztöndíjpályázat nyerteseinek
a nyilvánosságra hozatalához pedig
a kormányrendelet-, illetve törvénymódosításra van szükség, aminek az
érdekében az adatvédelmi biztos
már az oktatási és kulturális miniszterhez fordult. Kérlek, addig is ne
kényszeríts jogsértésre, mert ez utóbbi esetben te lennél az elsõ, aki ezért
megfeddnél.
Képviselõi összeférhetetlenség
ügyében az álláspontom ismert, ezt
több alkalommal a sajtóban, nyilvánosan is kifejeztem: azokkal értek
egyet, akik az országgyûlési képviselõi és polgármesteri tisztséget öszszeférhetetlennek tartják. Ezért is
döntöttem úgy, hogy 2010-ben nem
indultam az országgyûlési választáson. Amennyiben pedig bizalmat
kapok, a jövõben is polgármesterként
szeretném tovább szolgálni a szerencsieket.
Magam is azt hiszem, hogy a teljes nyilvánosság, az önkormányzati
gazdálkodás átláthatósága védheti
meg azokat a közéleti szereplõket az
igaztalan lejáratástól, akik valóban felvállalják a köz-, vagy adott esetben
a város ügyeinek intézését. Csak a
nyilvánosság védhet meg bennünket
attól, hogy a csúsztatások, a vádaskodások kikezdjék a becsületünket!
Rónavölgyi Endréné
Szerencs polgármestere

A KISERDÕ FOHÁSZA
Minden évben több alkalommal
hazalátogatok szülõfalumba, Mezõzomborra. A gyökereket elfeledni
soha nem lehet, bárhol is él az ember. Anyák napja alkalmából újra hazamentem a szeretet virágaival. Nagy
megdöbbenéssel tapasztaltam azt,
hogy mennyire megváltozott az elmúlt évhez viszonyítva a községközpontjának az arculata. Igaz, eddig sem tapasztaltam az évek során
szinte semmilyen fejlõdést, más településekhez viszonyítva inkább negatív irányba halad itt az élet sok tekintetben. Ez eléggé elszomorítja az
ott élõ embereket, de az elszármazottakat is. Ezt nem kívánom részletezni, hiszen tudják, akik itt élnek
és felelõsséggel aggódnak a község
sorsa iránt, hiszen nem mindegy, milyen körülmények között élik meg
napjaikat.
Amit most láttam, azon nagyon
meglepõdtem, szinte alig ismertem rá
a szülõfalumra. Volt a község szívében egy szép kiserdõ, ún. Hõsök kertje, sok-sok fával, amely nemcsak a
jó levegõt biztosította és a település
esztétikai arculatát is javította, hanem
zarándokhely is a második világháborúban elesettek emlékére.
Most csupasz, tar területet láthatunk
ott, mert kivágták a több száz elõ fát,
az egész kiserdõt a történelmi emlékhely körül. Milyen meggondolás
és döntés alapján, nem lehet tudni!
Vajon megkérdezték errõl a lakosságot? Én úgy tudom, hogy más te-

lepüléseken már egyetlen fa kivágása is engedélyhez kötött. Tudjuk, hogy
egy fának több évre, évtizedre van
szüksége a fejlõdésre, hogy árnyat,
jó levegõt és a madaraknak élõhelyet
adjon. A környezetvédelmet ma már
szerencsére a legtöbb településen komoly kérdésként kezelik, igyekeznek
minél szebbé, egészségesebbé, virágosabbá varázsolni a falvakat és városokat. Ezt láttam a szomszédos Szerencsen is.
Most a madarak és fák napján, amikor a természetet és annak védelmét
ünnepeljük, felvetõdik a kérdés, hogyan tudják megmagyarázni az oktatási intézményekben az ottani gyermekeknek.
Mezõzomboron sajnos már hiába
idézzük ezt a csodálatos verset, Az
erdõ fohászát:
„Vándor, ki elhaladsz mellettem,
ne emelj rám kezet!
Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd meg kérésem. Ne bánts!”
Kasuba Jánosné
***
Az olvasói levél tartalmát megismertettük a község polgármesterével,
aki az alábbi választ juttatta el szerkesztõségünkhöz:

TISZTELT LEVÉLÍRÓ!
Eddig nem volt alkalmam Önnel
személyesen találkozni, de ahogy írja,
többször hazalátogat évente. Kérem,
majd egy ilyen alkalommal személyesen beszéljük meg az Ön által felvázolt problémát. Addig is engedjen
meg néhány gondolatot számomra.
Ön nem tapasztalt változásokat
Mezõzomboron, csak negatívat. A teljesség igénye nélkül felsorolnám a településünkön 2002 óta történt fejlesztéseket: Közösségi Ház építése,
10 utca aszfaltozása, 300 adagos
konyha építése, ravatalozó felújítása, urnafal építése, akadálymentesítés (orvosi rendelõ, hivatal), közvilágítás korszerûsítése, utcanév- és in-

tézmény-jelzõtáblák kihelyezése,
közterületek parkosítása, rendben
tartása.
Ezek a beruházások az elmúlt
nyolc évben készültek el településünkön. Én is úgy érzem, hogy lenne és kellene sok mindent építeni, beruházni, de egy önkormányzat fõleg
pályázati úton tud fejleszteni. Jelenleg is öt támogatási igénylésünk vár
elbírálásra, amelyek szintén a település intézmények felújítását, átépítését célozzák és ezzel a rólunk alkotott kép javítására is hivatottak,
hogy ha valaki hazalátogat, az érezhesse a változást.
A kiserdõ. Ez tényleg Mezõzombor
egyik legjellegzetesebb közterülete
volt az elmúlt évtizedekben. Mostanára az 1944-ben ültetett fák annyira elöregedtek, hogy folyamatos balesetveszélyt jelentettek, sõt egy alkalommal a szomszédos épület tetejére rá is döntött a vihar egy fát, ami
komoly károkat okozott.
Folyamatosan kerestük a lehetõséget a kiserdõ megújítására. Pályázatot nyújtottunk be, amelyben támogattak bennünket terveink megvalósításában. Most történt meg a közbeszerzési eljárás, jelenleg van már
érvényes vállalkozási szerzõdésünk
a munkálatok elvégzésére.
Augusztus 20-án ünnepélyesen
szeretnénk felszentelni a Kegyeleti
Parkot és a Szabadidõ Parkot, amely
kiserdõ területén fog megvalósulni.
A pályázatban sok fa és cserje, virág
és dísznövény szerepel.
A lakosságot két alkalommal tájékoztattuk közmeghallgatáson a beruházásról.
Bemutattuk az elkészült terveket,
ismertettük, mit, hogyan szeretnénk
megvalósítani.
Kérem, fogadja el, hogy a település vezetése mindig megfontolja döntéseit, és szem elõtt tartja, hogy az itt
lakók és idelátogatók láthassanak,
észrevehessenek fejlõdést, változást.
Biró Ferenc polgármester

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
HELYI TERVE

Az Egészséges Városok Szerencsi
Szervezetének koordinációs bizottsága ülésezett május 6-án a polgármesteri hivatalban. A tanácskozáson Szerencs egészségfejlesztési tervének munkaanyagát vitatták meg a jelenlévõk.
Gyõrik Ferenc koordinátor kiemelte,
hogy az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) ajánlása alapján összeállított
dokumentáció részleteiben meghatározza a jövõ feladatait többek között
a lakosság számára megfelelõ környezet, és az egészséges élet feltételeinek
a megteremtésében. A 2013-ig szóló

program kimunkálását a korábban elfogadott egészségterv, valamint az
2008-ban megszületett városi egészségkép figyelembe vételével végezték
el a szakemberek. Szerencs egészségfejlesztési tervének elfogadásról várhatóan a következõ ülésén dönt a város önkormányzata.
A tanácskozáson elhangzott, hogy
május végén, illetve június elején a
nõknek, valamint a férfiaknak is egészséghetet szerveznek Szerencsen, amelynek keretében számos programon vehetnek majd részt az érdeklõdõk.
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BÛNÜGYI HÍREK

KAMERA FIGYELTE
A TRÓFEÁT

Feltehetõen nem gondolt arra a három megyaszói férfi – aki május 4-én
az éj leple alatt trófeát szerezni indult
– , hogy „eredményes munkájukat” kamerán is megörökítik az utókornak.
De nem elismerés, hanem elõállítás
lett a jutalom. Történt ugyanis, hogy
az egyik mezõgazdasági társaság alkalmazottja május 5-én reggel a Szerencsi Rendõrkapitányság pihenõidejét töltõ körzeti megbízottjának jelezte,
hogy a cég irodájának bejárata felé
csavarral rögzített szürkemarha-trófeát valaki az éjszaka során elvitte. A
KMB-s azonnal értesítette a kapitányság ügyeletét, majd a nyomozókkal közösen mentek a helyszínre.
Mivel az irodát kültéri biztonságtechnikai kamera vigyázza, az elsõ lépés a felvételek megtekintése volt,
melynek során azonnal kiderült, hogy
a bûncselekmény a rendõrök által jól
ismert V. Z. R , V. Cs. és P. F. megyaszói lakosok számlájára írható. A
három elkövetõt a rendõrök a lakásukról elõállították a Szerencsi Rendõrkapitányságra, ahol gyanúsítottként a
felelõsségre vonásuk is megtörtént. A
60 000 forint értékû szürkemarha-trófea sértetlenül került vissza jogos tulajdonosához, az elkövetõk pedig
szabadlábon várják, hogy az ügyük –
gyorsított eljárásban – a Szerencsi Városi Bíróságon befejezõdjön.

RÁFÁZTAK A FÁZÓS TOLVAJOK
A Szerencsi Rendõrkapitányság
nyomozóinak gyors intézkedése,
szemfülessége, na meg egy kék pulóver buktatta le azt a két tolvajt, akik
április 29-én a helyi általános iskola
Bolyai épületének öltözõjébõl mobiltelefonokat, sportruházatot, táskákat és egyéb értéktárgyakat tulajdonítottak el. Az iskola tornatanára – miután hét diákja a kosáredzést követõen észrevette, hogy több értéktárgya és márkás ruhadarabja hiányzik
– rögtön értesítette a rendõrséget. A
helyszíni szemlét követõen a nyomozóknak két gyanús személy tûnt
fel az épület aulájában, akik közül az
egyik ráadásul a megkárosított által
leírt és ellopott kék pulóvert viselte.
Elõbb igazoltatták az illetõket, majd
a ruházat és csomag átvizsgálása során csaknem minden elõkerült, amit
az enyves kezû tolvajok a tornacsarnok öltözõjébõl meglovasítottak. A
szerencsi és a sajóbábonyi elkövetõk
beismerték, hogy valóban a számlájukra írható a tolvajlás. Sõt, az is kiderült, hogy egyikük ellen négy országos körözés volt életben hasonló
bûncselekmények elkövetése miatt,
ezért õt azonnal õrizetbe vették.

KIDOBTAK MOSÓGÉPET,
PAJSZERT, KANDALLÓT
A karcsai körzeti megbízott az éjszakában egy leterhelt csomagterû személygépjármûre lett figyelmes. A
rendõrautó láttán a betörõk inalni
kezdtek, sõt a falu határában már zsákmányuktól is szabadulni akartak.
A napokban a Sátoraljaújhelyi
Rendõrkapitányság cigándi õrsének
körzeti megbízottja Karcsa községben
látott el szolgálatot, amikor valamivel
hajnali két óra elõtt egy fehér színû
személygépjármû nagy sebességgel elhaladt elõtte Pácin irányába. A körzeti megbízott utána indult, de amikor a gépjármû vezetõje észrevette a
szolgálati gépjármûvet, menekülésre
fogta a dolgot. Mivel a betörõk a közúton nem tudtak elmenekülni, azt egy
földúton folytatták. Itt sikerült egy kis
egérutat nyerniük, de rövid idõ után

a mély sárban elakadtak. A gépkocsi
vezetõje és utasa útközben megpróbált megválni a szállított kandallótól
és mosógéptõl, de az nem sikerült, mivel az odaérkezõ körzeti megbízott elfogta õket és az elrejtett tárgyakat is
lefoglalta. Elszámoltatásuk során
késõbb mindkét elfogott személy beismerte, hogy a lefoglalt tárgyak egy
karosi lakásbetörésbõl származnak,
melyet õk követtek el. Az ügy pikantériája, hogy a lakásbetörésrõl a sértett a rendõrségtõl szerzett tudomást.
A fentiek alapján lopás bûntettének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás két 21 éves – pácini, illetve karosi – férfival szemben.

PROSTITÚCIÓS FORGÓAJTÓ
A rendõrök ugyanazt a miskolci fiatalkorú lányt hetente legalább négyszer-ötször elõállítják a Miskolci
Rendõrkapitányságra, de ez május 5én kétszer is megtörtént. A járõrök a
kora délutáni órákban arra lettek figyelmesek, hogy fiatal nõ szexuális
szolgáltatásait kínálta az arra haladóknak. Tette mindezt Miskolc belvárosának közelében, tiltott övezetben, középiskolák és más közintézmények közvetlen környezetében. A
rendõrök szabálysértési õrizetbe vétele elõtt a fiatal nõt figyelmeztették,
hogy függessze fel tevékenységét,
aminek nem tett eleget, ezért õt elõállították a Miskolci Rendõrkapitányságra. Ugyanazon a napon az esti
órákban megint tetten érték a 17 éves
nõt, amint újfent árulta a testét. A
prostitúciós tevékenységet végzõ
lányt pedig megint elõállították a kapitányságra. A jogszabályok értelmében fiatalkorúval szemben nem lehet a bíróság által kiszabott pénzbüntetést elzárásra változtatni. A 17
éves lány jövõre lesz nagykorú.

GYORSTÁRCSÁZÁS
Egy 17 éves fiútól hárman elvették
mobiltelefonját, amit késõbb eladtak.
A sértett azonban azonnal hívta a
rendõrséget.
Miskolc avasi városrészén sétált a
napokban egy 17 éves fiatalember,
akitõl három, vele hasonló korú fiú
megkérdezte, mennyi az idõ. A sértett gyanútlanul elõvette mobiltelefonját, majd az érdeklõdõk „elkérték”
az eszközt, amit kénytelen-kelletlenül átadott nekik. A fiatal fiú azonnal bejelentést tett az Avasi Rendõrõrsön! A rendõrök forró nyomon indultak el, hiszen a szemtanúk használható személyleírást adtak az elkövetõkrõl. Ennek alapján a nyomozók rövid idõn belül felderítették
a három tettes lakcímét. A gyerekek
nem, de szüleik otthon voltak, akik
ily módon értesültek a történtekrõl.
Az elkövetõket szüleik az Avasi
Rendõrõrsre kísérték, miután azok
hazaérkeztek. A 17 és 15 éves fiatalkorú tetteseket szüleik és kirendelt
védõik jelenlétében meghallgatták a
rendõrök. A tolvajok többek között
elmondták, hogy a zsákmányolt telefont egy használt mûszaki cikkeket áruló boltban értékesítették. A
megadott címen a nyomozók meg is
találták a készüléket, így a sértett a
bûncselekménytõl számított három
órán belül visszakaphatta telefonját.
Az eset érdekessége, hogy a lopásban résztvevõ harmadik 17 éves elkövetõt is szülei „állították elõ” a
rendõrségen, miután a nyomozóktól
értesültek fiuk tettérõl.
A Miskolci Rendõrkapitányság lopás miatt folytat eljárást a trióval
szemben, akik további hasonló módon elkövetett bûncselekményrõl tettek beismerõ vallomást.

KEVESEBB BALESET A KÖZUTAKON
Az idei esztendõ elsõ negyedévében hét, személyi sérüléssel járó
közlekedési baleset történt a Szerencsi Rendõrkapitányság mûködési
területén. Az elõzõ évek hasonló idõszakához képest kedvezõ adat elsõsorban a szabálysértéseknél az objektív felelõsség elv bevezetésének és
a gyakori közúti ellenõrzéseknek köszönhetõ.
Tavaly Szerencsen és térségében
kismértékben emelkedett a közlekedési balesetek száma. A kedvezõtlen
tendencia elsõsorban az anyagi káros ütközéseknél jelentkezett, miközben tavaly a korábbinál kevesebben sérültek meg a közutakon. 2009ben a balesetet elõidézõ gépjármûvezetõk 28 százaléka volt ittas, ami
intézkedésre késztette a Szerencsi
Rendõrkapitányságot. Ennek eredménye az idei elsõ negyedévben már
érezhetõ volt.
Keresztesi János, a Szerencsi Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti
osztályvezetõje lapunk érdeklõdésé-

Az idén ittas vezetõt még
nem igazoltattak a rendõrök, amiben közrejátszott
az elmúlt évben végzett
fokozott ellenõrzés, amely
során 2008-as 11 helyett
összesen 32 gépjármûvezetõrõl bizonyosodott be,
hogy alkohol fogyasztása
után ült a volán mögé.
Az utazók biztonsága érdekében a Szerencsi RendTavaly a balesetet okozó jármûvezetôk 28 õrkapitányság az elkövetkezõ idõszakban is kiemelt
százaléka volt ittas.
figyelmet fordít a közlere válaszolva közölte, hogy 2010 elsõ kedõk ellenõrzésére, a szabálytalanhárom hónapjában az elmúlt öt év kodók kiszûrésére. A korszerû seadatait figyelembe véve is kedvezõen bességmérõ mûszerek nagy távolalakult a baleseti statisztika. Mindságból, hitelesen rögzítik a gyorshajössze hét, sérüléssel járó ütközésnél tást, miközben a megyei rendõr-fõkahelyszíneltek a rendõrök, az okozók, pitányság forgalomellenõrzõ aloszegy gyalogost kivéve, személygéptályának traffipaxos autói is gyakran
kocsi-vezetõk voltak. Súlyos eset volt feltûnnek a területen. Az ittas sofõa tiszalúci cserbenhagyásos halálos rökkel szemben továbbra is a zéró togázolás, aminek az elkövetõjével lerancia elvét alkalmazzák a rendõrök,
szemben elõzetes letartóztatása meltõlük az ellenõrzés helyszínén elvelett folytatják a büntetõeljárást.
szik a vezetõi engedélyt.

