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KÖZÉLETI LAP  MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN

HÚSZÉVES TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT

A SZÜLÕHELYEMET,
A TÉRSÉGET SZOLGÁLOM

Ficsor Ádámnak (fotónkon) az idei
országgyûlési képviselõválasztáson
ugyan nem sikerült az egyéni mandátumot megszereznie, de az MSZP
országos listájáról így is tagja lett az
új parlamentnek. A politikus továbbra is szülõföldje felemelkedése érdekében kíván dolgozni, amelynek az elmúlt idõszakban már meg is lett az
eredménye.

Geisenheim jubileumi ajándékát Frank Kilian és Peter Kesseler adta át Rónavölgyi Endrénének.
A németországi Geisenheim és
Szerencs partneri együttmûködésének huszadik évfordulója és
a Szerencsi Testvérvárosi Egyesület tizenöt esztendõvel ezelõtti megalakulása alkalmából tartottak ünnepséget május 21-én a
Rákóczi-várban. Az eseményen
a két település elöljárói írásban
erõsítették meg törekvésüket a
kapcsolatok további ápolására.
A megemlékezés kezdetén a helyi
mûvészeti iskola növendékeinek fuvolajátéka, majd a néptánccsoport fellépése szórakoztatta az esemény résztvevõit, közöttük a Geisenheimbõl érkezett vendégeket.
Rónavölgyi Endréné, Szerencs polgármestere köszöntõjében arra hívta fel
a figyelmet, hogy két évtizede a települések akkori vezetõi által megkötött testvérvárosi szerzõdés az egymás iránti tisztelet erõsítését, az emberek közötti kapcsolatok továbbfejlesztését tûzte ki célul, hogy ezzel is hozzásegítsék a világ
népeit a békéhez, megértéshez vezetõ
úton. Az elmúlt húsz esztendõ bõvelkedett eseményekben: felnõtt csoportok
látogatásai, zenekarok és énekegyüttesek kölcsönös fellépései, a fiatalság közötti csereprogram jelezte a felek részérõl
a szándék komolyságát. A polgármester kiemelte, hogy 1995 óta a mindkét
településen mûködõ testvérvárosi egyesület vette át a kapcsolatok ápolását,
amely azóta kiteljesedett a lakosság körében. Rónavölgyi Endréné a szerencsi
önkormányzat nevében továbbra is tá-

mogatásáról biztosította a civilek
együttmûködését a két város közötti szálak erõsítése érdekében.
Peter Kesseler, a Rajna-parti város önkormányzatának elnöke arra hívta fel
a figyelmet, hogy Szerencs és Geisenheim partnersége jól illeszkedik Magyarország és Németország együttmûködéséhez. Fontosnak tartják, hogy
az európai népek megismerjék egymás
kultúráját, szokásait, ami a kölcsönös
tisztelet és megbecsülés alapjául szolgál. Az elnök méltatta Magyarország
szerepét a berlini fal lebontásában, ami
Európa kettéosztottságának a megszûnését is szimbolizálta. A testvérvárosi kapcsolatok akkor teljesítik a küldetésüket, ha annak keretében nemcsak
hivatalok, hanem emberek mûködnek

együtt egymással. Szerencsnek és Geisenheimnek ezen a területen sincs
szégyenkezni valója.
– A 15 évvel ezelõtti megalakulásunk
óta sok tapasztalatot szereztünk Geisenheimben, ahol több mint ötven éve
ápolnak széles társadalmi bázison
nyugvó kapcsolatot olasz és francia településekkel – emelte ki beszédében
Cseppely János, a Szerencsi Testvérvárosi Egyesület elnöke. – Bár a két város földrajzilag messze fekszik, azonban az emberek az elmúlt idõszakban
közel kerültek egymáshoz, amiben
közrejátszik, hogy az évenkénti látogatások alkalmával nem szállodákban,
hanem családoknál helyezik el a vendégeket.
(Folytatás a 10. oldalon.)

– Hogyan értékeli a választás végeredményét a 11. számú választókerületben?
– Úgy gondolom, hogy helyi szinten
sem lehet elvonatkoztatni attól az országos tendenciától, ami meghatározta az idei országgyûlési képviselõ-választásokat. Három egyéni körzet kivételével mindenhol a Fidesz–KDNP jelöltje lett a nyertes. Gyakorlatilag az induló személyétõl függetlenül az volt a
befutó, akinek a neve mellett a pártszövetség jelképe szerepelt. Ennek tükrében már az is eredményként értékelhetõ, hogy azon 57 körzet között szerepeltünk, ahol volt második forduló.
Arra pedig kimondottan büszke vagyok,
hogy új indulóként a pártlistán az
MSZP-re leadott voksoknál több szavazatot kaptam. Ez azt mutatja, hogy a
helyben elvégzett munka nem volt hiábavaló, még ha az emberek a mostani
választáskor nem is ezt vették figyelembe, amikor egy-egy név mellé odatették az ikszet. Keveset nyomott a latban, hogy az elmúlt években a választókerület elõzõ országgyûlési képviselõje és jómagam is hozzájárultunk ahhoz, hogy jelentõs fejlesztések valósuljanak meg a térségben. Négy évvel
ezelõtt a választók a teljesítményt figyelembe véve hoztak döntést, most pedig helyben is inkább az országos közhangulat érvényesült. Az ellenfelemnek
ezúton is gratulálok a gyõzelemhez –
ezt egyébként a választás utáni napon
személyesen is megtettem. A szavazók

döntését kötelezõ tiszteletben tartani. Az
egyéni körzetben elszenvedett vereségem ellenére az MSZP országos listáján a második forduló után a töredékszavazatok alapján kiosztott mandátumok egyikét én nyertem el, amiben az
elsõ fordulóban rám leadott több mint
4700 szavazat is közrejátszott.
– Mennyire érzi kötelezõnek listás
képviselõként önmagára nézve a választási kampány során tett ígéreteit?
– A listáról mandátumot szerzett
képviselõk két lehetõség közül választhatnak. Az egyik, hogy országos
politikával foglalkoznak, elmélyülnek
valamilyen szakterületben, és úgy tekintik, hogy nincs egyéni választókerületük. Én azonban nem ezt az utat
szeretném járni. Azt tartom az elsõdleges feladatomnak, hogy a szülõhelyemet szolgáljam, a térség fejlõdése érdekében. Ezért a pártban és a parlamenti
frakcióban sem kívánok olyan tisztséget vállalni, ami elvonná ettõl a feladattól az idõmet. Persze, nem hagyható figyelmen kívül, hogy az ellenzék
soraiban foglalok helyet, így most még
nem tudom megítélni, hogy milyen lehetõségem lesz a kampány idõszakában a választókkal közösen kimunkált,
szakszerû fejlesztési program megvalósítására.
(Folytatás az 5. oldalon.)