FLÓRIÁN-NAP ELÕLÉPTETÉSEKKEL

A tûzoltók védõszentje, Szent Flórián tiszteletére rendeztek ünnepséget május 5-én a Szerencsi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóságon.
Dócs Róbert parancsnok beszédében kiemelte, hogy a múlt értékeinek
elismerése mellett elérkezett az elõretekintés ideje. Az õrnagy köszönetet mondott a város önkormányzatának az elmúlt idõszakban kapott támogatásokért, a pályázatokhoz nyújtott segítségért. – Ugyancsak köszönet illeti az itt helyet foglaló bajtársakat, akik az elmúlt idõszakban az átlagosnál többet tettek a közösségért –
fogalmazott a parancsnok.
Rónavölgyi Endréné a város lakóinak és az önkormányzati tûzoltóság
illetékességi területéhez tartozó települések nevében üdvözölte a jelenlévõket. Szerencs polgármestere szerint azok tudják igazán értékelni a
tûzoltók tevékenységét, akik már

Idén 19 tûzoltó részesült elismerésben.
igénybe vették a segítségüket. Az eseményen Dócs Róbert 19 beosztottjának nyújtott át elismerést. Gergely Roland, Haraszin Géza, Kecskés Roland,
Kék Norbert, Poczkodi Róbert és Tóth
István magasabb fizetési fokozatba léptek. Bodnár Tibor, Buri Attila, Jacsó
András, Müller Norbert, Palkó Lász-

ló, Rimán Róbert és Sike András elõléptetést kaptak, Gergely József, Hegyes István, Kotán Tibor, Ladinszki
Zsolt, Rákos János és Tamás Gyula pedig tárgyjutalomban részesültek. Béres Tibor tûzoltó fõtörzsõrmester május 2-án Pásztón vette át az önkormányzati miniszteri elismerést.

HÁROMSZÁZHATVAN MILLIÓ FORINTOS ADÓCSALÁS

A Vám- és Pénzügyõrség Északmagyarországi Regionális Nyomozó
Hivatala a közelmúltban indított eljárást egy romhányi székhelyû cég
ellen. Az ügy részleteit május 3-án,
Miskolcon sajtótájékoztatón ismertették.
A gazdasági bûncselekmények felderítésében élen járnak a vámnyomozók: 2009-ben közel negyvenezer
jogsértõ esetben indítottak eljárást,
amelyek elkövetési értéke meghaladta a 125 milliárd forintot. Az elmúlt évben növekedett az adócsalások és az ehhez kapcsolódó okirat-

ALAPÍTVÁNYI
MÉRLEG
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bûnmegelõzési Alapítványt 1990-ben
a megye 33 intézménye, gazdasági társasága hozta létre. A civil szervezet
munkáját az elnök és a titkár vezetésével hét tagú kuratórium irányítja, tevékenységét a közrend és közbiztonság védelme érdekében végzi. A szervezet 2009. évi bevétele 5 988 049
Ft, kiadása 6 247 549 Ft volt. Az
alapítvány teljes gazdálkodási adatai és
közhasznúsági jelentése a www. bunmegelozes.eu honlapon megtalálható.

fûrészáru és cement forgalmazásával foglalkozó
társaság 2007 elsõ
negyedévében tett
eleget utoljára áfabevallási kötelezettségének. Tevékenységét azonban az eddig beszerzett bizonyítékok alapján legA sajtótájékoztatón Szabó Zsolt (balra) és Sipos alább 2008 októJenõ tájékoztatták az újságírókat.
beréig folytatta. A
cég 2007-ben 750
hamisítások száma. Az ügyek több- millió forint, 2008-ban pedig 1 milsége összetett, ezért a nyomozásuk liárd 525 millió forint értékben bohosszabb idõt vesz igénybe – hang- csátott ki számlákat, míg a 2007 elsõ
súlyozta Sipos Jenõ, a Vám- és Pénz- negyedévi bevallásban csak 173 milügyõrség Országos Parancsnoksá- lió forintos bevétel szerepelt. Ennek
gának sajtószóvivõje.
alapján a bt. több mint kétmilliárd foSzabó Zsolt, a vám- és pénz- rint bevételt titkolt el az adóhatóság
ügyõrség észak-magyarországi regi- elõl, ami után 360 millió forint áfát
onális parancsnoka ismertette, hogy nem fizettek meg. A betéti társaság
az adócsalással gyanúsított Nógrád számlájára a 2007 és 2008-as eszmegyei betéti társaságnál a 2007-es tendõkben átutalással csupán 400
esztendõ gazdasági folyamatait vizs- millió forint érkezett, a többi összegálva, a számvitel rendjének a meg- get – megközelítõleg 1,6 milliárd fosértése miatt indult az eljárás. A cég rintot – készpénzben kapta meg a cég
2007-es és 2008-as könyvelésébõl képviselõje, aki ellen már korábban
ugyanis több olyan irat hiányzott, is folytattak eljárást hasonló bûncseamelyek nélkül a bt. pénzügyi hely- lekmény miatt. Május elejéig 1800
zete nem volt áttekinthetõ. A doku- darab, a bt. által összesen negyven
mentumokat a tagok és a könyvelõ cégnek kibocsátott számlát derített fel
sem tudta átadni a pénzügyõröknek. a vizsgálat, így várhatóan tovább
A nyomozás során kiderült: a fenyõ bõvül a gyanúsítottak köre.

MOZAIK

TELEPÜLÉSÜNK RÉGI ÉPÜLETEI
NAGY SZÁLLODA
Városunk településtörténetének teljes képéhez hozzátartoznak azok az
épületek, amelyek már egészében elpusztultak, illetve eredeti rendeltetésükhöz képest kisebb-nagyobb átalakítás révén teljesen más célt szolgálnak. Ezek a létesítmények olykor hû képet rajzolnak arról a történelmi, kulturális miliõrõl, amelyben évszázadokon vagy évtizedeken át az itt élõk építõ
és újjáépítõ kedve nyilvánul meg. Sorozatunk célja ezen építmények történetének felkutatása, bemutatása.
Nagy Szálloda. Ez az épület azoknak a számát gyarapítja, melyek már
nem szerepelnek a térképen. A Rákóczi
utca és a 37-es fõút sarkán álló szállodát lebontották, és helyette bérházat
építettek, melynek földszintjén ma
többek között a Rossmann drogéria található.
Szerencs jövõje a XIX. század végére
a jellegtelen mezõvárosok sorsával lett
volna azonos, ha a cukorgyárat nem
építették volna fel a Szirmay családtól
megvásárolt mocsaras területen. A
gyár idetelepítésében jelentõs szerepe
volt a Szirmay-uradalom tiszttartójának,
Hermann Lajosnak, akinek a Nagy Szálloda alapítása is köszönhetõ. A gyár építése alatt a vasúttal szemben álló,
földszintes, 14 szobából álló szállót
használták a vendégmunkások. Kifejezetten a gyár miatt kezdték el építeni az új szállodát, a bejárattal szemben. Az 1891-ben felavatott kétszintes létesítményt a cukorgyár üzleti
partnereinek megfelelõ szintû elhelyezésére építették. Sûrûn látogattak ide
Carl Steffen bécsi igazgatósági tag újításai, felfedezései, tanulmányai iránt érdeklõdõ bel- és külföldi szakemberek.
A késõbbiekben kiszélesedett a vendégkör, megszálltak itt gazdasági gépkezelõk, ügynökök, üzletkötõk az ország és Európa minden részébõl.
A húsz évre alapított Szerencsi Szálloda Rt. részvényesei vállalati és gyári vezetõk voltak. A társaság elsõként
Keresztessy Lajos kezébe adta a szálloda mûködtetését, aki 1907-ig, Újhelybe való költözéséig volt vezetõje.
Az új bérlõ Büchser József, kassai vendéglõs arra törekedett, hogy pontos kiszolgálással, tiszta italokkal és ízletes
ételekkel a vendégek bizalmát kiérdemelhesse. Újításként ezért minden héten csütörtökön és szombaton zeneestélyt rendezett, melyen a helyi prímás, Jónás Jancsi, zenekarát újjászervezve mutatkozott be. A szálloda jó hírnevének és vendégkörének megõrzése érdekében hajlandó volt a bíróságig is elmenni, ha arról volt szó, hogy
egy részegeskedõ ügyvédet kitiltson a
szálloda éttermébõl. Sajnos, csak két
évig irányította a komplexumot, mert
utána más városba költözött. Helyét Kiss

Ernõ vette át, aki a miskolci Böczögõféle étterem fõpincére volt, ügyes, törekvõ fiatalember. Ennek jegyében
kezdte meg szerencsi pályafutását is,
hiszen a rendezvényeket kihasználva,
az ételek és italok árát felsrófolta, így
egy adag szalámiért egy koronát, egy
liter aszúért 12 koronát kért. Az elõadásért ráadásul külön 2 koronát fizettek a vendégek, nem csoda, ha a
következõ nap már nem volt érdeklõdõje a mûsornak.
A részvénytársaság tíz év alatt egy
új városrészt alakított ki azon a területen, amelyet a részvényesek megvásároltak. Akkoriban a legszebb épületek ezen a városrészen emeltettek, mely
a lakosság tíz év alatti megkétszerezõdésének az eredménye. Vitányi Bertalan elnök halála miatt 1908-ban
megtartott tisztújításon a Szerencsi
Szálloda Rt. ügyvezetõ igazgatójának
Szabadhegyi Imrét, igazgatósági tagnak
pedig Beck Vilmost választották. Ak-

ló gyûléseinek, tisztújításainak. Rendeztek álarcosbált a kisdedóvó javára, jótékony célú hangversenyt a helybeli szegények megsegítésére, táncestélyeket mindenféle egyesületek alaptõkéjének megemelésére. Kerthelyiségében kugliversenyt, nyári mozivetítést
tartottak. Számos koncert, mûvészi
est, „cabaret” estély mellett a legnagyobb számban mégis a színházi és
operett-elõadások szerepeltek a díszterem palettáján. Hazánk tehetséges
színmûvészei, mint Zilahi Gyula, Paulai Ede és színtársulata mellett felléptek a helyi és vidéki amatõr, mûkedvelõ egyesületek is. Gyakran ez utóbbiak arattak hangosabb sikert, s akadtak olyan hivatásos fellépõk, akiknek
gyér szereplésük miatt a közönség
visszakövetelte a belépõ költségét, és
a hatóságot a társulat engedélyének bevonására szólította fel. Több alkalommal tartott elõadást viszont 1894-ben
az a Nemzetközi Orpheum társulat,

Képeslap a Zempléni Múzeum gyûjteményébõl.
kor még nem tudhatták, hogy õk ketten lesznek azok, akik a részvénytársaság feloszlatásáról szóló okiratot aláírják.
A szálloda jelentõs bevételt biztosított a város számára is, hiszen a századforduló elejére a szerencsi virilisták között elõkelõ helyen szerepelt a
Nagyszálloda Rt. és akkori bérlõje, Keresztessy Lajos. Nemcsak jelentõs jövedelmet biztosított a településnek, hanem annak kereskedelmi, társadalmi
életének fontos színterévé vált. A Nagy
Szálloda dísztermének falai, ha még állnának, és beszélni tudnának, elmesélnék városunk polgárainak korabeli
történetét. Tanúi voltak a párizsi Merkur Villanyszínház Vállalat zsúfolt ház
elõtt megtartott mozgófénykép-vetítésének. Itt láthatták az érdeklõdõk Bleriot francia aviatikusnak, a La Manche
csatornán történt átrepülésérõl készült
filmet is. Színhelyéül szolgált táncmulatságoknak, történelmi évfordulók
megünneplésének, egyesületek alaku-

melynek érdekessége volt a 18 éves törpe énekszáma, és a helyiek számára
az engedély, hogy nõk is részt vehettek az elõadáson, mert a mûsor minden frivolitástól mentesnek bizonyult.
Állandó orvosi rendelõ hiányában,
a szállodában kapott helyet dr. Spiegel vándor fogorvos, aki mindenféle fogkezelést és fogpótlást elvégzett. Komoly
elõadások megrendezésére is használták a Nagy Szálloda dísztermét, ide
hívta egybe Gosztonyi fõszolgabírónk
a szerencsi járás jegyzõinek gyûlését.
A vármegye gazdasági egyesülete az
érdekelt gazdák számára itt rendezett
értekezletet, melyet a városban elhelyezett gazdasági gépek és eszközök,
valamint tenyészállat-kiállítás követett.
Az elsõ világháború kitöréséig a város társasági életének, fontosabb eseményeinek centrumaként funkcionált
a Nagy Szálloda, ahogy mondani
szokták: zajlott az élet falai között.
O. Z. M.
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AZ ÉV TANÁRA: NYÍRI TIBOR

A szerencsi Bocskai István Gimnázium tantestülete immár tizenharmadik alkalommal ítélte oda a
„Kiváló Tanár” plakettet. A középiskola pedagógusai minden esztendõ
tavaszán titkos szavazással határoznak arról, hogy ki kapja meg az
intézmény által alapított díjat. Idén
is megszületett a döntés: a voksok
alapján Nyíri Tibor (fotónkon) vehette át az elismerést. Az intézmény
fõigazgató-helyettesével pályája alakulásáról, munkájáról, életérõl beszélgettünk.
– Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
– Nagyon sokat, mert külsõ ráhatás nélkül, titkos szavazással döntenek róla a kollégák. Itt az emberek
belsõ véleménye számít, és számomra ez a legfontosabb. Éppen
ezért értékes ez a díj. A másik szempont pedig, hogy szakmabeliek szavaznak a kollégáról, aminek igazán
nincs hagyománya hazánkban. Számomra azért is fontos ez a vélemény,
mert vezetõként pontosan én vagyok
az, aki értékel, most azonban az én
munkámat ítélték meg a munkatársaim. Ugyan pedagógusként kaptam
az elismerést, de azt gondolom,
hogy igazgatóhelyettesként sokkal
nehezebb kiérdemelni a kollégák bizalmát.
A harmadik dolog pedig az, hogy
szerintem a mai világban keveset dicsérjük egymást. A pedagóguspályát
veszélyezteti a megszokás, a rutinból való tanítás, hiszen évente ismételgetnünk kell azt, amit már
húsz-harminc éve oktatunk. Azt gondolom, hogy a megújuláshoz, a szellemi felfrissüléshez elengedhetetlen
a szakmai elismerés. E nélkül eredményes munkát nem lehet végezni.
Vezetõként is fontosnak tartom mindezt, de tudom, hogy én magam sem
teszek meg mindent ennek érdekében. Ebben nekem is sok még a tennivalóm.
– Lépjünk kicsit vissza az idõben,
ismerjük meg Nyíri Tibort.
– Megyaszóról származom, ott
jártam általános iskolába. Egykori pedagógusaim is mintát adtak számomra. Az apámtól egyetlen nyaklevest vagy taslit nem kaptam. Nem
voltam mindig jó gyerek, de õ olyankor csak ennyit mondott: – Ejnye, ejnye fiam, ezt nem így kellett volna!
Édesapám sajnos 30 éve meghalt.
Máig érzem a hiányát.
Milyen jó lenne, ha ma is adhatna egy-egy jó tanácsot, vagy megsimogathatna, vagy csak ennyit mondana: – Fiam, ezt nem így kellett volna! Megyaszó a mindenem volt, és
az a mai napig.
Az általános iskola után a szerencsi Bocskai István Gimnázium diákja lettem, és a kötõdésem ehhez az

Szerencsiek a nagyvilágban:

(Folytatás a 6. oldalról.)
A települések összefognak, bár itt
is szûkös a költségvetés, de együttmûködéssel sok szép tervet meg tudnak valósítani. Erre példa a térség közös újságja, a Rheingau Echo, valamint több, jól mûködõ egyesület és
a sikeres beruházások. Itt jelentõs
hangsúlyt fektetnek az öngondoskodásra, a karitatív és a közhasznú tevékenységekre, valamint a szponzorok is nagyobb szerepet vállalnak
a közjó megteremtésében. A bankok,
a nagyvállalatok jelentõs összeggel
támogatják a fenti szervezeteket.
Szerencs és Geisenheim között az
összekötõ kapocs a mindkét város-

HAJDÚ ELEONÓRA

ban mûködõ testvérvárosi egyesület.
Ezek a civil szervezetek szervezik a
rendszeres látogatásokat, mindkét
városban olvashatók a helyi újságok
(Szerencsi Hírek, Rheingau Echo),
mindkét település nevezett el közteret egymásról. Az immár húszéves
kapcsolatnak az ide korábban kitelepedett magyarok a mozgatói. A geisenheimiek örülnek a szerencsiek sikereinek. Elmondják pozitív tapasztalataikat városuk lakóinak a törzsasztal-találkozókon, egyesületi öszszejöveteleken, ahova mindig meghívják az érdeklõdõket.
A kapcsolatom hazámmal, szülõvárosommal és családommal mind-

végig szoros maradt – emelte ki
Hajdú Eleonóra. – A szabadságomat
mindig otthon töltöm. Vonzanak
gyermekkorom helyszínei, a jó ismerõsök szeretete, az otthon melege, de szomorúsággal tölt el hazám
e tájának leépülése, a munkanélküliség, az emberek nagyfokú elszegényedése. Azt tapasztalom, hogy
Szerencs épül, szépül, de az ifjúság
többsége kénytelen elhagyni a vidéket, gyakran az országot is a megélhetés miatt. Mi, fiatal magyar családos anyák szívesen mennénk haza,
hogy gyermekeink is magyarok maradjanak, s ezért csak megfelelõ
életszínvonalat és nyugalmat sze-
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retnénk a hazánktól. Optimista ember lévén, bízom benne, hogy szerény vágyaink néhány év múlva valóra válhatnak, s akkor nem hiába
szavaltam gyerekkoromban a város
elõtt Veres Péter: „Én nem mehetek
el innen” címû versét:
„Én nem mehetek el innen sohasehova, /Nekem nincs útlevelem,
nincs gazdag rokonom, nincs pénzes barátom, /millió sárba ragadt paraszt a szomszédom, /ezeknek a
sorsa az enyém, s az is marad örökre. /… /ide kell hoznunk a nagyvilágot, /ide kell hoznunk mindent, ami
szép, ami jó, ami nemes és amit érdemes.”