PÉLDÁS ÖSSZEFOGÁS A VÉDEKEZÉSBEN
Minden eddiginél magasabb árhullám vonult le május közepén a Szerencs-patakon. Ondon öt, mély fekvésû lakást vett körbe a víz, míg
Szerencsen a Fecskés került komoly veszélybe. A városrészt a vízfolyás töltésének homokzsákos magasításával, többórás megfeszített éjszakai munkával sikerült az elöntéstõl megmenteni. Azonban itt és a
Magyar utcában is elárasztotta a kerteket a víz, ami több szerencsi lakóház pincéjében is megjelent.
Az északkeleti országrészben lehullott, tekintélyes mennyiségû csapadék hatására május 16-án reggelre alaposan megemelkedett a vízszint
a Szerencs-patakban. Az áradás Abaújszántón lakóházakat veszélyeztetett, a nagyobb tragédia megelõzése érdekében a helyiek napközben
a gátat átvágva a szántóterületre engedték a vizet. A hömpölygõ áradat
kedden reggel Rátka alá érkezett,
ahol részben az úton átcsapva folytatta az útját. A rendõrség rövidesen
lezárta a forgalom elõl a közlekedés
szempontjából veszélyessé vált szakaszt. Idõközben Ond felett a patak

falu felõli oldalán több helyen is átbukott a víz. Az áradás miatti veszélyhelyzetben még hétfõn délelõtt
összehívta Rónavölgyi Endréné polgármester a helyi védelmi bizottságot, ahol intézkedés született a beavatkozáshoz szükséges létszám és
technika biztosításáról. Abaújszántóról és Szikszóról visszaérkeztek a
szolgálatos tûzoltó egységek, akik a
városgazda kft. állandó dolgozóival
és közmunkásokkal kiegészülve az
úttestrõl a felázott szántóföldön keresztül hordták a homokzsákokat az
átfolyások eltömésére. A dolgozók étkeztetését és a forró teát a középis-

A homokzsákos védekezésbe több mint százan kapcsolódtak be.
kolai kollégium közremûködésével
a szerencsi városüzemeltetõ társaság
biztosította. A víz lassan körbe vette a településrész végében lévõ ta-

nyát és öt mély fekvésû lakóépületet, de a nagyobb katasztrófát sikerült megakadályozni.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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PÉLDÁS ÖSSZEFOGÁS A VÉDEKEZÉSBEN AZ ÚJ BARÁTSÁG KEZDETE

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az éjszaka az emelkedõ vízszint miatt a Fecskés városrésznél alakult ki kritikus helyzet, azonban homokzsákoknak köszönhetõen nem emelkedett a
víz a töltéskorona szintje felé, így megmenekültek a lakóterületek. A korábban Abaújszántón a földekre kiengedett víz tengerré változtatta a 37-es számú fõút melletti részt és a hídnál ömlött vissza a mederbe. A Fecskésen a
patakhoz közeli házak az emelkedõ
belvíz miatt kerültek veszélybe, ami miatt kedden reggel már a portákon belül folytatódott tovább a védekezés. A
munkákból a tûzoltók és a városüzemeltetõ társaság dolgozói mellett helyi önkéntesek is kivették a részüket.
Nagyobb esõzések alkalmával a belvárosban a Rákóczi út és a Posta utca
keresztezõdésénél szinte már megszokott látvány a csatorna fedõlapok alól
felbugyogó víz látványa. Kedd reggelre a rendszer telítõdése miatt a Gyári
kertben is túlfolyt a szennyvízhálózat.
Ezt a hajnali ötkor munkába érkezõ Sápi
Csaba karbantartó vette észre, riasztva
a helyi tûzoltókat. Rövidesen Rónavölgyi Endréné polgármester a helyszínre érkezett és nem sokkal késõbb
megkezdõdött az óvodaépület megóvása érdekében a homokzsákok elhelyezése.
Ondon a patakhoz vezetõ úton is átbukott a víz, ami folyamatosan körbevette a településrész alatti horgásztavat. Szerencsen víz alá került a Tatay
Zoltán Ifjúsági Sporttelep, az öltözõ kazánháza és a Magyar utcai kertek, ahová szintén homokzsákok kerültek. Itt egy
már elhagyatott, bontásra váró ház fa-

Huszonhárom gyermek volt elsõáldozó május 16-án a szerencsi római katolikus Munkás Szent József
templomban. A vasárnap délelõtti
szentmisén a fiatalok a hívõk gyülekezete és hozzátartozóik elõtt újították meg a keresztségüket.
Kecskés László káplán a szertartáson hangsúlyozta, hogy az elsõáldozás nem valaminek a végét, hanem
egy új barátság kezdetét jelenti Jézussal. A fiatalok a hittanórákon éne-

Ondon több házat vett körbe a patak töltésén átcsapó víz.
lát a tûzoltóknak meg kellett támasztaniuk a szomszéd épület biztonsága
érdekében.
Az árvízveszély elhárítását a helyi védelmi bizottság elnökeként a város polgármestere irányította, akinek az operatív munkában a helyi polgári védelmi iroda, a tûzoltóparancsnok, a rendõrkapitány, a városüzemeltetõ társaság,
az ÁNTSZ, valamint a polgármesteri hivatal munkatársai voltak a segítségére.
A hatékony együttmûködésnek köszönhetõen sikerült elejét venni annak,
hogy a vészhelyzet tragédiába torkolljon Szerencsen.
– A hatalmas mennyiségû csapadék
a városban is komoly károkat okozott
elsõsorban magáningatlanokban és
mezõgazdasági területeken – emelte ki
lapunk érdeklõdésére Rónavölgyi Endréné polgármester. – Különösen éles
helyzet alakult ki keddre virradó éj-

KÓRUSOK HANGVERSENYE
Öt dalos közösség részvételével rendezték meg május 15-én a huszonegyedik Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál szerencsi hangversenyét. A Rákóczi-várban megtartott esemény résztvevõit Heves János kö-

szöntötte. A város alpolgármestere beszédében hangsúlyozta, hogy Szerencsen virágzik a karének, hiszen a településen számos dalos közösség mûködik az oktatási és mûvelõdési intézmények, egyházak és civil szervezetek
fenntartásában.
A mûsorban a Szerencsi Férfikar, a Református Gyülekezeti Kórus, a helyi általános iskola Rákóczi
épületének énekkara,
valamint a Hegyalja
Pedagógus Kórus fellépése után a szerbiai
Kragujevácból érkezett Academic Chamber Choir Liceum muA komolyzenei program vendége ez alkalommal tatkozott be a szeszerbiai kórus volt.
rencsi közönség elõtt.