intézményhez – úgy tûnik – egy életre szól. Elsõ évfolyamos koromban
itt ismertem meg életem párját, Bárdosi Máriát. Tizenöt évesek voltunk,
egy osztályba jártunk. Azóta is jóbanrosszban együtt vagyunk. Sok kritikát kaptunk akkoriban a kapcsolatunk
miatt. Ma is meg tudom érteni azt a
fiút, aki a folyosón öleli a szerelmét.
Ugyanakkor el szoktam mondani,
hogy nem feltétlenül kell az érzelmeket a nagyvilág elé tárni, az intim
dolgok nem az iskolába valók. Az
életpályám a gimnázium után a Nyíregyházi Tanárképzõ Fõiskolán folytatódott. Azok oktattak, akikkel a gimnáziummal ma is napi kapcsolatban
vagyunk, és akikre hallgatóként néztem fel egykor. Biológia–technika szakon végeztem, majd szülõfalumba,
Megyaszóra kerültem tanítani.
– Miért lett pedagógus?
– Valahogy magától értetõdõ volt,
hogy ezt a pályát választom. Ezen belül viszont mindenképpen a természethez közeli szakot akartam választani. Biológiából mindig nagyon
jó voltam. A természet egész eddigi
életemben fontos volt számomra. S
hogy miért lettem tanár? Eszembe jut
egy emlék: a negyedikes köpenyem
hátára az volt írva, hogy „színész”.
Amikor lyukasóránk volt, vagy éppen nem jött be a tanár órára, akkor
a többiek engem kértek, hogy tartsak matematika, fizika, vagy éppen
történelem órát. Utánoztam, kissé kifiguráztam a pedagógust, spontán
rögtönözve egy-egy 45 perces elõadást. Mindenki a hasát fogta a nevetéstõl. Ezért gondolom azt, hogy
a pedagógus egy kicsit színész is. Jó
humorral könnyebb elérni a célt.
Igaz, ma már erre egyre kevesebb
a lehetõség, hiszen nagyon felgyorsult a világ. Arra a tananyagra, amit
korábban három órában kellett megtanítani, ma már mindössze másfél
óra áll rendelkezésünkre. Ennek ellenére is azt mondom, hogy a humor, a jókedv nagyon fontos, a gyerekek díjazzák, ha egy-egy viccet, jó
poént is hallanak az órán. Az ember
figyelme 20-25 percig tart, ezért a 45
percbe tudatosan be kell iktatni akár
egy anekdotát, egy jó sztorit, hogy
a diákok felfrissüljenek, kizökkenjenek a tanítási óra monotonitásából.
– Térjünk vissza a pedagógusi pálya kezdetére.
– Tizenhárom évig tanítottam Megyaszón. Hazamentem a falumba,
ahol jól éreztem magam. Úgy emlékszem, 1995-ben történt, amikor
Kiss Attila barátom – aki igazgatóhelyettes volt a gimnáziumban – és
Jánosi József igazgató megkerestek,
hogy tartanék-e néhány órát a szerencsi középiskolában. Óraadó voltam, majd néhány hónap után azt
mondták: – Neked itt a helyed!
1996-tól vagyok a Bocskai István
Gimnázium tantestületének tagja.
Közben elvégeztem Debrecenben az
egyetemi kiegészítõ szakot, ami szükséges volt ahhoz, hogy középiskolában is taníthassam a biológiát.
(Folytatás a 15. oldalon.)
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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

A H. A. T. HÍRE

Bényei Vera

A ZÖLDBEN
Buja üde tájban
Bársonyos barnás
Noha moha,
Ezüstös fonák
Élénkzöld színén
Hamvadón halovány
Illanó olaj
Kékes ékesség
Méregmély zöld
Pávakék gyöngy
Smaragd ragyogás
Sugárzó sárga
Szösszenõ szürke
Zengõ zsenge
Eres levelek
Kaccanó kotnyelek
Kukori kocsányok
Tüskék és takarók
Tillázó cserjék
Kinyújtott ágak
Fekete árnyak
Meleg puha föld

3900 Szerencs, Rákóczi-vár.
Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74.
Számlaszám:
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358
(3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)
Adószám: 18419991-1-05

Bari Gábor

 A Hegyaljai Alkotók Társulása április 23-án tartotta évi rendes közgyûlését, melyen a

tagság elfogadta a múlt évben végzett munkáról szóló beszámolót, az ez évre tervezett programokat és a pénzügyi tájékoztatót.

LEÁLDOZOTT
Messze a hold és messze az éj már,
esthajnal-csillagtól távol vagyok.
Ülök magamban kisasztalomnál
versíró kedvem, még fel-felragyog.
Nyugodt most városom szívdobogása
alkalmi munkát vár régi kohász;
nincs dicsõ éjjele, hajnala mára,
autóbusza is nélküle jár.
Napfénye lappang házfalak alján,
lassacskán kúszik ablakomig.
Élvet ígérõ hegy-völgyes tájék
lombjait vesztõn restségre int.
Valószerûtlen-kék lett az égbolt
húsvéti fényben most pompázik;
felhõk és gázcsíkok mintázzák szerte
mozdul alatta, ki élni vágyik.
Messze a hold, már vak lett a csillag
új szelek fújnak a Kárpát körül.
Elhervadt kohászok családfa-ága
új urak arca, új fénynek örül.

Kié is?

Nem segít vízözön kiszáradt vénfán
lombját, ha veszti, elfeledik
Röppen a napfény, hegy mögé elszáll,
múlt mesterét már nem keresik.

Leskó Imre

BOSSZÚFORRALÁS
(Az állatvédõk bosszantására)

Viczai Henrietta

Ez nem pedofilia, ez macskanász.
Kétes családfájú kandúr itt kószált,
S szûz macskámat, hipp-hopp, meggyaláz.
Földbe gyökereztem, elszállt szemérmem,
miközben a kandúr, elillant elõlem.
Cicám, mit apácazárdába szántam,
dorombolással vigasztalni szüzeket,
tervem ellenére nyíltan szeretkezett!

ÖRÖK ÉNEK
A ma lábához terítek virágot,
S nem tûzök karót az elmúlásnak,
Ha lesz is neved márványba vésve,
Nem adom rád szép ruhádat.

Ernõ alkotótárs „Csigaszerelmét”
fantáziája szülte.
Ledér macskám, három kölykét
Nyakamra a rosszsors küldte!
Bordélyparadicsom lett birtokom,
meggyalázták keresztény otthonom!
Megálljatok, rusnyák! Nevelek pulit.
Rendez köztetek olyan házi bulit,
amit macskatábor még sose látott,
felettetek lebeg majd pokoli átok!

HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Várakozás nyárból õszbe,
Hány év egy pillanat?
Mennyi kérdés nélküli érzelem,
Mennyi körvonaltalan áhítat.
A madaraknak a folyó is patak,
A temetõ kapujából a kavics is szikla.
Bordáim mögé sütötted billogod,
S mégsem adnám semmiért vissza.

Schlosserné Báthory Piroska: Visszatérôk.

Ujfalusy Tóth Endre

SZABOLCSI EMLÉKKÉPEK
Gyermeki szemmel láttam a természet vad és fékezhetetlen
erejét, ahogy a kisfalun átsöpört,
a homok-hóvihar és a jégesõ!
Könnyes szemmel néztem, ahogy derékba töri
a jég verte nyárfáit,
s ezzel egy idõben, széttépte, szétzúzta
a dolgos paraszti álmokat…
2.
A kovácsmûhely ajtajából láttam a feszes izmú
tûzkovácsokat, ahogyan uralták az anyag erejét,
a tekergõ izzó vasat,
Õk voltak a hõsök, Õk a kovácsok!
Emlékszem a békés piroscserepes
házak, ahogyan pipáltak a hó alatt!
Éreztem enyéim nyugodt szívverését,
azt a lelki erõt, amely bennem örökre megmaradt!
Még most is hallom és a fülembe cseng, és felemel,
Németh Olga tanítónõ „a Csitári hegyek alatt-i”
népdala, amely a világra kinyitotta,
gyermeki szívünk!

3.
Láttam a létért való küzdelemben a bajszát pödrõ
kemény parasztnak, szántás-vetés közben,
ahogyan a homlokáról lecsurrant a veríték!
Láttam és hallottam az acél élû kaszák suhogását,
ahogy az aranyló gabonatengert uralják, levágják,
keresztbe és kazlakba rakják,
oly magasra, hogy gótikus csúcsán a Nap is fennakadt!
4.
Hallottam a feszes mellû parasztlányok zengõ nótáját,
s láttam téli alkonyatkor, ahogyan az aranysárga
dohányleveleket, fürge ujjukkal simára vasalják!
S láttam a homokos, Ricsikai domboldalakon
pirosló almafák, ahogyan földig roskadnak,
hogy védjék édes terhüket.
S e nagy gyümölcsérlelõ csendben, egy-egy érett almát
a grízes homokba le-leejtenek!

5.
Sógoromtól tudtam meg, hogy gyermekkorom csodáját,
az óriási nagy tölgyfa baloldali ágát
a villám levágta! Most olyan lett ez az óriás, mint több ezer
szabolcsi paraszt és munkás!
Gyermekkorom emlékei vissza-visszatérnek,
Úgy, mint a lekopaszodott Kása-hegy
és a vele szemben lévõ kis csendes temetõ,
drága szüleim örök nyughelye,
éltem és lelkem megnyugtatója.
6.
Örök emlék és fájdalom keveredik bennem,
látottaktól sajog a lelkem, a szívem kalapál,
hogy mivé lett ez a szép vidék?!
A kis falu, a szomszédok, a barátok és az ölelés!
Istenem! Látod ezt a lélekpusztító testi, lelki nyomort?
Már csak Te tudhatod, hogy Árpád népének a türelme egyre fogy!
Zeng, Dörög az ég, s a viharban százezrek suttogják,
Hogy Európa kisemmizett milliói,
Mi vagyunk, Magyarok!
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ZEMPLÉNI KITEKINTÔ

TOKAJI ASZÚ A TENGERENTÚLRA

Pozitív mérleggel zárta az elmúlt
évet a Tokaj Kereskedõház Zrt. Az
állami tulajdonú cég 2009-ben is jelentõs szerepet vállalt a borvidéki
szõlõtermés felvásárlásában. A hazai
piac beszûkülésével bõvítették a külföldi értékesítéseket, és mint a korábbi években, a részvénytársaság tavaly is nyereségesen gazdálkodott.
– A gazdasági világválság ugyan
minket sem került el, azonban a hazai borfogyasztás drasztikus visszaesése ellenére 2009-ben is sikerült
eredményesen gazdálkodnunk – tájékoztatta lapunkat Kiss István (fotónkon), aki az elmúlt év márciusától a Tokaj Kereskedõház Zrt. vezérigazgatója. – A társaság hároméves
szerzõdés alapján közel ezer hektár
területrõl vásárolta fel a termést a gazdáktól. A borvidéki felesleg levezetése érdekében bekapcsolódtunk az
európai uniós lepárlási programba. Az
átvett alapanyag ellenértékét a megfelelõ pénzügyi tartalékainknak köszönhetõen minden beszállítónknak
december közepéig ki is fizettük.
Térségi integrátori feladatainknak eleget téve támogatjuk szerzõdéses partnereinket az ültetvényeik megújításában. Az elindított szõlõrekonstrukciós program keretében segítséget
nyújtunk számukra a pályázatok elkészítéséhez, a hatóságoknál történõ
eljáráshoz és biztosítjuk a közös beszerzés árelõnyét többek között az oltványoknál, karóknál és más szükséges eszközöknél. Remélem, hogy a
kedvezõ tapasztalatok alapján minél

több gazda csatlakozik majd a kezdeményezéshez.
– Az értékesítési nehézségek ellenére valamennyi vevõnket megõriztük, igaz, elsõsorban a hazai megrendelések számottevõen visszaestek
– ismertette Kiss István. – Ezt a negatív tendenciát az export területén sikerült némileg ellensúlyozni. Oroszországot jelentõsen érintette a válság,
de például Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában jól mûködik a piac és igény is mutatkozik a
vevõk által jól ismert és kedvelt Tokajira.
Magyarországon is sikerült bõvíteni a partnereink körét, annak ellenére, hogy napjainkban már 90%-os a
lefedettségünk. Gyakorlatilag nincs
olyan község, amelynek a boltjának
a polcán ne lenne a Tokaj Kereskedõház Zrt. által készített bor. Az elkövetkezõ idõszakban a gasztronómia
felé nyitunk, mert a boraink minõsége eléri azt a szintet, hogy ezen a területen is eredményesek legyünk.

ÁRVÍZVÉDELMI FELKÉSZÍTÉS
SZEGIBEN

A Szerencs Székhelyû Védelmi
Bizottság szervezésében, a szerencsi
Polgári Védelmi Iroda közremûködésével tartottak ár- és belvízvédelmi felkészítést május 6-án Szegiben.
A helyi Vízi Turisztikai Bázis és Kiállítóhely épületében elméleti ismereteket szereztek a települési polgári védelem területén dolgozó állományok tagjai. Az elõadók a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint

ÉKÖVIZIG Sárospataki Szakaszmérnökség munkatársai voltak. A program elsõdleges célja volt az élet- és
vagyonbiztonság növelése érdekében
a települési polgári védelmi szervezetek felkészítése az ár- és belvízvédelmi feladatok végrehajtására.
A délelõtti esemény után a résztvevõk gyakorlati feladatként többek
között a Bodrog-parti töltés homokzsákokkal való megtámasztását végezték el.

– Az idei elsõ negyedévben a hazai bor iránti kereslet további szûkülését tapasztaljuk – emelte ki a vezérigazgató –, ami valószínûsíti, hogy
2010-ben még nem fordul meg az
ágazatot sújtó negatív tendencia. Ennek a pénzügyi hatását a tartalékainkból, valamint nagyobb részt a külpiaci értékesítés szélesítésével szeretnénk ellensúlyozni. Számítunk az
orosz igények bõvülésére, a meglévõ
közép-európai piacainkra. A cég
jövõje szempontjából meghatározó jelentõségû lehet az idei esztendõ,
amikor már az Atlanti-óceán túlpartjára is jelentõs tételben juthatnak el
a Tokaj Kereskedõház Zrt. borai. Egy
disztribútoron keresztül konkrét megállapodás született egy nagy üzletlánccal 250 ezer palack 3 puttonyos
aszú értékesítésérõl. A szerzõdés nem
egyszeri, hanem több éven át történõ
szállításról szól. Odakint a szakértõkön kívül mások nem nagyon ismerik a Tokajit, a márkanév helyett a kiváló zamata és a történetisége keltette
fel a vevõk érdeklõdését. Kevés olyan
bor van a világon, amit egy nép a saját himnuszában megénekelt és nemzeti kincsként tartanak számon.

TÉRÍTÉSMENTES
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás Tanácsa május 6-i ülésén elfogadta a pályázati támogatásból elkészített területfejlesztési és gazdaságfejlesztési stratégiákat.
A dokumentumok összeállítását
közbeszerzési eljárás keretében elnyerõ cég képviselõje arra hívta fel
a figyelmet, hogy a szerencsi kistérség nehéz helyzete a növekvõ munkanélküliségben és a fokozódó szociális feszültségekben is visszatükrözõdik. Az elmúlt idõszakban az
ipar jelentõs része leépült, miközben
a mezõgazdaságnak és a turizmusnak is komoly nehézségekkel, bevételkieséssel kell számolnia. A folyamatosan csökkenõ létszámú népesség körében pedig magas a keresõ tevékenységet nem folytatók
aránya.
A tanács egyhangú szavazással
módosította a társulás 2009. évi
költségvetését és elfogadta a tavalyi

esztendõ gazdálkodásáról szóló beszámolót. A belsõ ellenõrzésekrõl készített jelentés megtárgyalása közben
igényként fogalmazódott meg, hogy
a revizorok ne csak pénzügyi, hanem
munkajogi vizsgálatokat is végezzenek és vegyék górcsõ alá az önkormányzati támogatást felhasználó civil szervezetek mûködését. Mint elhangzott, ez utóbbi területen a szerzõdéseket és a benyújtott elszámolásokat az elmúlt idõszakban is vizsgálták az ellenõrök.
A tanács döntése alapján idén
májustól a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó 18 településen a házi segítségnyújtást igénybe vevõknek nem kell térítési díjat
fizetniük. Mint elhangzott, a tanács
sikeresen pályázott három közösségi busz beszerzésére, amihez húszmillió forinttal járul hozzá az Önkormányzati Minisztérium. A húsz
százalékos önerõt két meglévõ jármû
értékesítésével teremti elõ a társulás.

KIS KAZINCZYK VERSENYEZTEK

Tíz általános és köziskolából több
mint negyven gyermek érkezett április 22-én Bekecsre, a Kis Kazinczy
szép kiejtési versenyre.

A helyi általános iskola és a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás közös programján a házigazda intézmény tanulóinak a mûsora fogadta a
résztvevõket. A vetélkedõn a felsõ tagozatos korú diákok két korcsoportban mérték össze a tudásukat. Elõször
szabadon választott, ismert szöveget
mondtak a versenyzõk, majd kötelezõ
feladatként az ötödik és hatodik évfolyamosoknak Méhes György Világhíres Miklós címû meséjébõl, míg a
hetedik-nyolcadikosoknak Gárdonyi
Géza: A láthatatlan ember címû regényébõl kellett egy-egy részletet felolvasniuk. A két korcsoport teljesítményét külön zsûri értékelte. A nemes
versengés célja a szép magyar beszéd
népszerûsítése volt a diákok körében.

Tállya

A SZALONNA ÉS A SZAMORODNI TALÁLKOZÁSA

A Tokaj-hegyaljai Történelmi Borút Egyesület
elsõ alkalommal rendezte meg a magyar szalonna és szamorodni ünnepét a tállyai Palota
Borház udvarán. A május 8-ai program a szervezõk várakozásai szerint hagyományt teremthet a jövõben.