HÁROMSZÁZ KILOMÉTER
NYEREGBEN

A szerencsi Geisenheim tér volt az
egyik állomása május 13-án annak
a vácrátóti Velo Alapítvány által
szervezett különleges lovastúrának,
amelynek keretében mozgássérült és
egészséges emberek közösen tesznek
meg nyeregben Sárospatak és Vácrátót között háromszáz kilométert. A
helyszínen a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak
Egyesületének nevében Csontos László elnökségi tag, valamint Kalina Lajos
és Fekete József, a
helyi önkormányzat
tagjai köszöntötték
és ajándékozták
meg szerencsi csokoládéval és hegy-

kelni, imádkozni tanultak és fontos,
hogy a jövõben másokkal is megosszák az örömhírt, az evangélium
üzenetét. Az elsõáldozók most új formában találkoznak az Úrral. Élõ
Krisztus-hordozóvá válnak azáltal,
hogy az ostya által jelképesen magukba fogadják Jézus testét. A káplán szerint fontos, hogy az elsõáldozók az imádság révén minden nap
kapcsolatot tartsanak a megváltóval,
a kereszténység számukra ne csak tan
legyen, hanem életformájukká váljon.

aljai borral a vendégeket. A Velo-túra
résztvevõi ezután Bekecsre, a Bányai
Lovasiskolába indultak, ahol a négylábúakat elszállásolták éjszakára. A
lovasokat a szerencsi önkormányzat
jóvoltából a középiskolai kollégium
látta vendégül.

szaka a patak fecskési kanyarjában,
ahol több órán át ötven emberrel dolgoztunk azért, hogy megvédjük a településrészt. Arra is fel voltunk készülve, hogy ha ez nem sikerül, akkor
a költözésre kényszerülõket a sportcsarnokban és a kollégiumban helyezzük el. Erre szerencsére nem volt
szükség annak a nagyszerû összefogásnak köszönhetõen, ami a helyi lakosság, a tûzoltóság, a rendõrség, a városgazda kft. dolgozói részérõl megnyilvánult. A kollégium munkatársai az
itt dolgozókat ellátták élelemmel, meleg teával. – Szerencsen három nap
alatt közel 7000 zsákot használtunk fel,
amelyekbe 180 köbméter homokot töltöttünk – emelte ki a polgármester. –
Ez elegendõnek bizonyult a nagyobb
baj megelõzésére.
Kitelepítésre tehát nem volt szükség
a városban. A pataknál a legmagasabb
vízállást 376 cm-nél mérték a vízügyesek, ami több mint negyven centiméterrel haladta meg az 1999-ben
mért 335 centimétert. Ez azt mutatja,
hogy minden idõk legnagyobb árhulláma vonult le a patakon. A hosszas tetõzést követõen szerdán már folyamatosan apadt a vízfolyás szintje, megszûnt
a közvetlen veszélyhelyzet. A helyi védelmi bizottság a közeljövõben összegzi
a károkat és az elkövetkezõ idõszak feladatait. Ez utóbbiak között minden bizonnyal kiemelt helyen szerepel Ondnál és a Fecskésnél a Szerencs-patak
töltésének emelése az élet- és vagyonbiztonság érdekében.
Á. A.

Huszonhárom fiatal volt elsõáldozó.

AZ EMLÉKNAP ÜZENETE

A hõsökre emlékeztek május 21-én
Szerencsen a volt Hunyadi iskola parkjában lévõ elsõ világháborús magyar
katona szobránál a város lakói, ahol a
Szerencsi Általános Iskola diákjainak
mûsora köszöntötte a résztvevõket.
Az ünnepségen Rónavölgyi Endréné beszédében kiemelte: dicsõ õseink
a történelem folyamán számos alkalommal bizonyították, hogy hazájukért,
népükért készek az életüket is feláldozni. – A magyar hõsök napja emlékünnepének az ad igazi értelmet, ha
elõdeink örökségét megõrizve, békés
körülmények között folytatjuk munkánkat, egy élhetõbb Magyarország és
Szerencs megteremtéséért – fogalmazott a polgármester.
A megemlékezésen Börzsönyi Józsefné református lelkipásztor és Tóth
László római katolikus plébános mondott imát az elesettekért.

Az esemény végén az emlékhelynél
a város önkormányzata, intézmények
és civil szervezetek helyezték el koszorúikat.

PÜNKÖSDI GONDOLATOK AZ ÜNNEPEN

Igaz, pünkösd vasárnap után néhány nappal emlékezünk meg errõl
az ünneprõl, de mindenkinek ismerõs a fogalom, az, hogy mit is ünneplünk húsvét után ötven nappal?

A Szentlélek eljövetelére készültünk az elmúlt hetekben. Izrael népe
a zsidó húsvét után ötven nappal tartotta a „zsidó pünkösdöt”, amikor az
aratás elsõ zsengéit vitték föl Jeruzsálembe. Zarándokünnep volt a
pünkösd Izrael számára. Pünkösd
igazi mondanivalója a keresztény
kultúrkörben azonban a megígért Vigasztaló elküldésének, kitöltetésének
napja, ünnepe.
Erre a – zsidó hagyomány szerinti – zarándokünnepre mentek föl Jeruzsálembe az apostolok is, akik
Krisztus feltámadása után elkezdenek
tanúskodni, és a Krisztustól kapott
küldetésük folytán meghirdetni Isten
Országát, minden nép számára az
evangéliumban.
Az Apostolok cselekedeteiben Lukács leírja, hogy az elsõ pünkösd
napján különleges események történtek. Halljuk a beszámolóban,
hogy együtt vannak az apostolok, õk
is részt vesznek a már említett hagyományos zsidó ünnepen, és eközben különféle csodajelek történnek.

A jelek mindig Isten különleges jelenlétére utalnak,
nem mindennapi
dologra akarják
fölhívni a figyelmünket. Ilyen jel,
hogy szélzúgás támad, lángnyelvek ereszkednek le az
apostolok fejére, és elkezdenek különféle nyelveken beszélni, dicsõítik az Istent. Föltehetnénk a kérdést:
miért kellettek ezek a jelek? Ha Isten mindenütt jelen van, akkor miért mondjuk mégis azt, hogy a Szentlélek eljött ezen a napon? Azért, mert
Isten különleges jelekben próbálja
meg igazolni, hogy õ ezeken a jeleken keresztül különleges módon van
jelen és megerõsíti azoknak a kiválasztottaknak a szolgálatát, akik készek Õt befogadni az életükbe. Amikor Jézus föltámad a halálból, elmondja apostolainak a missziós parancsot, ám ekkor az apostolok még
sok mindent nem értenek, többek között azt sem, hogy Jézus mirõl beszél, amikor azt mondja: „Eljön majd
a Vigasztaló, az Atya Lelke és mindent megértet veletek”.
A Szentlélek az apostolok tanúskodása mellett most már ott van és
megerõsíti õket mindazzal kapcso-

latban, amit eddig nem tudtak, amiben eddig talán kételkedtek. Jézus
Krisztus feltámadása mellett erõt ad
nekik, hogy a Lélek erejével hirdessék: Krisztus valóban föltámadt a halálból, Krisztus ma is él, és ha a Lélek erejében járnak, akkor az õ tanúságtételük sikeres lesz.
Az egyháznak ma is a Szentlélek
ad erõt és bátorítást, hogy folytassa
a Krisztustól kapott küldetését. Minden megkeresztelt ember, legyen az
református, görög- vagy római katolikus, a Szentlélektõl kap ma is küldetést, bátorítást, erõt, hogy a mindennapi életben tanúskodjon Krisztus feltámadásáról.
Mi nem egy felülrõl jövõ, misztikus, kozmikus, személytelen erõben
hiszünk, hanem az Isten erejében, aki
az Õ Lelkét adja, amely már a teremtés kezdetén ott lebegett a vizek
fölött, amely meg akarja szentelni az
embert, és hasonlatossá akarja tenni a Teremtõjéhez.
Kívánom, hogy a Szentlélek, – a
harmadik isteni személy – képes legyen bennünket is megújítani a hitéletünkben, az egyház iránti hûségünkben, Isten és egymás iránti szeretetünkben!
Kecskés László
római katolikus káplán

AKTUÁLIS

Mi a véleménye...

GEISENHEIM ÉS SZERENCS
TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATÁRÓL?
Rónavölgyi Endréné, Szerencs polgármestere:
– Immár húsz esztendeje annak, hogy a két
település elöljárói kézjegyükkel látták el azt
a testvérváros megállapodást, ami meghatározta a jövõbeni együttmûködés kereteit. Az
azóta eltelt két évtized alatt a dokumentumban foglaltakat többségükben sikerült teljesíteni felnõtt csoportok kölcsönös látogatásaival, gyerekek találkozóival és énekkarok fellépéseivel a testvérvárosok színpadjain.
Az elmúlt tizenöt esztendõben az önkormányzatok támogatásával a két település közötti kapcsolattartást a testvérvárosi egyesületek vették át, a polgárok közötti barátságok erõsítésével váltva valóra a húsz
évvel ezelõtt szerzõdésben foglalt törekvéseket.
Frank Kilian, Geisenheim polgármestere:
– Jómagam ugyan nem voltam tevékeny résztvevõje a Szerencs és Geisenheim közötti testvérvárosi kapcsolatok ápolásának, de a polgármesteri hivatal alkalmazottjaként figyelemmel kísértem az eseményeket. Azt tapasztaltam, hogy gyümölcsözõ az együttmûködés. Úgy gondolom, hogy a partnerséget
tovább lehet szélesíteni az ifjúság minél szélesebb körû bevonásával, ami a jövõt jelenti. Újonnan megválasztott polgármesterként
ezt a törekvést fogom erõsíteni. Azt, hogy fontosnak tartom a Szerencs és Geisenheim közötti kapcsolatot, az is bizonyítja, hogy itt vagyok a húszéves jubileumi eseményen.
Marina Klein, a Geisenheimi Testvérvárosi
Egyesület elnöke:
– Mint a mai napon megerõsített szerzõdés
is bizonyítja, mi nagyon örülünk ennek a testvérvárosi kapcsolatnak. Fontosnak tartom,
hogy a jelenleg is élõ, jó baráti együttmûködést újabb szintre emeljük a jövõben és igyekezzünk az ifjúságot is bevonni a programjainkba. E kezdeményezésünk elsõ lépése
lesz, amikor idén húsz fõbõl álló ifjúsági csoport látogat városunkból és a környezõ településekrõl Magyarországra. Geisenheim
környékén több olyan helység van, akik szintén testvérvárosi kapcsolatot ápolnak, például
Mád, Tokaj, Szikszó településekkel. Csatlakozva Szerencshez, ôk is fogadják majd fiataljainkat Budapesten, majd az ottani programok után érkeznek
erre a vidékre és ismerkednek meg a partnervárosokkal.
Cseppely János, a Szerencsi Testvérvárosi
Egyesület elnöke:
– Geisenheim 1992-ben az ott megalakult
testvérvárosi egyesületre bízta a további
kapcsolatok szervezését. Szerencsen 1995ben alakult meg a saját civil szervezetünk.
Fokozatosan igyekeztünk átvenni mi is a partneri viszony ápolását és számos, nagyszerû
program részesei voltak a két város lakói Szerencsen és Németországban egyaránt. Sokat
tanultunk a geisenheimi testvérvárosi egyesület tagjaitól, fantasztikus emberekkel ismerkedtünk meg és kötöttünk mély barátságokat. Úgy gondolom, hogy ez a tizenöt év
csak egy megálló volt, és reméljük, hamarosan a fiatalok is bekapcsolódnak
programjainkba, hogy legyen kinek átadni a stafétabotot.

KÉSZÜL A KISEBBSÉGI NÉVJEGYZÉK

Az õszi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásával egyidõben a települési kisebbségi önkormányzatokról is szavazást tartanak Magyarországon. A választópolgárok a napokban kapják kézhez az értesítõt és
a névjegyzékbe történõ felvételi lapot,
amelyen nyilatkozhatnak, hogy valamelyik hazai kisebbség tagjának vallják-e magukat.

A kisebbségi önkormányzati választáson azok vehetnek részt szavazóként,
akik a hazai 13 kisebbségi közösség valamelyikéhez tartozónak jelölik magukat. A további feltételek között szerepel a nagykorúság, a magyar állampolgárság, a választói jogosultság és az,

hogy a szavazó neve szerepeljen a kisebbségi választói jegyzékben. Ez utóbbinak az összeállítására szolgálnak
azok a kérelmek, amelyeket a Helyi Választási Iroda a napokban juttat el a választópolgárokhoz.
Kisebbségi önkormányzati választást
azokon a településeken tartanak, ahol
legalább harmincan egy kisebbségi
közösség tagjának vallják magukat. Az
errõl szóló nyilatkozatot is tartalmazó
kisebbségi választói névjegyzékbe történõ felvétel iránti kérelmet július 15én 16 óráig lehet eljuttatni a település
jegyzõjéhez postai úton, vagy bedobva a szabályosan kitöltött nyomtatványt
a polgármesteri hivatalban lévõ
gyûjtõládába.
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JUBILEUMI GAZDANAPOK

A Zempléni Gazdanapok idén június 18–20. között jubileumi évfordulóhoz érkezett. A komoly hagyománnyal rendelkezõ, immár huszadik programot figyelemmel kísérik
a hegyaljai szõlõsgazdák, mezõgazdasági és élelmiszeripari vállalkozók,
szakemberek és a nagyközönség
egyaránt.

Kiemelt szakterületek: szõlészetborászat, élelmiszeripar, mezõgazdasági gépipar, virág és dísznövény,
állatgyógyszerek, takarmánykiegészítõk, mûtrágyák, növényvédõ szerek.
Két kiállítás egy idõben! A gazdanapok társrendezvényeként hatodik alkalommal tartják meg Szerencsen a Zemplén Expo Interregionális Kiállítás és Vásárt, amely a ha-

táron átnyúló Zemplén térség gazdaság- és piacfejlesztését, s egyben
a látogató nagyközönség igényét is
szolgálja.
A Zemplén Eurorégió ma két ország: Szlovákia és Magyarország területén fekszik. A 164 magyar és szlo-

vák települést összefogó eurorégió lakosai és vállalkozói jelentõs regionális eseményként várják és keresik
fel évrõl évre a Gazdanapok & Expo
fesztiválrendezvényt.
Az ugyanekkor megtartásra kerülõ Szerencsi Kulturális Fesztivál az
expószínpadon kísérõprogramként
egész napos folklór- és szórakoztató programokat kínál sztárvendégekkel a látogató felnõtteknek és gyerekeknek egyaránt.
A Rákóczi-vár, a sportcsarnok és
a várkert elõtti lezárt útszakasz területei kiváló egységet alkotnak és
biztosítanak a rendezvények megfelelõ szintû lebonyolításához, a látogató nagyközönség igényeinek kiszolgálásához.
A látogatók belépõdíj nélkül vehetnek részt a programokon!

SZERENCS KÁRTYA AZ OKMÁNYIRODÁBÓL

A technikai elõkészületek után május elején a szerencsi polgármesteri hivatalban lévõ okmányirodában
megkezdõdött a Szerencs Kártya készítése. Rövid idõ alatt már harminc
helyi vállalkozás nyújt a jogosultaknak különbözõ mértékû kedvezményeket.