Az érkezõ vendégek a
bejáratnál kóstolópoharat kaptak és megízlelhették az egyesület 12
pincészete által kínált A programon a Tállyai Kõvirág Népdalkör is bemutatkozott.
nedûket. A kiváló tokajhegyaljai borok mellett a házi ké- a hétvégére, hiszen fõleg az Alföldrõl retné feleleveníteni a hagyományt
szítésû szalonnák is remek cseme- és a Dunántúlról érkeztek a vendé- és hívta életre a fesztivált. A helyi
gek, akik ismerkedni akartak a táj- pincészetek saját boraikat, és a
gének bizonyultak.
– A szamorodni egyre inkább fe- egység borászati és gasztronómiai ér- házi, mangalica sertésbõl készített
finomságokat kínálták a látogatókledésbe merül a világban, mi pedig tékeivel.
A rendezvényen szalonnás étel- nak. Meghívtak az Alföldrõl három
azt szeretnénk, hogy ha e kiváló bornak a neve ismét a megfelelõ hely- fõzõ-bemutatót, valamint igazi, vi- olyan húsipari vállalkozást is, akik
ére kerülne a köztudatban – ismer- déki disznóölést láthatott a közön- hagyományos technológiával, szintén mangalicából állítanak elõ füstette Serfõzõ Szabolcs, a program ség.
A szalonna és a szamorodni ré- tölt termékeket. Napközben helyi és
egyik fõ szervezõje.
A szervezõk tapasztalata, hogy van gen a szegény emberek étele és ita- környékbeli településekrõl érkezett
jövõje a kezdeményezésnek, hely- la volt. A Tokaj-hegyaljai Történel- kulturális csoportok szórakoztatták
ben minden szálláshely elkelt erre mi Borút Egyesület ez alapján sze- a vendégeket.

A bekecsi általános
iskola adott otthont
a vetélkedõnek.
Helyezettek, 5–6. osztály: I. Kalina
Fruzsina (Tállya), felkészítõ: Suhajda
Endréné. II. Cseh Szabolcs (Taktaharkány), felkészítõ: Varga Lászlóné. III.
Bacsúr Boglárka (Mád), felkészítõ:
Demeterné Kovács Mária. Különdíj:
Korán Laura (Szerencs), felkészítõ:
Kocsisné Szabó Beáta.

7–8. osztály: I. Császi Klára (Szerencs), felkészítõ: Aranyosi Edit. II. Borbély Balázs (Taktaharkány), felkészítõ: Fükõné Szatmári Melinda. III.
Stefán Edina (Mád), felkészítõ: Toplenszkiné Csengeri Anikó. Különdíj:
Lenkei Zsanett (Megyaszó), felkészítõ:
Tóth Csabáné.

Mád

ORBÁN-NAPI BORÜNNEP

A Tokaji Borvidék Hegyközségi
Tanácsa, Mád Község Önkormányzata, valamint a Mád Hegyközség
május 21-én (pénteken) rendezik
meg a Tokaji Borvidék XV. Borversenyét. A délelõtt 9 órakor kezdõdõ
bírálat helyszíne a Koroknay Dániel Általános Iskola. A szakmai program után délután 14 órától a zsinagógában Varga László taktaharkányi
polgármester „Tokaj-Hegyalja és
Zemplén régi könyvekben és kiadványokban” címû gyûjteményének
kiállítását tekinthetik meg az érdeklõdõk.
Pénteken 17 órakor zenével, tánccal és finom mádi borokkal, vendéglátással várják az érdeklõdõket
a mûvelõdési ház elõtti téren az Orbán-napi borünnepen. A színpadon
környékbeli (szerencsi, monoki) és
a helyi amatõr csoportok produkciói
mellett fellépnek versenytáncosok,
lesz revümûsor és 20.30-kor Solymos Tóni alapozza meg az éjszakába

nyúló szabadtéri „nosztalgia-diszkó”
hangulatát.
22-én szombaton a hagyományosan megrendezésre kerülõ borászbálon hirdetik ki a borverseny eredményeit és ekkor adják át a Tokaj Borvidék „Év Bortermelõje 2010” kitüntetõ címet. A borászbál 18.30-kor
kezdõdik és helyszíne a felújított
Mezõzombor-Bortó Panzió. Az este
folyamán 5 fogásos exkluzív borvacsora, a felszolgált ételekhez pedig 6
boros kóstolás keretében mádi termelõk különlegességeit szolgálják fel.
Sztárfellépõ a Grácia Hegedûtrió, a
három rendkívüli tehetségû mûvésznõ,
akik élõhangszeres elõadásban, kizárólag akusztikus hegedûkkel, crossover
stílusban adnak elõ ismert slágereket
és saját szerzeményeket (Kán-kán,
Tell Vilmos-nyitány, Monti: Csárdás).
A bálon a talpalávalót a szlovák
OMYKRON tánczenekar szolgáltatja.
Jegyek igényelhetõk a mádi hegyközségnél (tel.: 47/348-651).
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SZOLGÁLTATÁS

Egészségünkért

TESTSÚLYCSÖKKENTÉS
LÉPÉSRÕL LÉPÉSRE!

A tavaszi-nyári idõszak legnagyobb kihívása sokak számára, hogy
a télen felszedett plusz kilóktól
megszabaduljanak. Az egyik legfontosabb teendõ ebben az esetben
az, hogy jól megtervezett módon
hajtsuk végre a fogyókúrát. Valójában az lenne a szerencsés, ha nem
fogyókúraként, hanem életmódváltás formájában valósítanánk meg a
célt. Az így elért eredmény ugyanis sokkal
tartósabb, és több sikerélményt adhat az
egyén számára.

Ne akarjon nagyon
gyorsan lefogyni! A
mérnöki módon megtervezett és végrehajtott, rövid távú testsúlycsökkentés során
sokkal rosszabbul érezheti magát, több a
frusztráció, a stressz a
mindennapok folyamán, mintha az elfogadható életmódváltás
tartós szokássá válik! A
táplálkozási és életvitelbeli módosításokat
nemcsak rövid ideig, hanem életünk
végéig célszerû betartani, így elkerülhetõ a jojó effektus, vagyis a fogyás utáni jelentõs testsúlygyarapodás. Gondolja végig a teendõket,
hogy szüksége van-e segítségre az
életmódváltás megvalósításához és
csak ezek után döntsön! Ne akarjon
egyszerre mindent megváltoztatni
abból, ami eddig jellemezte életét.
Kezdetben elsõsorban az ételkészítési technológiákon, a mozgáskultúráján módosítson. A nyersanyagok
kiválasztásánál alapvetõ, hogy a
zsírban, egyszerû cukrokban szegény, de rostban gazdag alapanyagok kerüljenek a bevásárlókosárba.
A szénhidrátok fogyasztására a testsúlycsökkentés idõszakában is szükség van, naponta 100-120 g szénhidrát az anyagcsere-egyensúly fenn-

tartásához elengedhetetlenül szükséges. A szénhidrátmentes étkezés
a szöveti fehérjék lebomlásához, a
folyadékháztartás egyensúlyának felborulásához vezethet! A teljes kiõrlésû gabonafélék fogyasztásával a vitamin- és ásványianyag-bevitel is javulhat. A gyümölcsökben lévõ rostok, vitaminok, ásványi anyagok a
szervezet szükségleteinek kielégíté-

sében fontos szerepet játszanak. Az
összetett szénhidrátokat tartalmazó
zöldségfélék a rosttartalmuk által telítettségérzést biztosítanak, segíthetnek a fogyókúra végrehajtásában.
A cukor csak az energia 10%-át biztosítsa naponta, ideális esetben 2 dl
tej, és 30-40 dkg gyümölcs fogyasztásával ezt sikerül is megvalósítani.
Néhány cukorcsökkentõ tipp:
A teába, kávéba egyre kevesebb
cukor kerüljön, az eddig meg szokotthoz képest, majd teljesen el
is hagyható. A cukorral, mézzel, csokival dúsított müzlik helyett az otthon elkészített keverékek kerüljenek
az asztalra, pl. rozspehely, natúr kukoricapehely, olajos magvak, friss
gyümölcsök. A gyümölcsitalok helyett 100%-os, vagy frissen préselt

gyümölcslevek fogyaszthatóak, de
hígíthatók ásványvízzel is. A gyümölcsjoghurt otthon is elkészíthetõ,
friss, vagy fagyasztott gyümölcsbõl,
natúr joghurtból.
A zsírszegénység is az alapanyagok válogatásával kezdõdik! A zsírban sovány készítmények széles
skálája megtalálható a boltok polcain! Az élelmiszerek címkéin található ismertetõk segítséget nyújtanak a
válogatásnál! Az ételkészítésnél a tejföl helyett az étel jellegének
megfelelõen a kefir,
vagy joghurt is használható. A majonézes
salátaöntetek helyett jó
minõségû olaj, friss citrom leve, vagy balzsamecet is alkalmazható. A bõ olajban sütés helyett a natúrszelet, a roston sütés, grillezés, alufóliában sütés
ajánlható.
A fokozatos változtatás megvalósításával
csökkenthetõ az esetleges kudarc veszélye,
és egy hosszú távon is betartható
életmódváltás sikeressége is.
Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT
A szerencsi rendelõintézetben
legközelebb május 21-én Váradi Ferencné segítséget nyújt a személyre szabott diéta kiválasztásában, lehetõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés
beutaló nélkül is igénybe vehetõ, társadalombiztosítási igazolványra
azonban szükség van, és a várakozás elkerülése érdekében célszerû
idõpontot egyeztetni.
Rovatunk megjelenését
az Oroszlán gyógyszertár támogatja.

LISTA A KÖZTARTOZÁSMENTES ADÓZÓKRÓL

Az állami adóhatóság a tevékenysége ügyfélbarát, szolgáltató jellegének erõsítése jegyében hozta létre a
pozitív adóslistát, hivatalos nevén a
Köztartozásmentes Adózói Adatbázist.

Ennek az elsõdleges rendeltetése az
volt, hogy a közbeszerzési pályázatokkal kapcsolatos kifizetések esetén
kiváltsa a nemleges adóigazolás igénylését. Miután azonban az adatbázis
mindenki számára elérhetõ az APEH
honlapján (a www.apeh.hu), a lista az
üzleti kapcsolatokban is egyre hangsúlyosabbá válik, hiszen a „tagság”
megbízható üzleti partnert feltételez
– tájékoztatta lapunkat az APEH Északmagyarországi Regionális Igazgatósága.
A „nullás adózói listán” az szerepelhet, aki a kizárólag elektronikus
úton, illetékmentesen benyújtható
10UK21 elnevezésû nyomtatványon
kérte az adatbázisba való felvételét és
megfelel az alábbi törvényi feltételeknek: a közzétételt megelõzõ hónap
utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint
köztartozása. Nincs behajthatatlanság
címén nyilvántartott, de el nem évült
adótartozása. Nyilatkozata alapján a

közzétételt megelõzõ hónap utolsó
napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul
eleget tesz/tett. Az adószámát nem függesztették fel. Nem áll csõdeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt. Csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása. Nem
minõsül adó megfizetésére kötelezettnek.
Az APEH a kérelem benyújtásának
hónapját követõ hónap 10. napján veszi fel az adózót a nyilvános adatbázisba, amennyiben az elvégzett vizsgálat alapján megfelel az elõírt feltételeknek. A felülvizsgálat során a közzétételt megelõzõ hónap utolsó napján fennálló állapotot veszik alapul.
Amennyiben a listára történõ felvételt követõen az adózó a feltételek valamelyikének nem felel meg,
törlik az adatbázisból, melyrõl az
ügyfél elektronikus úton értesítést
kap. Ehhez szankció nem kapcsolódik. A hiányosság megszüntetését
követõen újabb kérelem benyújtásával ismételten elnyerhetõ a felvétel. Természetesen az ügyfél döntésén is múlik, hogy meddig kíván szerepelni az adatbázisban, így törlés
iránti kérelmet maga is benyújthat
az APEH-hez. A nyilvántartásba

visszamenõleg be-, illetve kikerülni
nem lehet. A havi adatbázisokat az
állami adóhatóság honlapján archiválja, így azok évekkel késõbb is lekérdezhetõk.
Az adózás rendjérõl szóló törvény
lehetõvé tette azt, hogy amennyiben
egyéb jogszabályok így rendelkeznek,
az adóigazolással egyenértékû, ha
valaki az adatbázisban szerepel. Nincs
tehát sorban állás az ügyfélszolgálatokon vagy várakozás a postai, illetve elektronikus küldeményre, és nincs
az igazolásonként fizetendõ illeték
sem.
Az elmúlt évtõl így számos olyan
jogszabály-módosítás született, amely
alapján az adóigazolás bemutatása a
listán szerepléssel helyettesíthetõ. Ezek
között szerepel a személyszállító szolgáltatás, kiegészítõ pénzügyi szolgáltatás engedélyezése, utazásszervezõ
és utazásközvetítõ tevékenység nyilvántartásba vétele, postai szolgáltatások, illetve a szociális foglalkoztatás
engedélyezése, Társadalmi Megújulás Operatív Program elõirányzatából
nyújtott támogatás.
A további tudnivalókról bõvebb tájékoztató az adóhatóság honlapján érhetõ el, illetve hívható az APEH Általános Tájékoztató Contact Centere
(06-40/42-42-42).

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
ÜGYFÉLFOGADÁS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:
minden hónap elsõ szerdáján, legközelebb június 2-án 8–12 óráig.
Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ: minden páros hét szerdáján 8–16 óráig, legközelebb május 19-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb május 26-án.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG
Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpontegyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

Május 24–30.: Centrum (ügyeletes): hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombat 8–12 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap
8–19 óráig.
Címek, telefonszámok:
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433. Szerencs gyógyszertár: Tesco áruház.
Tel.: 47/560-302, 560-303.

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET
Telefonszám: 47/364-300.

KÖRZETI FÖLDHIVATAL

Elnök: csütörtök 9–11 óráig.
Végrehajtási ügyintézõ, polgári
és büntetõ iroda, valamint pénztár
csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi
munkanapján 9–11 óráig.
Panasznap: minden héten csütörtökön 8–15 óráig.

Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55.
Tel.: 47/362-817, fax: 561-134.
Ügyfélfogadási idõ, hétfõ és szerda: 8–12, 13–15 óráig. Kedd és csütörtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az
ügyfélfogadás szünetel.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – legközelebb június 7-én 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendõrkapitányság áldozatvédelmi referense minden hónap elsõ hétfõjén, legközelebb június 7-én 9–12 óráig tart fogadónapot.
Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtökön 8–15.30 óráig.

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

SZERENCSI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

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

Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház)
Hétfõ, szerda és csütörtök: 8–15 óra.
Miskolc: Kazinczy út 19. Hétfõ 8–
18 óra, kedd, szerda és csütörtök 8–
12 óra, péntek 8–11 óra.

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA
Május 10–16.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19
óráig.
Május 17–23.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfõ–péntek
8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig.
Szerencs (ügyeletes): hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT
Szerencs, Rákóczi út 94. Tel.: Fekete Diána 20/802-0391. Király Judit 20/484-1013. Nyitva tartás: hétfõtõl szombatig 12–20 óráig.

VÉRADÁS
MÁJUS
18. (kedd): Taktakenéz, Csobaj
20. (csütörtök): Bodrogkeresztúr,
Bodrogkisfalud
25. (kedd): Szerencs
27. (csütörtök): Golop, Rátka

PÉNTEK DÉLUTÁNI ORVOSI ÜGYELET
Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kezdi meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti napok esetén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt városi
felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között
rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:
Május 14.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Május 21.: II. körzet (Dr. Móré László). Tel.: 47/362-225.
Május 28.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos
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HIRDETÉS

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

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

Bereczk Autósbolt

Szivárvány-Ép Kft.

SPURI – VEGYEN HÁTSZELET AUTÓJÁHOZ!
Motortisztító és multifunkciós energiafolyadék.
Ízig-vérig magyar termék!