A város képviselõ-testülete március 18-án döntött a Szerencs Kártya
bevezetésérõl azzal a céllal, hogy
erõsítse az itt élõ emberek összetartozását, a lokálpatriotizmust és segítséget nyújtson a helyi, kisebb vállalkozások eredményességének a
növeléséhez. Az elmúlt napokban a
lakosság körébõl is megkezdõdött a
Szerencs Kártya igénylése.
A fényképes plasztiklapot magánszemélyek válthatják ki. Szerencsi lakosoknak ehhez érvényes személyi
igazolványra vagy útlevélre, vagy
2001 után kiállított jogosítványra és
lakcímkártyára van szükség. A városban tanulóknak iskolalátogatási

A plasztiklap kiadása alig negyedórát igényel.
bizonyítványt, a dolgozóknak munkáltatói igazolást is magukkal kell vinniük. Ehhez a kedvezményezetti körhöz tartozóknak a díj 500 forint, min-

den más igénylõnek 1500 forint, amit
az ügyfélszolgálaton kell befizetni. A
kártya megrendelhetõ online, a
www.szerencskartya.hu weboldalon.

SIKERESEN PÁLYÁZÓ KISVÁLLALKOZÁSOK

A szerencsi önkormányzatnak a
helyi kisvállalkozások támogatására megjelent kiírásra összesen húsz
pályázat érkezett, amelyek közül tizenhat felelt meg az elõírt feltételeknek. Az együttes pénzügyi igény

480 ezer forinttal haladta meg a város költségvetésében rendelkezésre
álló 9,6 millió forintos keretet, amit
a pénzügyi és városfejlesztési bizottság javaslatára a helyi képviselõtestület ekkora összeggel kiegészí-

tett. Így az idén tizenhat helyi kisvállalkozás jut összesen 10,08 millió forinthoz munkahelyek teremtésére, dolgozók megtartására és
homlokzat-felújításra az alábbiak
szerint:

Munkahelyteremtô
Cég neve

Megvalósulás helye

Teljes munkaidô
(fô)

Részmunkaidô
(fô)

Igényelt összeg
(Ft)

B and G Trans Bt.

Rákóczi u. 105.

1

1

750 000

Buri Józsefné

Nyár u. 4.

3

-

1 500 000

Balázsfalvi József

Bekecsi u. 14.

4

-

2 000 000

Balázsfalviné
Bodnár Andrea

Rákóczi út 117

4

-

2 000 000

Unió Market

Bekecsi u. 10.

2

-

1 000 000

Teljes munkaidô
(fô)
2
2
1

Részmunkaidô
(fô)
1
2
1

Igényelt összeg
(Ft)
400 000
400 000
100 000
200 000
300 000

Munkahelymegtartó
Cég neve

Megvalósulás helye

Nagy Jánosné
Dovák Zoltán
Kiss Lajos
Herczeg János
Tóth Balla Bt.

Kandó Kálmán u. 16.
Kilián tér 4/4
Rákóczi u. 137.
Kassa u. 4.
Rákóczi u. 129.

Homlokzatfelújítás
Cég neve

Megvalósulás helye

Zemplén-Szalon Kft.
Buri Józsefné
Gyarmati Zoltán
Szentirmai Endre
Koncsol Jánosné
Unió Market

Kisvásár tér 14
Nyár u. 4.
Petôfi u. 6/A
Monoki u 2.
Rákóczi u. 67l
Bekecsi u. 10.

Igényelt összeg
(Ft)
300 000
300 000
300 000
100 000
300 000
130 000

4

KÖRKÉP

2010. MÁJUS 28.

AZ ORVOSI EGYETEMRE KÉSZÜLÖK

A szerencsi Bocskai István Gimnázium tizedikes diákja már a középiskolai évek elején elhatározta,
hogy az érettségi után orvosi egyetemre kíván jelentkezni. Szabó Ádám
(fotónkon) rendíthetetlen célja elérése érdekében, és tudatosan készül a majdani gyógyító pályára.

Ádám jelenleg középfokú angol és
latin nyelvvizsgával rendelkezik. Ez
utóbbi, nem éppen gyakori nyelvet
mindössze öten tanulják a gimnáziumban. Klausz Zoltánné készítette fel
a nyelvvizsgára, s mint mondja, nagyon sokat köszönhet a tanárnõnek.
– A latin kicsit nehezebb, mint más
nyelvek, de egyébként logikus, így
nincs vele gondom – vallotta be
Ádám.
A nyelvválasztás is sejteti a céltudatosságot, ami Szabó Ádámot jellemzi, hiszen doktori pályája során
sok hasznát veszi majd ennek a tudásának. Ezen túl a biológia és kémia terén érzi igazán otthon magát.
– Hála Istennek, nagyon jó tanárokat kaptam e két tárgyból is – fogalmazott a diák, majd folytatta: Nyíri

Tibor és Kissné Dombrádi Edit készít fel majd az érettségire és a továbbtanulásra. Nagyon lelkiismeretesek, és remekül tanítanak. Talán nekik is köszönhetõ, hogy ez a két tantárgy a kedvencem.
Ádám érdeklõdik az emberi test
mûködése, a növények, állatok világa iránt, így a biológia a kedvence. A kémia pedig összefügg a ma-

tekkal – amivel szintén jó barátságban van a diák –, azaz logikus.
Mindebbõl látszik, hogy igazi reál
beállítottságú tanulóval van dolgunk, és amikor a magyarról és történelemrõl kérdeztem, udvariasan
csak ennyit mondott: ezeket nem nekem találták ki, akárcsak a rajzot vagy
az éneket sem.
– Talán túl korai volt eldöntenem,
mi akarok lenni, de nem bántam
meg, hogy ezt választottam, és tudatosan erre készülök. Másban nem
is tudnám elképzelni magam. Szeretnék az embereken segíteni, nagyon jó érzés lehet, ha például majd
egy súlyos beteget meggyógyíthatok.
A kérdésre, miszerint mivel foglalkozik szívesen a szabadidejében,
egyszerû a válasz: mint minden tizenéves fiatal, szeretek zenét hallgatni, filmeket nézni, barátaimmal kijárni a városba. Elég laza, spontán
fiú vagyok, nem igazán izgulós típus.
Szeretek úszni, de soha nem versenyeztem. Régebben kosaraztam az
iskolai csapatban, de nem volt rá elég
idõm, így abbahagytam.
M. Z.

VIZSGÁZNAK
A SZAKMUNKÁSJELÖLTEK

Az írásbeli feladatokkal május 17én kezdõdtek a szakmunkásvizsgák
a Szerencsi Szakképzõ Iskolában. A
végzõs kilenc vízvezeték- és központifûtés-szerelõ, a huszonnégy fodrász, az öt nõiruha-készítõ, a tizenhárom asztalos és kilenc villanyszerelõ tanulónak közel azonos idõ állt
a rendelkezésére az elméleti tudásukat felmérõ feladatlapok kitöltésé-

re. A megválaszolandó kérdések között könnyebbek és nehezebbek
egyaránt megtalálhatók voltak, néhány túlmutatott a középiskolás ismeretanyagon. Az idén összesen hatvan végzõs szakképzõ iskolás diák fejezi be tanulmányait Szerencsen,
akik júniusban szóban és gyakorlatban is számot adnak az oktatási intézményben elsajátított ismereteikrõl.

MÛVÉSZETI ISKOLÁSOK TUDÁSPRÓBÁJA
Az idei tanév végéhez közeledve
számot adnak az elmúlt hónapokban
megszerzett tudásukról a Szerencsi
Mûvészeti Iskola növendékei. A néptánc tanszakra járó fiatalok május 14én az általános iskola Rákóczi épületének aulájában felállított színpadon
csoportonként és korosztályonként
mutatták be koreográfiáikat. A magyar
nyelvterület legszebb táncai elevenedtek meg Somogytól a Bodrogközig, illetve a Rábaköztõl Szatmárig. A
legkisebbek játékokkal ismerkedtek
és az ugrós tánc alapjait sajátították el,
amibõl motívumfûzéseket mutattak
be. A mûvészeti iskola keretében a Bolyai és a Rákóczi épületekben egyaránt volt táncoktatás, amibe hét csoportban közel százötven diák mutatkozott be.
A vizsgák a következõ héten is foly-

A Szerencsi Szakképzõ Iskolában idén 51-en tesznek szakmunkásvizsgát.

TEHETSÉGNYITOGATÓ
MÛHELY AZ ÓVODÁBAN

A szolfézsvizsga a zenei tanulmányokat megalapozó ismereteket kért
számon.
tatódnak, amelyeken a zenei, a
képzõmûvészeti és s színjáték tanszakok több mint négyszáz növendéke ad
számot a tudásukról
A mûvészeti iskola tanévzáró ün-

nepélyét június 10-én 17 órakor tartják a Rákóczi épület aulájában. A következõ tanévre a beiratkozás június
14–15-én 8–17-óráig lesz az intézmény
könyvtárában.

A KIHÍVÁS NAPJA A SPORTCSARNOKBAN

A Kihívás Napja országos esemény célja, hogy kedvet teremtsen
a lakosság számára a mozgáshoz, az
egészséges életmódhoz. A szabályok

szerint tizenöt perces sportprogramban kell részt vennie minél több helybélinek azokon a településeken, melyek beneveznek a versenybe.

A rossz idõ miatt a sportcsarnokban tartották meg a kihívás napi
programokat.

SZERENCSI FÉRFIAK EGÉSZSÉGHETE

A rendezvénysorozat keretében június 1–12. között szerdai és pénteki
napokon délelõtt 11–12 óráig prosztataszûrést tartanak a Szántó J. Endre
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet urológiai szakrendelõjében. Jelentkezhet minden 40 év feletti szerencsi férfi taj-kártya és személyazonosító okmány felmutatásával.
Június 7–12., 14–20 óráig: a Szerencsi Fürdõ és Wellnessházban a fallabdát a férfiak ingyen igénybe vehetik. Idõpont-egyeztetés szükséges! Tel.:
20/430-3333, vagy 47/560-250.

Június 8. (kedd) 15 óra: teniszverseny.
Helye: Móra Ferenc úti teniszpálya.
Június 10. (csütörtök) 16 óra: úszóverseny férfiaknak és fiúgyermekeiknek. Helyszín: Városi Tanuszoda. Elõtte: vérnyomás- és vércukormérés, tanácsadás.
Június 11. (péntek) 17 óra: asztalitenisz-verseny férfiaknak. Helyszín:
Szerencsi Általános Iskola Rákóczi
épületének aulája.
Június 12. (szombat), 9 óra: kispályás labdarúgó-bajnokság. Helye: Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep.

Szerencs idén is részese volt az
egészséges életmódot hirdetõ programnak, de az esõs idõjárás erre az
eseményre is rányomta bélyegét. A
szervezett sportrendezvények nagy
része elmaradt, ám a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban a helyi általános iskola gyermekei örömmel vettek részt
az Alan Poole által irányított gimnasztika-foglalkozáson, amely alaposan megmozgatta a fiatalokat. Ezt
követõen a Cini-mini táncegyüttes
tagjai invitálták aerobikórára a résztvevõket.
A helyi oktatási, nevelési intézmények is csatlakoztak a felhíváshoz:
óvodákban, iskolákban egyaránt
megszervezték a néhány perces, intenzív mozgást igénylõ foglalkozásokat.

A végéhez érkezett az a program,
melynek keretében a szerencsi Gyárkerti óvoda húsz gyermeke délutáni
foglalkozásokon ismerkedett a népi
mondókákkal, énekekkel, játékokkal és
táncokkal. A tehetségfejlesztõ órák
megtartására az Oktatásért Közalapítványtól 400 ezer forint támogatást
nyert a Szerencsi Gyárkerti Óvodáért
Alapítvány. A foglalkozásokat Nagy Lajosné és Szakállasné Bereczki Etelka vezették, a résztvevõ nagycsoportos korú
gyerekek óvónõi javaslatra szülõi beleegyezéssel kerültek a csoportba.
A Tehetségnyitogató mûhelyben

résztvevõ lányok és a fiúk május 18án az ünnepi zárómûsor keretében
szüleik elõtt mutatták be a harminc
óra alatt elsajátított táncokat. A gálamûsoron Rónavölgyi Endréné polgármester is üdvözölte a kezdeményezést, köszönetet mondva a pedagógusoknak, akik hatalmas lelkesedéssel vezették a foglalkozásokat.
Az esemény végén minden gyermek egy-egy emléklapot és egy fotót kapott ajándékba, majd közös
táncházzal zárult a tehetségnyitogató mûhely tizenöt héten át tartót programja.

A tehetséges óvodások a foglalkozásokat vezetô pedagógusokkal.

TÁNCOSOK AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGON

A Magyar Látványtánc Sportszövetség által rendezett kupasorozat
elsõ területi fordulóját még márciusban rendezték meg Tiszaújvárosban, ahol a Show Time Divat- és
Táncstúdió több mûsorszámmal, induló csapattal képviselte magát.

Itt a mátrix koreográfia aratta a legnagyobb sikert és hozta el a legmagasabb pontszámot, arany minõsítést
szerezve. Ebben a produkcióban a két
stúdióvezetõ, Diószegi Andrea, Sza-

bó-Veres Anita mellett a miskolci felnõtt fellépõ csoport tagjai és a szerencsi

csoportból négy tehetséges tanítvány:
Fodor Anna, Hegedûs Nikolett, Sándor Judit és Fekete Fatime szerepelt.
A produkció továbbjutott az országos fordulóba, amelyet május
16-án rendeztek meg Budapesten. A
rengeteg próba és készülõdés után
a csapat az országos versenyen is nagyon jól szerepelt. Teljesítményüket
arany minõsítéssel jutalmazta zsûri,
és a csoport továbbjutott az Európabajnokságra, amelyet öt hét múlva
rendeznek meg Kaposváron.