Szerencs, Huszárvár u. 26.
Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

Zsalukõ közvetlenül
a gyártótól a legolcsóbban
Zsalukõ 20-as
Zsalukõ 25-ös
Zsalukõ 30-as
Zsalukõ 40-es
Béléstest EB 60/19

238 Ft/db
250 Ft/db
288 Ft/db
363 Ft/db
250 Ft/db

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

AUTÓFELSZERELÉS:
 LED izzók  Kipufogódobok és végek
 Dísztárcsák  Méretpontos üléshuzatok
 Távirányítós kürt  Nanopados telefontartó

AUTÓALKATRÉSZ:
Raktárról vagy akár pár órán belül beszerezzük.
 Fékpofák, fékbetétek és féktárcsák
 Futómû-alkatrészek
 Szíjak, szûrôk, szimeringek, kerékcsapágyak
 Motorolaj: Castrol, GM, Mobil-1, Valvoline
 Gyári alkatrészek: VW, Audi, Seat, Skoda, Opel,
Peugeot, Citroën, Ford
ÚJDONSÁG:
 Motorkerékpár-alkatrészek

 Fékbetétek, olajszûrôk, levegõszûrõ
 Láncok, lánckerék  Motorolajok

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

 Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
 ADK autódaru-bérbeadás
 Minõsített keverõbõl minõsített beton

SZERENCS
MAGYAR UTCA 54.: Zsadányi ingatlan. SÜRGÕSEN ELADÓ a
37-es fõközlekedési úttól a harmadik, 493 m2 telkes, kétlakásos, ‘89-ben épült, majd bõvített ingatlan. Az emeletes ház
3 szoba, amerikai konyha, nappali, kamra, 2 fürdõszoba,
WC, lépcsõház, közlekedõhelyiséges, összkomfortos (113 m2).
Külön bejáratú garázs (szerelõaknával), kazánház. A lakás
szoba, konyha, kamra, fürdõszobás, komfortos, kandalló
fûtésû (50 m2). Kereskedelmi szálláshelyként mûködik. Befektetõk, összeköltözõ, többgenerációs családok vagy a környékrõl Szerencsre költözni szándékozók figyelmébe is
ajánljuk, miután megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi, vagy Szerencs környéki, legalább, 2 szobás, akár komfort nélküli ingatlant is. Irányár: 13 900 000 Ft. Tel.:
20/455-3989.
RÁKÓCZI UTCA 108.: a fõutcáról nyíló, 3 lakásos közös udvarban, 2 szoba, konyha, fürdõszobás, komfortos, gázkonvektoros fûtésû, felújítandó társasházi lakás (53 m2). A szoba
parkettás. Az udvarra személygépkocsival be lehet állni.
Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 4 900 000 Ft. Tel.: 20/4776812.
RÁKÓCZI U. 118. III. em. 10. ajtószám: 14 egységes, rendezett társasházban, felújítandó, nappali, szoba, konyha,
kamra, elõszoba fürdõszoba, WC helyiséges, összkomfortos,
gázfûtésû, lakás (55 m2) beépített szekrénnyel, konyhával,
gáztûzhellyel. Külön, zárt parkoló. Azonnal beköltözhetõ.
Irányár: 7 000 000 Ft. Tel.: 20/967-7908.
LANDLER J. U. 38.: kertvárosban, jó lakókörnyezetben, a ‘70es években igényesen megépített, jól karbantartott, nappali,
3 szoba, veranda, konyha, kamra, fürdõszoba helyiséges,
komfortos családi ház. Külön bejáratú szobák, redõnyök. Teljesen alápincézett, garázs és tárolók. Hangulatos, dús növényzetû kert a zempléni hegyek panorámájával. Azonnal
beköltözhetõ. Irányár: 14 500 000 Ft. Tel.: 20/980-6350.
KOSSUTH TÉR 2. : KERESKEDÕK, BEFEKTETÕK FIGYELMÉBE! Jó
forgalmú helyen, a felújított Eperjesi vegyesiparcikk és fürdõszoba-felszerelés üzlet piac felé esõ, 60 m2 területû része
30 nap alatti leválasztásával (önálló közüzemi csatlakozások, egyedi központi fûtés, melegvízellátás) kialakítandó ÜZLETHELYISÉG, raktár, kézmosó és WC helyiségekkel. 2
nagyméretû kirakat. Irányár: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/6695258, munkahely: 47/362-702.
VERES PÉTER UTCA 1.: Eperjesi ingatlan 1110 m2 saroktelken, emeletén: különbejáratú 3,5 szoba, fürdõszoba, elõtér,
2 loggia, földszintjén: nappali-étkezõ, konyha, kamra, elõszoba, fürdõszoba, terasz, szuterénjában: 2 kocsibeállású garázs, kazánház, közlekedõ, borospince és elõtér helyiséges
(130 m2), összkomfortos, dupla fûtési rendszerû, tehermentes, panorámás családi ház. Exkluzív belsõ kialakítás, redõnyök, reluxák. Parkosított kert. Az ingatlan KERESKEDELMI
SZÁLLÁSHELY, PANZIÓ VAGY VENDÉGLÁTÁS CÉLJÁRA is kiválóan alkalmas (a horgásztóhoz közel). BEFEKTETÕK VAGY
ÖSSZEKÖLTÖZÕ, TÖBBGENERÁCIÓS CSALÁDOK FIGYELMÉBE
IS AJÁNLJUK! Megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi, 3
szoba, nappalis, összkomfortos, belvároshoz közeli ingatlant.
Irányár: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/669-5258, munkahely:
47/362-702.
BUDAPEST, XIV. KERÜLET (ZUGLÓ): a Keleti pályaudvartól 9
buszmegállóra, jó közlekedési lehetõséggel (régi földalattivégállomás, villamos néhány percnyire), 3 emeletes, 10 lakásos téglaépítésû társasházban 22 m2, szoba, konyha
helyiséges, felújítandó alagsori, gázkonvektoros társasházi
lakás közvetlenül a tulajdonostól. A folyosón új WC került kialakításra. A társasháztól 8-10 m2 folyósórész megvásárolható bõvítés céljából. Azonnal beköltözhetõ. Egyedülállók
vagy diákok részére ideális. Megfelelõség esetén értékegyeztetéssel szerencsi társasházi lakásra is cserélhetõ. Irányár: 6 500 000 Ft. Tel.: 20/4348-390.

ÉSZAK-OLASZORSZÁGI KIRÁNDULÁS
szerencsi indulással
május 20–24. 43 500 Ft/fô
Megjelentek a nyári
katalógusok:
Görögország autóbusszal
4 fôs apartmanban 2010. V. 15–22. 29 900 Ft/fô
VÁLTSA BE ÜDÜLÉSI CSEKKJÉT NÁLUNK.
Valutaváltás kedvezô árfolyamon.

Eng.sz.: R-1787/1998

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

BÉRELHETÔ INGATLAN
BUDAPEST,VII. KERÜLET: fõbérlõ nélküli, három diák által
használt, Városligethez közeli lakásba egy fõ fiú szobatársat keresnek. A lakás bútorozott, mindennel felszerelt (tv,
hûtõ, mikro, mosógép, porszívó, konyhai eszközök, ágynemû, stb.). Csak egyhavi kaució szükséges! Tel.: 20/5292827.

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT,
ÜGYVÉD

3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.
Tel./fax: 47/362-952 Mobil: 30/9258-555
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu
Honlap: www.zemplentourist.hu

3900 Szerencs, Árpád út 11.
Tel./fax: 47/561-555
e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu
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FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
3909 Mád, Vasút út 1. Telefon: 47/548-003, 47/548-013. Telefon/fax: 47/348-357.

HIRDETÉS

WEEKEND
PANZIÓ

Manikûr, pedikûr,
mûkörömépítés!

Szerencs,
Rákóczi út 19.
Tel.: 47/563-010.
Fax: 47/361-938

Zselés és porcelánépítés: 3000 Ft
Zselés és porcelántöltés: 2000 Ft
Manikûr és lakkozás: 800 Ft

Érdeklõdni: 20/523-6996

Belovecz és Társa Kft.
 Acélszerkezetek gyártása, szerelése  Beruházások, fejlesztések komplett kivitelezése
 Gépek, berendezések gyártása, szerelése  Hengerelt, hegesztett csövek, csõidomok gyártása, szerelése  Üzemek,

üzemrészek felújítása, karbantartása  Felrakóhegesztések  Lv = 30 mm-ig
történõ lemezhengerelések
 Forgácsolás középesztergákon  DP–200 síkesztergán történõ nagy súlyú és
méretû munkadarabok megmunkálása  Marógépeken,
gyalugépeken, sugárfúrógépeken végzett forgácsolások
 Komplett számítógépes
ügyviteli szolgáltatások

Szerencs, fecskési húsboltja

Egy-, két- és háromágyas,
zuhanyzós szobákkal,
lakosztállyal, reggelivel
és zárt parkolóval biztosít
minden kényelmet.
A tíz szoba mindegyikében
színes tv, légkondicionált
társalgó, reggelire
bôséges ételválaszték áll
vendégeink rendelkezésére!

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

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

Tel.: 30/3700-382

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT
FRISS MAGYAR ÁRU
AKCIÓS KÍNÁLATUNK:
Sertéscomb
Sertéslapocka
Sertéskaraj (hosszú)
Sertéskaraj (rövid)
Sertéstarja
SERTÉSOLDALAS
Sertésdagadó
Sertéscsülök (hátsó)
Sertéscsülökhús
70%-os kolbászhús
Sertés elsõ, hátsó láb
Sertésfej
Sertés fehér csont
Sertés húsos csont
Hasaalja- és tokaszalonna
Zsírszalonna

980 Ft/kg
790 Ft/kg
960 Ft/kg
1060 Ft/kg
790 Ft/kg
600 FT/KG
790 Ft/kg
650 Ft/kg
750 Ft/kg
680 Ft/kg
190 Ft/kg
140 Ft/kg
60 Ft/kg
300 Ft/kg
550 Ft/kg
290 Ft/kg

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

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

AZ ÉV TANÁRA: NYÍRI TIBOR

(Folytatás a 9. oldalról.)
Életem legboldogabb idõszaka
1996-tól 2001-ig tartott, amikor Tamás Jánosné kolléganõvel ketten oktattuk az iskolában ezt a tantárgyat.
Nyugodtam keltem, stresszmentesen
éltem, és egy-két év alatt kiderült, hogy
ezt igazán nekem találták ki. Élveztem, amit csinálok, és örömmel jártam be az órákra. A diákok és a kollégák is elfogadtak.
2001-ben elballagott az akkori osztályom, és Gál András igazgató felkért a helyettesének. Igent mondtam
és azóta is szívvel-lélekkel látom el
a feladataimat, de a mai napig viszszasírom az öt évet, mert tanárként
gondtalanul végeztem, amit szeretek.
Az teljesen más, mint az iskolavezetés.
Természetesen az új munkakörömbe is beletanultam, mert olyan típusú ember vagyok, hogy ha egyszer
igent mondtam, akkor teljes energiámmal meg akarok felelni a feladatnak.
Szerintem az ember azt csinálja szívesen, amiben vannak sikerélményei. Én pedig úgy gondolom, hogy
ezt a munkát is lehet jól végezni. Igaz,
kicsit nagyobb a felelõsség, mint az
órán a fotoszintézisrõl beszélni. Hetven embert kell irányítani, intézni az
iskola mindennapi ügyes-bajos dolgait, számon kérni, ellenõrizni, vezetni. Ennek is megvan a szépsége.
Igazán elégedett lehetek, mert úgy érzem, hogy a környezetem – akár az
iskola elsõ számú vezetõje, vagy a város vezetése – elismeri a munkámat.
Nem igazán értek kudarcok az elmúlt
kilenc évben, de hazudik az, aki azt
mondja, hogy neki nincsenek olyan
napjai, amit legszívesebben a pokolba kívánna.
Sokat gondolkodom az oktatás mai
helyzetén is. Úgy látom, ha Magyarország boldog jövõt szeretne magának, akkor erre a területre több figyelmet kell fordítani, mert csak így
lehet ellensúlyozni a társadalomban
meglévõ problémákat. Magyarország
akkor termelte a Nobel-díjasokat,
amikor kiváló volt az oktatási rendszere. Sajnos, ma ezt nem tudjuk elmondani magunkról.
– Az elmúlt években sem hagyott
fel a szakmai munkával.
– A gimnázium által szervezett
földrajzi konferenciák révén megismertem Tuba Zoltán professzort, a
Gödöllõi Agrártudományi Egyetem
Növénytani és Növényélettani Tanszékét vezetõ, nemzetközi hírû egyetemi tanárt. Õ mondta, hogy szívesen látna a csapatában, Szerencs és
környéke, vagy Dél-Zemplén növénytársulásának a kutatási területén.
Gyakran voltunk a Tokaj-bodrogzugi tájvédelmi körzetben. Õ volt az,
aki elsõként adott ki könyvet a Bodrogközrõl. A szerencsi Sziget-hegység,
amit Hoffer András nevezett el az
1930-as években, mindig is érdekelt.
Ez egy öt, párhuzamos dombsor által alkotott terület, ami Abaújkértõl indul és a szerencsi Árpád-hegyben végzõdik, és gyakorlatilag a Szerencspatak és a Hernád között öt párhuzamos dombsor alkotja öt völggyel.
Tuba Zoltán sajnos az elmúlt évben
váratlanul meghalt, és szakmai irányító nélkül maradtam a 300 négyzetkilométeres terület növény- és állatvilágának a kutatásában. Azonban
a szabadidõmben továbbra is szívesen foglalkozom a Hernád holtágaitól a Szerencs patak forrásáig bármilyen témával.
– Mit tart a pályája eddigi legnagyobb sikerének?
– Azt, hogy ha az utcán találkozom
volt tanítványaimmal, akkor nem
mennek át a másik oldalra, hanem
odajönnek és üdvözöljük egymást.

Nyilván megemlíthetném valamelyik
kitüntetésemet, országos elismerésemet, de valójában a siker az, amirõl
az imént beszéltem.
– Mit jelent az Ön számára a gimnázium?
– Ebben a középiskolában ismertem meg a feleségemet, ide járt a két
gyerekem, ide jöttem vissza tanárnak,
tehát én úgy gondolom, hogy minden
ideköt. Amikor néhány hónappal ezelõtt felvetõdött a lehetõség, hogy a
Zempléni Térségi Integrált Szakképzõ Központnál folytassam a pályafutásomat, akkor is hamar meggondoltam magam, mert minden ehhez az
intézményhez köt engem. Szívesen járok dolgozni, szeretek itt lenni. A fiatal, agilis és javarészt szerencsi kötõdésû nevelõtestülettel jól lehet
együtt dolgozni. Ebbe természetesen
bele értendõ a fõnököm is, Gál András, akirõl csak annyit, hogy a vezetõképzõben az õ menedzser szemlélete által irányított szerencsi Bocskai
István Gimnáziumot emlegették leggyakrabban pozitív példaként.
– Meséljen a családjáról.
– A feleségem szerencsi lány, õ az
eszével már akkor kitûnt közülünk,
amikor gimnazisták voltunk. A matematika tagozaton az elsõk között
volt. Összebarátkoztunk és azóta mosolyszünet nélkül együtt vagyunk.
Késõbb, felnõtt életünkben, amikor
összeházasodtunk, Szerencsen építkeztünk, és itt telepedtünk le. A párom kezdetben könyvelõként dolgozott több helyen, majd a rendszerváltás után adótanácsadó és könyvelõ irodát nyitott. Úgy gondolom,
hogy az életben óhatatlanul jelentkezõ
nehézségeken át kell segíteni egymást
és mi ezt megtettük. Nagy boldogságunkra a nagyobbik gyermekünk – aki
három éve végzett a Miskolci Egyetemen közgazdászként – hazajött és
a családi vállalkozásban dolgozik, és
viszi tovább a szülõk által alapított céget. A kisebbik lányunk mûvészlélek,
Sopronban formatervezõként most
adja le a diplomamunkáját, szeretne
Bécsben dolgozni, és munka mellett
az ottani képzõmûvészeti egyetemen
tovább tanulni.
M. Z.

MUNKAHELYEK, REND ÉS JÖVÕ

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Milyen lehetõséget lát a munkahelyteremtésre?
– Elõször is meg kell becsülnünk
azt, amink van, mert ha nem ezt teszszük, akkor sok meglévõ értékünk juthat a cukorgyár sorsára. Ez vonatkozik a mezõgazdasági kultúrára, az
élelmiszeriparra egyaránt. Az elmúlt
idõszakban több, agráriummal, illetve energiatakarékossággal összefüggõ megkeresés jutott el hozzám,
amelyek munkahelyeket teremtenének. Ezek még nem publikusak, de
azon vagyunk, hogy megvalósuljanak. Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy Szerencs neve
az elmúlt évtizedekben az édességgel forrt össze. Ezt újra kell fényesíteni, megerõsítve a csokoládégyártást, ami a város gazdaságának egyik
vezérhajója lehet. Hozzáteszem:
ugyanúgy, ahogy a szõlõbõl, a településen élõk önmagában az édesiparból sem tudnak megélni. Ezért néhány héten belül asztalhoz fogok ülni
a helyi vállalkozókkal, hogy közösen keressük a kiutat a nehéz helyzetbõl. Õk azok, akik a mindennapok tapasztalatával segíthetik a
kilábalást, amihez azonban megfelelõ koordinációra van szükség. Ez
eddig hiányzott, én azonban most a
térségben élõktõl megkaptam rá a felhatalmazást.
– Az elmúlt idõszakban munkahelyteremtõ lehetõséget jelentett a
szerencsi szalmatüzelésû erõmû és
a közelmúltban felmerült, hogy egy
fémmegmunkáló üzem is a városba
települne. Milyen álláspontot képvisel ezekkel a beruházásokkal kapcsolatban?
– A szalmatüzelésû erõmû ügyében négy éve hangoztatom, hogy a
térség gazdasági életének más szereplõi véleményének figyelmen kívül hagyásával nem lehet megvalósítani a beruházást. Eddig ebben az
ügyben sajnos ez történt és az, hogy
az erõmû a mai napig nem épül, engem igazol. Amennyiben a befektetõk és a város vezetése részérõl
kompromisszumkészség mutatkozott volna egy, a településhez közeli

új, a 37-es számú fõúttól távolabbi
helyszín kiválasztásában, a vasúti beszállítás elõtérbe helyezésével, az
eredeti kapacitás csökkentésével,
akkor meggyõzõdésem, hogy már
mûködne az erõmû. Hozzá tartozik
az igazsághoz, hogy nem látható a
beruházás és a hangzatos bejelentések mögött komoly, tõkeerõs befektetõ sem. Ugyanakkor azt is õszintén el kellene mondani, hogy ez a
létesítmény elsõsorban nem a munkahelyteremtés, hanem a helyi adóbevételek miatt lenne fontos Szerencsnek.
A
fémszerkezet-összeszerelõ
üzemmel kapcsolatban tájékozódnom kell, de egy biztos: minden
olyan munkahelyteremtõ beruházást támogatok, ami illeszkedik a térség gazdaságához és nem veszélyezteti mások megélhetését.
Tudomásul kell vennünk, hogy a város nem egy sziget, nekünk – mint
ahogy azt az itt élõk évszázadokon
át tették – együtt kell élnünk a környezetünkkel. Õszinte párbeszéddel
sok vélt vagy valós érdekellentét kiküszöbölhetõ.
– Három kivételével valamennyi
egyéni választókerületbõl kormánypárti jelölt került be a parlamentbe.
Milyen érdekérvényesítési lehetõsége lesz így a frakcióban egy-egy képviselõnek?
– Hiszem azt, hogy a kormányzat
és a frakció is támogatni fog olyan

törekvéseket, amelyek nem homályos
elképzelésekrõl, hanem konkrét, értelmes tervek megvalósításáról szólnak. Nem úgy megyünk kérni, hogy
bajban vagyunk, hanem pontosan
megmondjuk, mire van szükségünk,
és ha azt megkapjuk, annak milyen
kedvezõ eredménye lesz. Ugyanakkor, akik ismernek, jól tudják, hogy
amit a fejembe veszek, azért foggalkörömmel harcolok. Képviselõként
így fogok küzdeni a választókerületben élõk érdekében és biztos vagyok abban, hogy ehhez a többi megyénkbéli képviselõtársamban jó
partnerre találok. Azt is gondolom,
hogy az én parlamenti munkámat is
jelentõsen erõsítheti az, ha a térség
szekerét minél egységesebben toljuk
a jó irányba. Ez csak az itt élõ emberekkel közösen történhet.
Sajnos, nem mindenki nézi jó
szándékkal ezt az egységet. Már eljutottak hozzám más híresztelések
mellett olyan pletykák is, hogy családommal el akarok költözni errõl a
vidékrõl. Ezeket az álhíreket itt is szeretném cáfolni. Olyannyira Szerencsen tervezzük a jövõnket, hogy
õsszel versenybe kívánok szállni a
polgármesterségért annak érdekében, hogy a település vezetõjeként
a helyben élõkkel közösen alkotott
program alapján – az itt lakó emberek
érdekeit szem elõtt tartva – dolgozhassak a város valódi felemelkedéséért.
Á. A.

IRÁNY A PARLAMENT
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 11. számú egyéni országgyûlési választókerület választási bizottsága május 6-án adta át a megbízólevelet
Koncz Ferencnek, a Fidesz – KDNP pártszövetség jelöltjének. Mezei Istvánné, a testület elnöke bejelentette, hogy a választókerület szavazóköreiben mind a két fordulóban nyugodt légkörben voksolhattak az állampolgárok. A szavazók döntöttek, így az elkövetkezendõ négy évben
Koncz Ferenc képviseli a választókerületet az országgyûlésben. Mezei
Istvánné elismerõen szólt a helyi választási iroda munkatársainak és a
szavazatszámláló bizottságok tagjainak az aktív közremûködésérõl a választások sikeres lebonyolításában. Koncz Ferenc, megköszönve a választási bizottság korrekt, részlehajlás nélküli munkáját, kijelentette, hogy
képviselõként igyekszik megfelelni a választók bizalmának, azoknak is,
akik nem rá adták a voksukat.

SZERENCSI NÕK EGÉSZSÉGHETE PROGRAMJA

Május 25. (kedd)
9–16 óra: Véradás a Rákóczi út 63.
szám alatti (volt községházán). Kísérõ
esemény: hölgyek részére ingyenes
vércukor- és testzsírmérés, tanácsadás.
15.30 óra: Az allergia mint népbetegség – elõadás a Szerencsi Fürdõés Wellnessházban. Elõadó: Semperger Edina területi képviselõ.
16 óra: Anyukák és gyermekeik
úszóversenye a Városi Tanuszodában. Kísérõ esemény: vérnyomás- és
vércukormérés.
18 óra: Aquafitness-bemutató a Városi Tanuszodában.
Május 26. (szerda)
Kihívás napja
15 óra: Baba-mama torna. Helyszín: Szerencsi Fürdõ- és Wellnessház.
15.30 óra: Elsõsegély-nyújtási bemutató a Magyar Vöröskereszt Szerencsi Szervezete, az Országos Mentõszolgálat szerencsi mentõállomása, valamint a Bocskai gimnázium diákjainak közremûködésével.
16 óra: Intimtorna. Helyszín: Szerencsi Fürdõ- és Wellnessház.
16 óra: Amit eszel, azzá leszel! –
a helyes táplálkozás szerepe egészségünk védelmében. Elõadó: Váradi Ferencné dietetikus. Kísérõ esemény: salátakészítési bemutató és
kóstoló. Helyszín: Népház.

18 óra: Pilatesz-bemutató. Helyszín: Szerencsi Fürdõ- és Wellnessház.
Május 27. (csütörtök)
15 óra: Nõgyógyászati problémák
kezelése, HPV elleni védekezés. Elõadó: Pázsit Emese nõgyógyász fõorvos. Helyszín: Népház.
18 óra: Táncos aerobik – bemutató Kovács Annamáriával (Cini). Ezt
követõen közös edzés a résztvevõk
bevonásával.
Május 28. (péntek)
14 óra: Népi gyógymódok. Szabó
György természetgyógyász, a „bükkszentkereszti füvesember” elõadása.
Helyszín: Népház. Az elõadás elõtt,
12 órától Györgytea-kóstoló, árusítás, tanácsadás, könyvdedikálás.
15.30 óra: Gyermekeink egészsége a számítógép világában. Elõadó:
Bobkó Géza városi fõorvos. Helyszín:
Népház.
17 óra: Séta az Árpád-hegyre és kerékpártúra Ondra a család egészségéért. Indulás: Szerencsi Fürdõ- és
Wellnessház mögötti rózsakertbõl
18 óra: Nõk Egészséghete programzáró. Felajánlott díjak kisorsolása. A Nõk Egészséghete eredményeit Bobkó Géza városi fõorvos ismerteti. A résztvevõket köszönti, a
díjakat átadja Rónavölgyi Endréné
polgármester. Kísérõ esemény: hölgyek részére vérnyomás-, testzsír-

százalék- és vércukorszint-mérés,
tanácsadás.
A szervezõk a programváltoztatás
jogát fenntartják.

INGYENES SZÛRÕVIZSGÁLATOK. Helyszín: Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet (Szerencs, Bekecsi út 10.).
Szûrésekre hozza magával személyazonosító okmányát és taj-kártyáját!
Méhnyakrákszûrés
Helye: nõgyógyászat II. emelet.
Idõpontja: kedden 13–15 óráig, szerdán 10–12 óráig, csütörtökön 15–17
óráig, pénteken 10–12 óráig.
Bõrrákszûrés
Helye: bõrgyógyászat II. emelet.
Idõpontja: keddtõl péntekig minden nap 11–12 óráig.
Hallásvizsgálat
Helye: foglalkozás-egészségügy II.
emelet. Idõpontja: keddtõl péntekig
minden nap 12–14 óráig.
Szájüregi szûrés
Helye: fogászat II. emelet. Idõpontja: szerdán és pénteken 11–12
óráig.
Szemészeti szûrés (zöldhályog,
szürkehályog)
Helye: szemészet I. emelet. Idõpontja: szerdán és pénteken 11–12
óráig, csütörtökön 18–19 óráig.
Allergiaszûrés

Helye: fül-orr-gégészet II. emelet.
Idõpontja: csütörtökön 8–12 óráig.

INGYENES SPORTOLÁSI LEHETÕSÉGEK. „100 éves a Községi
Fürdõ” program keretében egyszeri
ingyenes belépõ a Szerencsi Fürdõ
és Wellnessházban május 25–26–27.
(kedd, szerda, csütörtök) 10–21 óra
között, amennyiben a fürdõzni kívánó család tagjainak életkora öszszesen eléri a 100 évet.
Úszás
Helyszín: Városi Tanuszoda. Idõpont: május 25–28. (keddtõl péntekig 17–21 óra között.
Fallabdapálya
Helyszín: Szerencsi Fürdõ és Wellnessház. Idõpont: május 25–28.
(keddtõl péntekig 10–20 óra között.
Idõpont-egyeztetés szükséges. Tel.:
20/430-3333, 47/560-250.
Futás
Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep.
Idõpont: május 25–26. (kedd, szerda) 18–19 óra között.
A programokon résztvevõ hölgyek
részvételi kártyát kapnak, melyet az
egyes helyszíneken a szervezõk lebélyegeznek, vagy aláírnak. A péntek délutáni záróeseményen leadott kártyák
(személyenként kizárólag egy darab)
tombolán vesznek részt, ahol a felajánlott
nyereménytárgyakat és szolgáltatásokat
sorsolnak ki a jelenlévõk között.
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HIRDETÉS

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE
INGATLAN

Alsódobszán új építésû, egyedi tervezésû, 2,5
szobás családi ház rendezett udvarral eladó.
Irányár: 8,9 M Ft. Érd.: 20/454-0972. (9-10)

Megkímélt állapotú, holland nappali szekrény
eladó. Irányár: 70 000 Ft. Érd.: 30/824 5173.
(9-10)

IN MEMORIAM

– Szerencsen óvodaparkban kétszobás társasházi
lakás eladó. Érd.: 30/7012-970. (9-10)
– Bekecsen felújított, háromszobás, gázfûtéses, összkomfortos ház családi okok miatt sürgõsen eladó.
Irányár: 13,5 millió forint. Érd.: 20/667-0507. (910)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház
(vállalkozásra is alkalmas) eladó. Képek:
www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 47/363-282, vagy
70/655-7576, vagy 20/491-4918. (9-11)
– Szerencs közelében, Ond fõutcáján felújítás alatt
álló, összkomfortos, 3 szobás, régi típusú családi ház,
rendezett kerttel eladó. A ház 3 fûtési rendszerû (gáz,
villany, cserépkályha). Irányár: 7 M Ft. Érd.: 47/361796, 70/391-1135, 30/848-7078. (9-12)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is
kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (9)
– Szerencsen a Gyár út 15. A/5. szám alatti összkomfortos, garázsos, téglaépítésû társasházi lakás
eladó. Érd.: 70/324-4728. (9)
– Szerencsen az Ondi úton kertes családi ház eladó.
Érd.: 20/487-1906. (9)
– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó
két család részére kialakított, külön bejáratú, 2 + 4
szobás családi ház, akár vállalkozásra is. Érd.:
20/4464-662. (9)
– Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatt 42 m2-es,
összkomfortos, központi gázfûtéssel társas lakás
eladó. Családi házban is megegyezhetünk. Érd.:
30/368-2523. (9)
– Szerencsen a Ságvári közben (az ügyelettel szemben) eltolt szintes, összkomfortos családi ház, fûthetõ
garázzsal, 2 melléktárolóval eladó. Érd.: 47/361888, hétköznap 18–20 óra között. (9)

– Szerencsen teljesen felújított, galériázható, társasházi, 90 m2-es lakás központi gázfûtéssel, mûanyag
ablakokkal, cserépkályhával eladó. Irányár: 10,5 M
Ft. Érd.: 70/967-0449. (9)
– Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatt 50 m2-es
lakás eladó. Padlás, kamra, kert, zárt udvar. Érd.:
47/361-157. (9)
– Badacsonytól 40, Sárvártól 25, Sümegtõl 15 kmre nyaralónak is kiválóan alkalmas két és fél szobás
parasztház 2233 m2 telken eladó. I. ár: 2,9 M Ft. Telefon: 20/563-3852, Szerencsen.

KIADÓ
– Családi ház emeleti része – mely külön bejáratú
lakás – albérletbe vagy irodának kiadó. Érd.:
20/575-3803, 17 óra után. (8-9)

MEZÕGAZDASÁG
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (9)

VEGYES
– 500 kg teherbírású utánfutó magasítóval, lejárt
mûszakival eladó. Érd.: 47/369-259. (9-10)
– Különlegesen szép, megkímélt állapotú, sötétbarna
rattan ebédlõbútor (4 szék, kerek asztal, 3 szekrény)
eladó. Irányár: 160 000 Ft. Érd.: 20/575-3803, 17
óra után. (9-10)
– Garázs (a Szabadság út végén), valamint ugyanitt
egy alig használt, jó állapotban lévõ kombi fali kazán
eladó. Érd.: 47/362-480, vagy 30/7438-968. (9-10)
– Vegyes tüzelésû öntöttvas kazán (Solid-Plus típusú,
36 kW-os, 2009. gyártási évû, 3 hónapot használt) újszerû állapotban eladó. Érd.: 20/801-6461. (9)

BODNÁR SÁNDOR
volt legyesbényei lakos 2009. május 11-én,
életének 79. évében örökre itt hagyott minket.
A gyászoló család

A RÁCZ PÉTER
AUTÓSISKOLA

AKCIÓS
személygépkocsiés motorkerékpárvezetõi tanfolyamot
indít folyamatosan.
Jelentkezni lehet:
Szerencs, Kossuth tér 4.
Nyilvántartási szám: 00-292-2010
Nyitva tartás: hétfõ – szerda –
péntek: 9–16 óráig.

Telefon:
20/771-7582,
vagy 20/771-7583.

999 Ft-tól
250 Ft
650 Ft-tól!

Cserepes virágok,
kerti növények

Május 18-án, kedden,
Szerencsen a Népházban

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
SZERENCSEN
Személygk.
Szgk.-utánfutó
Tgk. 3,5 t alatt
Tgk. 3,5 t felett
Tgk.-pótkocsik

24
14
28
40
26

000
000
000
000
000

Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól

JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA  EREDETISÉGVIZSGÁLAT
GK. ÁTÍRÁS ÜGYINTÉZÉS  BIZTOSÍTÓS KÁRÜGYINTÉZÉSEK

MINDENT EGY HELYEN
Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs, Gyár út 11. (A benzinkutak mellett.)
Tel.: 47/563-201, 47/563-202. Mobil: 30/9982-077

– Élettársi kapcsolatra keresek 65 év feletti hölgyet.
Érd.: 47/362-788. (9-10)

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT
Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett)
Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767 www.zemplenmag.hu

Fûnyírógépek,
bozótvágók
és szegélynyírók
akciós áron!

3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás
temetkezési szolgáltatás.
Tel.: 20/322-8876, 20/992-8119,
ill. 47/362-487.

Kerekek, láncok,
kômûvesszerszámok

Ványai

Várjuk ügyfeleinket
a MOL-benzinkút
melletti

Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.

AUTÓMOSÓBAN,

0-24
óráig.
Telefon: 47/361-906,
20/966-4464.

$

500 forint
kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. május 21-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.
A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

május 28., június 11.

$

Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor

10 db/tálca
Cserepes
Tulipánfák

KERES

Stevlik és Társa Temetkezés
„Egy évre visszaemlékezve, a szívünk nagyon fáj,
Mert akit szerettünk, nincs köztünk többé már.
Nélküle szomorú és üres a házunk,
Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.
Maradandó emlék marad drága lényed,
Fájó kegyelettel õrizzük emléked.”

MUSKÁTLIVÁSÁR!

ahol a mosás
mellett
belsõ takarítás,
kárpittisztítás,
pasztázás,
polírozás is
igényelhetõ.
A várakozást kulturált
környezet teszi
kellemessé
az AUTÓSBÜFÉBEN.

KÉZI AUTÓMOSÓ és
AUTÓKOZMETIKA
Szerencs,
Gyár út 13.
Tel.: 30/3700-382.

A Spar Áruház mellett
60 NÉGYZETMÉTERES
ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ SZERENCSEN.
Telefon: 20/430-9420.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 •
http://www.observer.hu
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SZABADIDÔ

EINSTEIN
Vízszintes:
1. Albert Einstein idézetének elsõ
része. 12. Savat közömbösíti. 13. Kevés a dolga. 14. Széttör! 15. Budapest lakosa. 17. Tetõfedõ anyag. 19.
Római négyes. 20. Szintén. 21. Versenytáv része. 23. Kettõs mássalhangzó. 25. Páratlan nézet! 27. Öv.
30. Kiejtett ZS! 32. Pirosodik az alma.
35. Vegyjele: I, névelõvel. 37. Vér
folyik benne. 38. Mozgásmennyiség.
41. Rajt. 43. Ágyban van! 44. E napon. 45. Keverve költ! 47. A nyomás
mértékegysége. 48. Kutya. 49. Az
USA egyik állama. Fõvárosa: Montgomery. 51. Horvátország legkeletibb

városa. 54. A.V. B. 55. Páratlan tõr!
56. Eltulajdonít. 57. Oxigén, kén. 59.
Akaszt. 61. Körülbelül. 62. Elfogyasztja. 64. Töri a fejét. 65. Román
falu. 67. Kiss ..., hazai komikus. 69.
Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal.
71. Hölgyeim és ...
Függõleges:
2. Talján. 3. Halkan mond. 4. Fogyassza! 5. Abba az irányba. 6.
Kettõzve: libahang. 7. Masina. 8. Fizetés alapja. 9. Elhajlik. 10. Mister
röviden. 11. Autósiskolánk volt. 15.
Az idézet második, befejezõ része.
16. Férfinév. 18. Távolra mutató

A MISKOLCI
NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
14. (péntek) 19 óra:
15. (szombat) 19 óra:
16. (vasárnap) 15 óra:
18. (kedd) 19 óra:
19. (szerda) 19 óra:
20. (csütörtök) 17 óra:
21. (péntek) 19 óra:
22. (szombat) 19 óra:
25. (kedd) 19 óra:
26. (szerda) 19 óra:
27. (csütörtök) 19 óra:
29. (szombat) 19 óra:
30. (vasárnap) 19 óra:

NAGYSZÍNHÁZ
MÁJUS
A MOSOLY ORSZÁGA (Vörösmarty bérlet)
SZERELEM (Katona bérlet)
A MOSOLY ORSZÁGA (Déryné bérlet)
HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
SZERELEM (Zrínyi ifj. bérlet)
A MOSOLY ORSZÁGA (Upor bérlet)
SZERELEM (Csiky bérlet)
A MOSOLY ORSZÁGA (Bérletszünet)
A TIZEDES MEG A TÖBBIEK (Bérletszünet)
A MOSOLY ORSZÁGA (Madách bérlet)
SZERELEM (Latinovits bérlet)
ÉSZAK-FOK (Mûsoron kívül Schilling Árpáddal
és Bujdos Attilával. Beszélgetés és filmvetítés.)

szó. 22. Foszfor,
kén. 24. Félig szép!
26.
Darabokra
szed. 28. Szerb autómárka. 29. Becézett József. 31.
Megbánt. 33. Kubai
páros tánc. 34. Üres
köz! 36. Adat hangzói. 39. Enyém, angolul (MY). 40. ...
Popken, német divattervezõ.
42.
Azonos magánhangzók. 46. Osztrák vonattársaság
rövidítése. 48. Keverve lep! 50. Hazai! 52. Szebbé! 53.
Csillagjegy. 55. Ál.
58. Tápcsatorna
kezdete. 59. Ezüst
vegyjele. 60. Gátló
hatású agyi transzmitter. 62. Férfinév.
63. Órában mérik!
64. Pan .., volt amerikai légitársaság.
66. Dátumrag. 68.
A végén szán! 70.
Honvédelmi Minisztérium.
Az április 30-ai keresztrejtvény
helyes megfejtése: A világ minden
gyermekkel újrakezdõdik.
A helyes megfejtést beküldõk közül Domonkos István, Szerencs, Kossuth tér 6/a szám alatti olvasónk, valamint a megfejtést SMS-ben be-

küldõk közül a 30/427-3021-es telefonszám tulajdonosa nyert. A nyertesek a nyereményeket a Szerencsi
Hírek szerkesztõségében (Szerencs,
Népház) május 17–21. között vehetik át. A május 14-ei keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határideje:
május 21. Megfejtésüket SMS-ben is
elküldhetik a 20/940-2066 számra.