KRÓNIKA

VIZES KÁROK
A MEZÕGAZDASÁGBAN

A szántóterületek közel egynegyedén áll a víz.
Az idén május közepéig a térségben lehullott több mint 370 milliméter csapadék nem kedvez a szántóföldi növénytermesztésnek. A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. tavaszi
vetésre elõkészített szántóinak egynegyedén, összesen 840 hektáron
még nem került földbe a mag. Eközben a sok esõ miatt elsõsorban Szerencs környékén jelentõs lucernaterületek és legelõk kerültek tartósan víz alá, ami kritikus helyzetet teremtett a részvénytársaság nagy létszámú állatállományának takarmányozásában.
A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.nél az elmúlt évben a rendelkezésre álló szántóterületek közel felén vetett õszi kalászosokat és káposztarepcét, amelyek a kedvezõ adottságú taktaharkányi kerületben a szélsõséges idõjárás ellenére is elfogadható terméseredménnyel biztatnak.
Abaújszántó és Szerencs mélyebb
fekvésû területein azonban már komoly károkat okoz a belvíz, ami hátráltatja a tavaszi vetések befejezését
és szarvasmarhák takarmányozásához szükséges lucerna és széna betakarítását.
– Részvénytársaságunk összességében 6600 hektáron gazdálkodik
– tájékoztatta lapunkat Kele Attila
(fotónkon), a Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. vezérigazgatója – amibõl
5350 hektár a szántóterület. Az elmúlt év õszén összesen 2400 hektáron végeztünk vetést: 1276 hektáron búza, 500-500 hektáron árpa és
repce, 100 hektáron pedig olaszperje
került a földekbe. Ezek a munkák jó
minõségben készültek el, a melegebb
napok beköszöntével a növények növekedésnek indultak és a táblák állapota alapján kiválóak voltak a terméskilátások.
– Tavasszal idõben megkezdtük a
vetéseket, azonban a csapadékosra
forduló idõjárás késlelteti a munkák
befejezését – folytatta a vezérigazgató. Május közepéig az árpa 300
hektáron földbe került, azonban az
1184 hektárra tervezett szemes kukoricából 1067 hektáron, az 524 hektár napraforgóból 331 hektáron, míg
a 348 hektár silókukoricából csak 95
hektáron végeztünk a vetéssel, amire több mint tíz éve nem volt példa.
Eddig a térségben lehullott 370 milliméter csapadék közel négyszerese
a tavalyinak. A teljes szántóterületünk
közel egynegyedén áll a víz, ahol a
terméseredmények bizonytalanok.
Kele Attila szerint a problémák ki-

lencven százaléka Szerencsen, a
taktaközi földeken jelentkezik, ahol
jelenleg az összes gyepterület több
mint ötven százaléka, és itt található vetések harmada, a még vetetlen
szántóföldek közel nyolcvan százaléka víz alatt áll. Ebben a helyzetben kritikussá vált a társaság 2700
darabos szarvasmarha-állományának takarmányozása, hiszen a szinte naponta ismétlõdõ esõ miatt a gyepek és a lucernaültetvények jelentõs
részére nem tudtak gépekkel rámenni. Jelenleg szükségmegoldásként zöldvágással biztosítják a szarvasmarhák napi igényét, emellett
várhatón szénavásárlásra is kényszerülnek. Ilyenkor már javában a fû-,
illetve lucernaszenázs készítését kellene végezniük. A jószágok éves
szükségletének biztosítására összesen 20 ezer tonna abraktakarmányt
és szemesterményt kell betakarítaniuk, ami a szélsõséges idõjárás miatt veszélybe került.
Kele Attila hozzátette: a magasabb
fekvésû, belvíztõl nem veszélyeztetett szántóterületen kedvezõbbek a terméskilátások, azonban a növényvédelmi költségek várhatóan magasak
lesznek. A meteorológia csapadékos
nyarat jelez elõre, ami miatt a nyári
munkák szervezésében különösen
nagy körültekintésre lesz szükség.
– Az már bizonyos – emelte ki a
vezérigazgató – hogy a takarmányigény biztosítása érdekében a vetésszerkezet módosítása szükséges,
az emiatt keletkezõ bevételkiesés
azonban komoly kihívást jelenthet a
jövõ évi termelés finanszírozásában.
Á. A.
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A SZÜLÕHELYEMET,
A TÉRSÉGET SZOLGÁLOM
(Folytatás az 1. oldalról.)
Azt azonban megígérem: mindent
megteszek majd azért, hogy Szerencs térségében új munkahelyek létesüljenek, és az elmúlt idõszakban
megkezdett és elõkészített fejlesztések megvalósuljanak.
– Milyen lehetõséget lát a foglalkoztatási helyzet javulására?
– A munkahelyteremtésnél nem lehet elvonatkoztatni az országos helyzettõl, attól, hogy a gazdaság növekedési pályán van-e, és milyen mûködési feltételrendszer veszi körbe a vállalkozásokat. A napvilágot látott legfrissebb adatok alapján Magyarország
– a térségben, sõt, a legfejlettebb államokat kivéve uniós szinten is – elsõként elkezdett kilábalni a válságból, a GDP emelkedni kezdett. Ez azt
mutatja, hogy az elmúlt egy év válságkezelõ kormányának erõfeszítései
nem voltak hiábavalók. Nem elég
azonban, hogy országos szinten jól
menjenek a dolgok, legalább ennyire fontos, hogy helyben milyen környezet fogadja a befektetni szándékozót, legyen szó hazai vagy külföldi beruházóról, esetleg az adott településen, térségben tevékenykedõ
kisvállalkozóról. Ezen a téren akkor
lehet sikeres Szerencs és környéke,
ha a potenciális beruházók látják,
hogy az önkormányzatok, a civil szervezetek és a lakosság pozitívan fogadják a befektetõi szándékukat, a helyi adók pedig alacsonyabbak, vagy

legalább ugyanakkorák, mint az ország más területein. Emellett természetesen szükség van megfelelõ
mennyiségû és minõségû szabad
munkaerõre is. Nekünk, politikusoknak az az igazi feladatunk, hogy
egyfajta „marketingesei” legyünk a
térségnek. Vagyis megmutassuk, hogy
itt van megfelelõ közös akarat is az
adott befektetõi szándék megvalósulásához, az itt élõk képesek és készek arra, hogy munkát vállaljanak,
és a feladatokat jó minõségben elvégezzék. Ezek a feltételek adottak.
Talán az elmúlt idõszakban nem kapott megfelelõ publicitást az, hogy a
Magyar Villamos Mûvek Zrt. egyik leányvállalata 120 fõt foglalkoztató
üzem engedélyeztetési eljárását indította el, és az építkezésnek Szerencs
lenne az elsõdleges helyszíne. Ez
alapvetõen annak a térség érdekeit
szolgáló marketingtevékenységnek
köszönhetõ, amirõl az elõbb beszéltem, és amit a jövõben is folytatni
kívánok a városban és környékén élõ
emberek érdekében.
– Milyen elõnye származhat a 11.
számú választókerületnek abból, hogy
innen két országgyûlési képviselõ
került be a parlamentbe?
– A kormánypárti képviselõknek
mindig nagyobb a felelõsségük abban,
hogy a rendelkezésre álló fejlesztési
forrásokból minél több jusson a térségbe, különösen azoknál, amelyeknek elosztása a központi hatalom