ZENEALATTJÁRÓ
A Green Day a világ egyik legnépszerûbb punk rock zenekara,
amely eddigi pályafutása során több
mint 60 millió lemezt adott el. A nagy
visszatérést jelentõ American Idiot óta
szinte képtelen hibázni a csapat, a
komplex, dallamos, politikai felhangoktól sem mentes korong ismét
a csúcsra repítette a triót.
A május 14-én megjelenõ dupla
CD-n a Broadway változat hallható,
elhangzik az American Idiot összes
dala, valamint a 21st Century Breakdown nagy slágerei is. A zenei részt
továbbra is a Green Day szolgáltatja, az elõadók pedig a Broadway musical-sztárjai. Igazi csemege a Green Day és a rock musical rajongói
számára.

ROCKLEGENDÁK
BUDAPESTEN

tektõl a robbanásig) elnevezésû turnéjukkal.
A harmincállomásos koncertsorozat az év egyik legnagyobb rockeseményének ígérkezik, a hazai rajongók sok éves várakozás után ünnepelhetnek, hiszen a KISS május 28án a Budapest Sportarénában is színpadra lép.
A zenekar jelenlegi, mindvégig teltházas észak-amerikai koncertkörútját a Metal Hammer egyszerûen
csak a „Királyok visszatérése”-ként
definiálta, míg a MOJO szerint „A
KISS show ugyanolyan izgalmas és
bombasztikus, mint a kezdetekben.”
Paul Stanley szerint „A Kiss Alive
35 Tour csak a kezdet volt. A Sonic
Boom Over Europe turné le fogja körözni. Új színpad, új mûsor, új felszerelés, új album. A zenekar teljes
zenei történetét bemutatjuk a színpadon.
A KISS 80 millió albumot adott el
eddig világszerte, a rockzene egyik
legnagyobb ikonjai és komoly hatással voltak pályafutásuk alatt a
rockkoncertekre az egész világon; a
Rock and Roll Hírességek Csarnokára
is felterjesztették õket.

dány után 1979-ben elhagyta az
együttest és szólókarrierbe kezdett.
Elsõ önálló albuma az 1980-as Blizzard Of Ozz volt, amely négyszeres
platinalemez lett. Szólókarrierje során 50 millió lemezt adott el, büszkélkedhet a Grammy-díjjal is. Feleségével, Sharonnal – aki egyben
menedzsere is – 1996-ban hívták
életre az Ozzfestet, az elsõ hard rock
fesztivált, ahol fiatal zenekarok is lehetõséget kaphattak a bemutatkozásra. A hírek szerint egy év szünet
után az Ozzfest idén visszatér és
Ozzy mellett olyan elõadók lépnek
színpadra, mint a Mötley Crüe, Rob
Halford, a Judas Priest frontembere.

MEGJELENT
AZ ELSÕ LEMEZ!

2010. május 14.

Igazi rockcsemegének ígérkezik az
idei esztendõ, hiszen több neves elõadó is ellátogat hazánkba. Kezdjük
talán a legendás KISS együttessel, akik
2010 nyarán Európába érkeznek a
„Sonic Boom Over Europe: From The
Beginning To The Boom” (Hangrobbanás Európa szerte: A kezde-

A legendás Black Sabbath egykori
énekese, a botrányos koncertjeirõl elhíresült rock ikon ismét hazánkba látogat. Ozzy Osbourne június 15-én
megjelenõ új albuma, a Scream népszerûsítésére 18 hónapos világkörüli
turnéra indul, amelynek egyik állomása
október 4-én a magyar fõváros lesz.
Ozzy Osbourne 1970-tõl összesen
tíz lemezt készített a Black Sabbathtal. A mintegy 50 millió eladott pél-

Side lemez szövegeiben és zenéjében
a lendületes, fiatalos erõ és a csapatra jellemzõ pimaszság is fellelhetõ.

ÚJ EMINEM-KORONG
A kiadótól származó információk
szerint június 21-én jelenik meg az
Eminem új lemeze. A világhírû rapper „Recovery” címû albumán újra
ontja a rímeket, melyrõl a legelsõ sláger ma is hatalmas érdeklõdésnek örvend. A „Not Afraid” címû dalnak
még nem játsszák a klipjét, és a rádiókban sem hallható gyakran, ennek
ellenére azonban az iTunes online digitális médiaüzlet elképesztõ eladási mutatókról tanúskodik világszerte.
A 37 éves amerikai elõadó 1999-ben
tört be a köztudatba a Grammy-díjas
„The Slim Shady LP”-vel. Eminem töretlen sikerét mi sem mutatja jobban,
mint az eddig megjelent hat lemeze,
ami hihetetlen mennyiségben, 86
millió példányban kelt el.

JÁTÉK:

OZZY-KONCERT
Ma már múlt idõben beszélhetünk
az Idiot Side elsõ albumáról, hiszen
május 7-én napvilágot látott a „21”
címû album, amely talán az eddigi
legfontosabb lépés a zenekar életében.
A korongon 13 dalt találhatunk, melyek híven tükrözik, hogy a srácok
nem állnak be az összerakott produkciók sorába. A „21” címû Idiot

A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének ajándéksorsolásán csak azok
a megfejtések vesznek részt, amelyekhez mellékelték ezt a szelvényt:

KERESZTREJTVÉNY

avagy könnyûzene mindenkinek

GREEN DAY

REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: 21. A helyes választ beküldõk
közül Erdélyi Károlyné, Szerencs,
Bartók Béla u. 5. szám alatti olvasónk, valamint a megfejtést SMS-ben
beküldõ 70/953-6807-es telefonszám tulajdonosa nyert. Nyereményüket május 17–21. között, munkaidõben vehetik át a szerkesztõségben. Játékunk új kérdése: Hol
és mikor koncertezik legközelebb
Magyarországon a KISS együttes?A
válaszokat postai borítékban vagy levelezõlapon juttassák el szerkesztõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.

Kéthetente megjelenô közéleti lap
Fôszerkesztô: Sárkány László
Felelôs szerkesztô: Árvay Attila
Szerkesztôségi munkatárs:
Muhi Zoltán
Szerkesztôségi titkár: Szegedi Adrienn
Szerkesztôség: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Postacím: 3901 Szerencs. Pf.: 85
Telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527
Skype: szerencsihirek
E-mail: szerhir@t-online.hu
Hirdetésfelvétel: a szerkesztôség címén
Szedés, tördelés:
MIKOM Nonprofit Kft.
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.
Készült:
a Német Nyomdában
3527 Miskolc, Baross Gábor út 17.
Árusítja:
Északhír Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.
Tel.: 06-46/532-012
Elôfizethetô bármely hírlapkézbesítô
postahivatalnál, a hírlapkézbesítôknél.
A lapból értesüléseket átvenni,
írásokat újraközölni
kizárólag a szerkesztôség hozzájárulásával
vagy a forrás megjelölésével lehet.
www.szerencsihirek.hu
ISSN 1216-3066

18 2010. MÁJUS 14.

SPORT

HOROSZKÓP
május 14. – május 28.

SPORTVEZETÕK A SÚLYEMELÕKNÉL
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Súlyemelõ Szövetség vezetõsége járt
április 29-én Szerencsen.
Fekete János elnök, Réz Attila alelnök, valamint Pátrovics Géza, a
válogatott szövetségi kapitánya a városi sportegyesület súlyemelõ szakosztályának mûködési feltételeirõl
tájékozódott. Az elmúlt idõszakban
Fekete László szakedzõ, valamint
Fekete Diána és Morvai Zoltán irányításával egyre több szerencsi fiatal szerepel a megyei és az országos súlyemelõ versenyen. A több
mint húsz tagot számláló szakosztály nemcsak a megyében, hanem
országos szinten is kiemelkedõ
eredményekkel büszkélkedhet az
utánpótlás-nevelésben. A megyei
sportvezetõk megállapították, hogy
a szerencsi súlyemelõk létszámban kinõtték már a korábbi öltözõben kialakított edzõhelyüket. Szerencsére lehetõséget kaptak arra,
hogy a tréningezés idõszakára az
épületben lévõ termet is igénybe vegyék, így megfelelõ szervezéssel

A megyei szövetség vezetôit Fekete László (balra) tájékoztatta a
szerencsi szakosztály tevékenységérôl.
biztosítani tudják a fiatalok versenyekre történõ felkészülését. Fekete László arról tájékoztatta a vendégeket, hogy terveik között szerepel egy, a sportlétesítményhez csat-

lakozó külön edzõterem építése,
aminek a megvalósítását megfelelõ
pályázat elnyerése esetén a sportegyesület és a város vezetése egyaránt támogatja.

KÜZDENI TUDÁSBÓL JELES

Csapatszellembõl és küzdeni akarásból egyaránt jelesre vizsgázott a
város nõi kézilabda-együttese a legutóbbi hazai találkozóján. A helyi gárda május 2-án Kisvárda csapatával
nagy csatában 24–24 arányú döntetlenre mérkõzött a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban.

Szerencs: Fábián L., Czagány N. –
Sohajda E. (2), Katona K.(7), Szabó Rita
(2), Molnár N., Fábián J., Tomkó E.,
Nácsa A., Sándor Sz.. (4), Buri N. (8),
Petõ N., Takács I., Gere J.
Õsszel Kisvárdán egy góllal nyertek a szûkös játékoskerettel kiálló szerencsiekkel szemben a szabolcsiak,
ami miatt idehaza visszavágásra készültek a helybéli lányok. A vendégek jelentõs magasságbeli és súlyfö-

lénye nem riasztotta meg a házigazdákat, azonban a találkozó elsõ perceiben a görcsös akarás sok hibát
eredményezett. A szabolcsiak kétgólos elõnyét a 19. percre 6–6-os állásnál
sikerült ledolgozniuk a szerencsieknek, akik szigorú védekezéssel és támadásnál a védõfal megnyitásával
igyekeztek ellensúlyozni a testi adottságukból fakadó hátrányukat. Mindkét oldalon felváltva estek a gólok annak ellenére, hogy a házigazdák
meghatározó játékosai közül nem
mindenki fogott ki jó napot a vasárnap délutáni mérkõzésen. A kihagyott
helyzeteket a hálóõr Fábián Lívia olykor parádés védésekkel ellensúlyozta, miközben Buri Natasa régen látott hatékonysággal lõtt gólokat támadásból és a büntetõket is biztos

EZÜSTÉRMES BIRKÓZÓK

Szerencsi sportolók is részt vettek
az április 23–24-én Pécsett megrendezett birkózó diákolimpiai országos
döntõn. A népes mezõnyben Golopi
József (fotónkon) jó teljesítményt nyújtva ezüstérmet szerzett.
Ugyancsak a dobogó második fokára állt fel Tokár Beáta (fotónkon) a
május 2-án Szigetszentmiklóson megrendezett Vízmû Kupa nemzetközi nõi
kadet rangsorversenyen. Az SZVSE szí-

neiben szõnyegre lépõ fiatalt a döntõben egy szerb versenyzõ gyõzte le.

kézzel értékesítette. A félidõ 11–10
arányú szerencsi vezetéssel zárult.
A második játékrészben tovább
folytatódott a két csapat egyenrangú
harca, amelyben a helybéliek egymást
segítve, hatalmas erõbedobással küzdöttek a gyõzelemért. A 45. perc környékén a szerencse elpártolt a házigazdáktól, amit a vendégek kihasználva 17–20-as állásnál hárompontos elõnyre tettek szert. A nehéz pillanatokban azonban küzdeni tudásból jelesre vizsgázott a Sohajda Edit
által vezetett szerencsi csapat, akik Katona Krisztina, Sándor Szilvia és Szabó Rita találatainak köszönhetõen a
21. percre kiegyenlítettek. A találkozó lefújása elõtt három perccel kettõs
emberelõnybe kerültek a kisvárdaiak,
azonban a feszült pillanatokat a helyi játékosok bírták jobban idegekkel.
A találkozó megérdemelten zárult 24–
24-es döntetlennel, ami a szerencsiek számára volt kedvezõ eredmény.
***
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
bajnokságban szereplõ szerencsi nõi
kézilabdacsapat április 25-én Geszteréden vendégszerelt. Együttesünk a
találkozón mindvégig jobb teljesítményt nyújtva 25–16 arányban gyõzte
le a házigazdákat. A legtöbb gólt –
szám szerint nyolcat – Katona Krisztina szerezte.

FELEMÁS TELJESÍTMÉNY
Revansot vett Taktakenéz együttesén az õsszel idegenben elszenvedett
egygólos vereségért a város felnõtt labdarúgócsapata. A szerencsi együttes április 24-én hazai környezetben 4–0
arányban bizonyult jobbnak az ellenfelénél.
A házigazdák már a találkozó ötödik percében magukhoz ragadták a vezetést. A kenézi védelem hibáját kihasználva a félpályánál Orosz Márton
szerzett labdát, majd a csatár Ladiszki Leventéhez passzolt, aki 14 méterrõl
a hálóba gurított. A gól után néhány
vendégtámadás fokozta a hangulatot,

amire negyedóra elteltével Szentirmai
Gergely adott választ, amikor 16 méterrõl kilõtte a bal felsõ sarkot. A félidõ 3–0-ás eredménye a 27. perchez
kötõdik. Szentirmai a jobb szélen
hagyta háta mögött a labdával a kenézi védelmet, majd önzetlenül a középen érkezõ Orosz elé tálalt, aki a hálóba gurított.
A második játékrész elején kissé leült a játék, amibõl Orosz rázta fel a
hazaiakat a csapat negyedik találatával. A találkozó lefújása elõtt több ígéretes támadást vezettek a szerencsiek,
ezeket azonban már nem sikerült gólra váltani.

Az ifjúsági csapatok találkozóján
5–1 arányú szerencsi siker született.
A gyõzelemhez Barna Gergõ három,
Takács Máté pedig két góllal járult
hozzá.
***
Fekete napja volt május 2-a a város labdarúgócsapatainak. A megyei
III. osztályú bajnokság szerencsi csoportjának 14. fordulójában Monokon
a felnõtt csapat 2–1-re, míg az ifjúsági gárda 3–1 arányban maradt alul
a házigazdákkal szemben. A vendégeket sújtó, téves bírói ítéletekkel tarkított mérkõzéseken a lelkesebben játszó helyieknek termett babér.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Ha egy szóval kellene jellemezni ezt az idõszakot, azt
mondhatnánk, nyereséges lesz.
Sikerekkel és elégedetten zár
majd, mindvégig telve lesz energiával és tetterõvel, két ember helyett is teljesít.
Különösen a rendszeres munkát igénylõ feladatok vagy a rendszerezõ, rendteremtõ jellegû
megbízások mennek most könnyen. Arra azonban figyeljen oda, hogy a lelkes és bõséges
munka mellett a táplálkozást se hanyagolja el,
mert most hamarabb megbetegedhet. A szerelemre is érdemes most idõt fordítania és itt is fontos, hogy tiszta lappal játsszon. Nincs most
esélye a nem teljesen õszinte kapcsolatoknak.
Ne áltasson senkit, és ne rejtegessen titkokat,
mert most könnyen kiderülnek.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Bánjon most takarékosabban
testi erejével! Számíthat rá, hogy
vitalitása és ellenálló képessége
gyengébb lesz az átlagosnál. Diktáljon visszafogottabb tempót, és
ne akarjon most rekordokat dönteni. Minden
helyzetben igyekezzen eldönteni, hogy mi élvez
elsõbbséget, és csak azzal foglalkozzon. Nem
érdemes most elherdálni erõit! Ha önként vállal
bizonyos korlátozottságot, nem fog szenvedni a
határoktól, hanem épp ellenkezõleg, megtapasztalja az ebben rejlõ szabadságot. Úgy érezheti, mintha megtalálta volna a titkos fegyvert a
legyõzhetetlennek tûnõ ellenséggel szemben.
Az együttmûködés a korlátozó erõkkel épp ellenkezõleg hat, vagyis soha nem ismert szabadságot ad.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Most végre kipihenheti az elmúlt hónapok erõltetett menetét
és fellélegezhet kissé. Már csak
korábbi munkájának termését
kell learatnia. Innentõl minden
megy magától, de csak akkor, ha az elõkészítés
során mindenre gondolt és semmit sem vett félvállról. Kitartása, szinte megszállottsága önmagában is garancia lehetne a sikerre, de ehhez
még õszinte szakmai kíváncsiság is társul. Szerelmi életében hasonló fellendülésre számíthat.
Valakivel erõsödik az a finom erotikus feszültség, ami mindig is megvolt. Csak akkor engedjen
azonban ennek a csábításnak, ha mindketten
szabadok és függetlenek, mert most nem kedveznek a félmegoldások, és komoly fájdalmat
okozhatnának valakinek.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Sok Skorpió számára jelent ez
a periódus bizonyos szempontból
új kezdetet. Egy új állás vagy egy
új szerelem határozhatja meg a
mindennapjait. A kezdeti lendületnek köszönhetõen nagy energiákat képes megmozgatni, ami szinte garantálja a sikert. Élvezi
azt, amit csinál. Optimista életszemlélete és humora népszerûvé teszi közvetlen környezetében,
és többekkel közelebb kerülnek egymáshoz.
Nagy beszélgetésekre, könnyed közös programokra vágyik, és ezeket meg is tudja teremteni,
hiszen erõteljesen vonzza az embereket. Az aktív
napoknak, heteknek köszönhetõen fizikailag is
jobb formába kerül, bár ehhez az is fontos lenne,
hogy valamivel visszafogottabb legyen az étkezésben.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Nagy nyomással nehezedik
Önre most egy pénzügyi feladat.
Több felelõsséget is vállalt a szokásosnál és érzi, hogy ezt most
némi szerencse nélkül nem úszhatja meg. Az egyetlen gondot az okozhatja,
hogy teste nem szereti, ha hosszabb ideig túl
sokat követel tõle. Csak a legfontosabb feladatokat végezze el, különben soha nem lesz vége
a tennivalóknak és gondoskodjon róla, hogy elegendõ lehetõsége legyen regenerálódni. Lehetõleg sportoláshoz is olyasmit válasszon, ami az
állóképességét fejleszti. Hivatásában és magánéletében is olyan erényekre lenne most leginkább szüksége, amelyek általában nem
jellemzõk Önre, mint például a kitartás és állhatatosság vagy éppen a türelem.

Nyilas (XI. 23.– XII. 21.)
Eredményesnek ígérkezik ez
az idõszak a Nyilasok számára.
Hivatásában különösen jók a kilátásai, semmi sem gátolja, hogy
feljebb lépjen a ranglétrán. Nyugodtan adjon gázt és próbálja minél hamarabb
elérni célját. Most viszonylag kevés energiaráfordítással kiépítheti és megszilárdíthatja pozícióját. A szerelem is a legjobb oldalát mutatja
Önnek. A párkeresõknek jó esélye van arra,
hogy komoly társat találjanak maguk mellé, a
kapcsolatban élõ Nyilasok pedig egyfajta újrakezdést vagy frissülést tapasztalhatnak meglévõ
kapcsolatukban. Egyre inkább megtanulja becsülni kapcsolatának pozitív oldalait, rájön,
hogy milyen nélkülözhetetlen az Ön számára az
a háttér, amit partnere biztosít.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Legyen rá gondja, hogy szerelmi életében ne legyenek tisztázatlan helyzetek vagy viszonyok.
Ha úgy gondolja, hogy bárki a
környezetébõl többet szeretne
Öntõl, mint ami jelenleg megvan, de az érzés
egyoldalú, mindenképp tisztázza ezt vele. Legyen nagyon diplomatikus, de határozott és félreérthetetlen. Akkor is érdemes utána járni a
tényeknek, ha Ön szeretne valakivel közelebbi
kapcsolatba kerülni, de ez eddig csak álom maradt. Tegye meg most azt a lépést, amely egyértelmûen jelezné szándékát, és a válaszból máris
tudni fogja, hogy van-e esélye vagy csak áltatja
magát. Ez most nem az álmodozás idõszaka,
könnyen kiderülhet a mesebeli hercegrõl vagy
hercegnõrõl, hogy valójában béka.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Most is alig várja a lehetõséget
a cselekvésre. Mindenben a küzdés lehetõségét látja és ki is használja. Nehezen viseli azonban a
monotóniát. Még táplálkozásában is szokatlanul merész és kísérletezgetõ. Viszont ez is némi realitásérzékkel társul, nem
veszíti el a fejét, nem kockáztat feleslegesen.
Tudja azonban, hogy most kipróbálhat újdonságokat, és ezt meg is teszi. Szerelmi életében
mégis érdemes valamivel visszafogottabbnak
lennie. Felszínre kerülhetnek a meg nem oldott
és ki nem mondott problémák, amelyek nem teszik felhõtlenné a hangulatot. Mindemellett
számtalan spontán és eredeti ötlete támad, melyek segítségével pozitív fordulatot adhat a történéseknek.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Ebben a periódusban több tényezõ is korlátozni fogja személyes kibontakozását. Csak kis
lépésekben lehet fejlõdni, illetve
elõrelépni. Ez életének minden
területére igaz lesz, és attól függõen érzi majd
valamelyik területet fokozottan érintettnek, hogy
az jelenleg mennyire játszik fontos szerepet az
életében. Ha tervezett mostanában bármilyen,
önfegyelmet igénylõ tevékenységet, például
rendszeres sportot vagy valamilyen diétát, akkor
ezt most érdemes elkezdeni. Az ilyen önként
vállalt korlátozás sokszor mentesít bennünket a
külsõ megszorításoktól, vagy legalábbis elviselhetõbbé és kevésbé fenyegetõvé csillapíthatja.
Kénytelen lesz most több stresszt és fokozott
nyomást elviselni.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Tartsa szem elõtt a korábban
megtapasztalt testi vagy egészségi határait, és ne terhelje magát
feleslegesen. Ha túl sokat vár el
önmagától, az azonnal megbosszulja magát. Ez érvényes a hivatásban éppúgy, mint a sportban vagy az étkezésben.
Legyen inkább visszafogott és rendszeres. Ha
tiszteletben tartja saját határait, megkaphatja
azt, amire vágyik. Kitartásának és annak a képességének köszönhetõen, hogy mindig megtalálja a megfelelõ reakciót, jelentõs lépést tehet
elõre, és teljesülhet az, amiben nem is reménykedett. Bár többször kell improvizálnia, veleszületett rugalmasságának köszönhetõen
mindig jól kivágja magát, és saját hasznára fordítja a helyzeteket.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Ne vegye személyesen a kritikákat. Bárki, bármilyen formában
fejezi is ki a véleményét, ne zárjon be felé azonnal, hanem találja meg azokat a pontokat,
amelyeknek van alapja. Használja ezeket a véleményeket arra, amire hivatottak, vagyis tegye
jobbá általuk azt, amit csinál. Ne szégyellje,
hogy mások meglátják azt is, ami az Ön figyelmét elkerülte. Tekintse õket segítõknek, mintha
csak együtt dolgoznának a cél eléréséért. Vállalja a felelõsséget tetteiért! Közeli kapcsolataiban használja óvatosabban kritikusságát, mert
ebben az idõszakban a könnyed pengeváltásokból is komoly sérülések születhetnek. Éreztesse
kedvesével, hogy összetartoznak, hogy semmi
sem állhat Önök közé.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Ha úgy érzi, hogy párkapcsolatának új lendületre van szüksége, tegyen meg mindent, hogy
kiiktassa a rutint és a megszokást.
Ne gondoljon nagy változásokra,
nem kell kifordítani a világot a helyébõl, egyszerûen csak gondolja végig, melyek azok a momentumok, amelyeket mindenképp szeretett
volna megvalósítani, de eddig valahogy soha
nem volt rá módja. Keljen fel reggelente korábban és tegyenek úgy, mintha nyaralnának. Reggelizzenek ágyban, beszélgessenek, és ne
kapkodva, rohanva kezdjék a napot. Sõt, egész
napra megõrizheti ezt a fajta látásmódot, meglátja majd, mennyi kincs rejtõzik a mindennapjaiban! Felfedezheti most a sport lazító erejét is,
ha nem lesz lusta egy új sportághoz.
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SZERENCSI TÜKÖR

MEGKEZDÕDÖTT A FÕÚT ÁTÉPÍTÉSE

Az útpadka gyalulásával és a benzinkutakhoz közeli szakaszon árokásással megkezdõdtek a 37-es számú
fõút belterületi szakaszának átépítési
munkálatai Szerencsen. A burkolatmegerõsítést, a prügyi úti keresztezõdésben körforgó létesítését, a patak felett egy új híd építését, valamint a cukorgyári körforgótól Sátoraljaújhely irányába négy sáv létesítését tartalmazó
projekt megvalósítása a Közlekedés
Operatív Program keretében vette
kezdetét. A több mint egymilliárd forint összértékû beruházás a tervek szerint az idén õszre készül el. A fejlesztés
a közmûhálózatot is érinti a légvezetékek földbe telepítésével.

MÁR A „T” BETÛT IS
ELLOPTÁK

AZ ELSÕ SZERENCS KÁRTYA-ELFOGADÓK

Április 30-án Molnár Éva közjegyzõ jelenlétében sorsolták
ki azt a három vállalkozást, akiknek a képviselõivel május 5-én
a város polgármestere
ünnepélyesen írta alá
Szerencs Kártya elfogadóhelyként a megállapodást.

egyéni vállalkozó.
Május 5-én Rónavölgyi Endréné és a cégek képviselõi: Porkolábné Pálfalusi Szilvia, Koncsol János,
valamint Kiss Imre
látták el kézjegyükkel
a dokumentumot,
akik átvették az alkalomra készített emléklapot, valamint a
Szerencs Kártya elfoEddig az idõpontig
gadóhelyet jelzõ mat25 cég jelezte csatlakozási szándékát a Az elsõ három vállalkozó-szerzõdést ünnepélyes keretek ricát, melyet az üzletük bejárati ajtaján
programhoz, akiknek a között írták alá.
helyeznek el. Külön
nevei a sorsolási bizottság elõtt bekerültek az üveg- Szilárd. A papírokon a következõ vál- ajándékként a vállalkozók megkapgömbbe. Közülük húzta ki egyenként lalkozások nevei szerepeltek: Ágnes ták elsõ, névre szóló Szerencs Kára három szerencsésnek a nevét Béni Lakástextil, Fujiko Kft. és Kiss Imre tyájukat is.

MUNKÁBAN A KIVITELEZÕ
Az esõs idõjárás ugyan nehezíti a
munkavégzést, de ennek ellenére jól
halad a Rákóczi út 51. szám alatti
egészségház átépítése.
Az európai uniós támogatással
megvalósuló, több mint száztízmillió forintos beruházás kivitelezését

közbeszerzési pályázaton a szerencsi Szivárvány Építõipari Kft. nyerte
el.
– Az elmúlt idõszakban elbontottuk az udvari garázsokat, a tetõszerkezet rekonstrukciója keretében
megkezdtük a szarufák cseréjét, a fóliázást és a lecezést – tájékoztatta la-

punkat Boros István, a cég ügyvezetõ
igazgatója (fotónkon). – Ez a munka
a fõépületnél különösen nagy odafigyelést igényel, hiszen a rendelõk
délelõtt és délután is mûködnek, így
el kell kerülni a beázást. Az épület
hátsó szárnyában, a földszinten és az
emeleten is végeztünk a szükséges
bontási feladatokkal, jelenleg a válaszfalakat húzzák a kõmûvesek. A
felsõ szinten a nyílászárók kiszerelése is megtörtént, amelyek helyébe
újak kerülnek.
Az egészségház bõvítése május
közepén kezdõdik az alapozással,
majd a falazással.
A gyakori csapadék mellett némi
késedelmet okoz, hogy az akadálymentesítéshez szükséges leendõ liftakna alatt derítõgödörre bukkantak
a munkások, aminek a betemetése
után készülhetett el a betonalap. A
kivitelezõ a tervek szerint az idén augusztusig fejezi be az egészségház
bõvítését és felújítását.

FELHÕSZAKADÁS, TÉRDIG ÉRÕ VÍZ

Bõ félóra alatt negyven milliméter
csapadék hullott május 4-én Szerencsen. A kedd délutáni felhõszakadás
idején szinte megbénult a városban a
forgalom. A település magasabb
pontjáról és a hegyrõl lezúduló
hatalmas mennyiségû víz percek
alatt megtöltötte a belváros csapadékvíz-elvezetõ rendszereit,
ami miatt sok helyen szinte lehetetlenné vált a közlekedés.
Információink szerint az esõ jelentõsebb károkat nem okozott
Szerencsen, azonban a hegyrõl
érkezõ víz helyenként jelentõs
mennyiségû hordalékot, iszapot

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…

sodort magával. A Rákóczi út és Posta út sarkánál a szennyvízelvezetõ
rendszer telítõdött, majd az aknákból
a fõutca felé tört utat magának a víz.

Ond városrészben élõk aggódva figyelték a porták elõtt hömpölygõ vizet. Várhatóan az övárok építése is folytatódik az önkormányzat által a csapadékvíz-elvezetését szolgáló
450 millió forintos program keretében. Az esõ elállt, hamarosan a nap is kisütött és már
csak a felszakított aszfaltdarabok, az utakat borító hordalék
jelezte a május 4-ei felhõszakadást Szerencsen és Ondon.
Az idôjósok szerint a tavaszi és
nyári idôszakban további jelentôs esôzésekre kell számítani
szerte az országban.

A szerencsi Munkás Szent József
templom elõtt 2005. november 30án készült el Heves János önkormányzati képviselõ tiszteletdíjának
felajánlásából a dísztér, közepén
egy hatalmas kõtömbön a tízparancsolattal. A nevezetességet sok, Szerencsre látogató turista keresi fel, többen fotókat készítenek az egyedi stílusban épült Isten házáról. Úgy tûnik
azonban, hogy vannak, akik nem
tiszteli e szent helyet. A napokban
hívta fel figyelmünket olvasónk, hogy
a kõtömbön szereplõ TÍZPARANCSOLAT végérõl elvitték a „T”-betût,
így most a szöveg megcsonkítottan
hirdeti az intelmeket, amelynek a
nyolcadik pontjában éppen ez olvasható: „Ne lopj.”

ISMÉT TÖRTEK-ZÚZTAK
Újra vandálok garázdálkodtak a szerencsi éjszakában. Ismeretlenek döntötték ki a római katolikus közösségi
ház kerítését. Ugyanerre a sorsra jutott
a Szerencse Áruház elõtti hirdetõtábla is, amely szintén a rongálók útjában
állt a május 2-ára virradó éjszaka.

HELYREÁLLÍTJÁK
A JÁTSZÓTERET
Vandálok jártak április 24-ére virradó éjszaka a Laktanya út elején lévõ
szerencsi játszótéren. Az ismeretlenek
leszakították a bejárati kapukat, letörték a csúszdát, és a köztéri szeméttárolót is kibontották a helyérõl. A tavasz
beköszöntével délutánonként egyre
több gyermek kedvelt játszóhelyét tették tönkre a garázdák, nem beszélve
arról, hogy a létesítmény néhány évvel ezelõtt a körzet lakóinak összefogásával jött létre. A rendõrségi feljelentés megtörtént az ügyben. Információink szerint a következõ éjszaka
újabb játékokat tettek tönkre az ismeretlen elkövetõk.
Értesüléseink szerint a rendõrség
megkezdte a tanúk meghallgatását és
a helyszínen rögzített nyomok alapján
hamarosan azt is sikerül bizonyítani,
hogy kik voltak a rongálók.
A vandálok által tönkre tett játszótéren elvégzendõ munkákról egyezte-

tett a helyszínen május 4-én Szerencs
polgármestere. Rónavölgyi Endréné a
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
ügyvezetõ igazgatójával, Tóth Istvánnal közösen vették lajstromba a keletkezett károkat. Az egyeztetésen elhangzott, hogy az önkormányzat saját költségén teljes felújítást végeztet el
a környék lakói által kedvelt területen.
A Városgazda Kft. dolgozói már viszszahelyezték a megjavított kapukat, a
szeméttároló konténert és megkezdõdött a játékok javítása is. Várhatóan egykét héten belül ismét régi fényében ragyoghat a Laktanya és Hidegvölgy utcák elején található játszótér.

SOK A KÁTYÚ,
KEVÉS AZ ASZFALT

A lehullott nagy mennyiségû csapadék miatt ismét egyre több úthiba jelentkezik Szerencs belterületén. A régi,
korábban betömött kátyúkból súlyos
aszfaltdarabok kerülnek az úttestre, és
helyenként újabb mély, balesetveszélyes gödrök keletkeztek. Fokozott figyelemmel közlekedjenek az autósok,
mert a gyakori esõzések nem kedveznek az útkarbantartóknak, így néhány
hétig bizonyosan kerülgetni kell a szerencsi kátyúkat.

VIGYÁZZ,
SEBESSÉGKORLÁTOZÁS!

A jelek szerint megkezdõdött a 37es számú fõút szerencsi átkelési szakaszának átépítése. A fõút mentén néhány napra megjelentek a munkagépek, és a fokozott balesetveszély miatt 30 kilométeres sebességkorlátozás
táblát is kihelyeztek, melynek hatálya
a benzinkutak melletti körfogalmi csomóponttól egészen a Rákóczi út keresztezõdéséig tart. Nem árt az óvatosság, érdemes betartani a közlekedési
szabályokat!

ÁRVÍZ A LIPTÁK UTCÁBAN

A nem megfelelõ csapadékvíz-elvezetés keseríti meg a Lipták utcákban
lakók életét. Az egyik utcai áteresz hiánya miatt az esõ nem tud elfolyni a
területrõl, a víz utat talál a mélyebb fekvésû portákra, ahol összegyûlve az épületekben okoz kárt. Az itt élõk a városvezetõtõl várnak segítséget ahhoz,
hogy csapadékos idõjárás esetén se kelljen elöntéstõl rettegniük.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. május 28-án jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra.
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben.
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HIRDETÉS

ÚJ TEVÉKENYSÉGGEL BŐVÜLTÜNK:

EREDETISÉG-VIZSGÁLAT!
ÉRDEKLŐDJÖN SZERVIZÜNKBEN!
 Rosszindulatú

híresztelések ellenére is
létezünk!
 Szolgáltatunk, gk.-t

javítunk, műszaki
vizsgáztatunk.
 Új és használt gépkocsit

értékesítünk.
 Sérült gépkocsik kár-

rendezését is elvégezzük.
 Ha felkeresi Cégünket

teljes ügyintézés,
minden egy helyen!

Az Ön márkakereskedése: Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs, Gyár u. 9-11.

Tel.: 47/563-201, 563-202. Fax: 47/563-207. Mobil: 30/9982-077

E-mail: postmaster@suzukiszerencs.axelero.net. Honlapunk: www.suzukiszerencs.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17., szombat 8–12.*
* Ha Ön ettől eltérő időpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.

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


Mammográfiás vizsgálatok (röntgen és ultrahang, komplex emlõvizsgálatok, emlõ- és axilla-UH, emlõváladékcitológia, cysta punctio, biopsziák, stb.),
 CT-vizsgálat (hasi, gerinc, agykoponya, mellkas, nyak, stb.),
 Ultrahangvizsgálatok (hasi, pajzsmirigy, emlõ, lágyrész, carotis és color Doppler, stb.),
 Vesekõ – mûtét nélkül törhetõ (ESWL- lökéshullám kõkezelés),
 4D BABA-MOZI, a kismamák kedvence! Folyamatos mozgókép - még a magzati életben!

NEM KELL HETEKET VÁRNIA, SORON KÍVÜL FOGADJUK!
Intézetünkben felkészült, sokoldalúan képzett szakembergárda várja Önt!
Érdeklõdés és bejelentkezés az alábbi telefonszámon:
06-30/277-00-12, valamint www.aa-med.hu
CÍMÜNK: LITHOTERÁPIÁS ÉS RADIOLÓGIAI INTÉZET
Miskolc, Semmelweis Kórház  Csabai kapu 9-11.

AKCIÓ A SZERENCSI TÜZÉPEN!

A Szerencsi Hírek
következô száma
2010. május 28-án
jelenik meg.
Lapzárta: május 21.,
10 óra.

AKKUMULÁTOROK
LEG…
LEG…
LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!
Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû-, motorkerékpár-, japán típus, zselés,
meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromostargonca-akkutelepek
Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.
AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!
Szerencs, Kassa út 4.
Nyitva: H–P 8–16-ig. Ebédidõ: 12–13-ig.

Tel.: 47/362-264,
30/294-6417, 20/981-6065.

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