Az AHU az elmúlt másfél évben
öt sikeres orvosi missziót küldött a
háború sújtotta Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén található kiwanjai menekülttáborba és a
környezõ falvakba. Az utak során tizennégy magyar szakember közel 15
ezer embernek nyújtott orvosi ellátást, olyanoknak segítve, akik korábban soha semmilyen kezelésben
nem részesülhettek.
Az AHU soron következõ küldetése Maliba, a világ egyik legszegényebb országába indul, ahol renge-

szándékán nyugszik. Úgy gondolom,
hogy Szerencsnek és környékének az
elmúlt négy évben e tekintetben sem
volt oka a szégyenkezésre, és bízom
benne, hogy ez a jövõben sem lesz
másként. Ehhez a munkához én azt
a szakmai hátteret tudom felajánlani,
amire a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vezetõ munkatársaként, majd a Miniszterelnöki
Hivatal államtitkáraként tettem szert.
Jól ismerem a hazai és az európai uniós bürokrácia mûködését, azt, hogy
miként lehet a tervezett fejlesztéseket
eredményesen menedzselni. A munkahelyteremtés pedig nemcsak az állam, hanem a magánbefektetõk szándékán is múlik – ezen a területen a
kormánypárti és az ellenzéki képviselõ egyformán eredményes lehet.
Két ember munkája pedig mindig
több, mint egyé.
– Tartja-e a kapcsolatot az elkövetkezendõ esztendõkben a térségben
élõkkel?
– Az országgyûlési képviselõség
egyfajta kétlakisággal jár. A parlamenti
munka ugyan Budapesthez köt, de
igyekszem úgy alakítani az idõbeosztásomat, hogy minél többet legyek
itthon. Ahová hívnak, oda elmegyek,
ha pedig valaki bármely ügyben a segítségemre számít, személyesen, telefonon vagy más kommunikációs
csatornán is megtalál. Én képviselõként állni fogok a rendelkezésére.
Á. A.

DOKTORI CÍM A FÖLDRAJZTANÁRNAK

Tudományos fokozatot (PhD) adományozott Vitányi
Bélának (fotónkon)
a Pécsi Tudományegyetem
Földrajzi Intézete.
A szerencsi Bocskai gimnázium földrajz–testnevelés
szakos tanára „A bormennyiség és
borminõség többváltozós kapcsolata az évjárat fõ meteorológiai jellemzõivel Tokaj-Hegyalja térségben”
címû értekezéséért részesült az elismerésben.
– A dolgozatom fõ gondolatai
2009-ben megjelentek angolul az
USA egyik legnevesebb borászati
szaklapjában, az American Journal of
Enology and Vinikultura-ban – ismertette érdeklõdésünkre Vitányi
Béla. – Ez nagy megtiszteltetés volt

számomra, hiszen ilyen korábban
több mint húsz évvel ezelõtt történt
meg magyar szerzõkkel, akik kertészeti egyetemi tanárok voltak.
A pedagógus 1997-ben óraadóként
került a Bocskai gimnáziumba, ahol
1989-tõl a tantestület állandó tagja.
Keddtõl péntekig jár át lakóhelyérõl,
Tokajból a szerencsi középiskolába,
míg hétfõnként a Nyíregyházi Fõiskola turizmus és földrajz tanszékén
tart elõadást a hallgatóknak. A földrajz nemcsak a munkája, hanem a
hobbija is, így szívesen áldoz szabadidejébõl kutatásra. – Ebben jó partnerre találtam a gimnázium fõigazgatójában – emelte ki Vitányi Béla –,
akinek a támogatása nélkül nem volna módon a tudományos munkára.
Szeretek tanítani, amiben fontosnak
tartom a folyamatos megújulást. Ezért
lehetõség szerint a fõiskolán mindig
a földrajz más-más területét válasz-

EGÉSZSÉGÜGYI MISSZIÓ MALIBA
Újabb orvos önkéntes csapat indul útjára június 1-jén a fekete kontinensre. Az Afrikai–Magyar Egyesület (AHU) immáron hatodik egészségügyi missziója, ezúttal a NyugatAfrikába, Maliba készül, közöttük Kis
Imre tokaji háziorvossal.
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teg a rászoruló, nincstelen, beteg ember. A misszió júniusban indul Mamaribougouba, ebbe a hatezer fõs lakosságot számláló településre, amely
az ország fõvárosától, Bamakótól
mintegy 15 km-re található. A faluban nincs tiszta ivóvíz, áram, az emberek a kutak fertõzött vizét fogyasztják. A falusiak számára az orvosi ellátás megfizethetetlen.
A misszió tervezett idõtartama
négy hét, amely során két orvos, Jakkel Anna kecskeméti háziorvos – aki
az elõzõ kongói misszióban is részt
vett –, valamint Kis Imre tokaji háziorvos nyújtanak orvosi ellátást az
ottaniaknak. Velük tart még egy székesfehérvári önkéntes, Keresztes Éva,
aki francia tolmácsként segíti a csapatot.
A kiutazók nem csak szakmai tudásukkal, hanem adományok gyûjté-

sével – élelmiszer, ruházat, orvosi
eszközök, tanszer, stb. – is hozzájárulnak a misszió sikeréhez.
Az Afrikai–Magyar Egyesület koordinátora, Mihálffy Balázs több
mint két hónapja készíti elõ az utazást, március óta ismerkedik a helyi
körülményekkel, az ottani közösségekkel annak érdekében, hogy a hatodik AHU egészségügyi különítmény is sikeres legyen.
Az AHU az orvosok indulása elõtt
adományokkal teli kisbuszt is eljuttat Maliba, rakterében tanszerekkel,
ruházattal, játékokkal, élelmiszerrel, orvosi mûszerekkel.
Az Afrikai–Magyar Egyesület a
jövõben további missziókat szervez
Maliba, ezért folyamatosan várják az
érdeklõdõk jelentkezését. Bõvebb
információ a kissvirag@ahu.hu e-mail
címen kérhetõ.

tom oktatott tárgyként. Az elõadásaimra való készülés közben született
jegyzeteimet pedig mindig eldobom,
ezzel is rákényszerítve magam az új
tudományos eredmények megismerésére, amit így tovább tudok adni a
hallgatóknak. Ennek elõnyét a Bocskai gimnázium diákjai is élvezik, hiszen a földrajzórákon a középiskolában elõírt tudásanyagon túl rengeteg plusz ismeretet kapnak. Vitányi
Béla az elmúlt évtizedekben a világ
számos egzotikus vidékét beutazta,
ezekrõl a tudományos tapasztalatszerzésekrõl kisfilmek is készültek. –
Egészen más úgy tanítani a trópusokat, hogy nemcsak a száraz szöveget
mondom el, hanem néhány, általam
készített képkockával be is tudom mutatni, hogy az hogyan is néz ki valójában és az élményeimet is elmesélem – emelte ki a pedagógus, akit tavaly a Magyar Földrajzi Társaság oktatói és tudományos munkásságáért
Pro Geografika díjjal tüntetett ki.

ÁLLÁSAJÁNLATOK
Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ helyi kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen termelési
mûszakvezetõként, minõségbiztosítási asszisztensként, valamint gépjármûszerelõként lehet elhelyezkedni. Ugyancsak a városban keresnek targoncavezetõt, bolti eladót,
péket, valamint pultos felszolgálót.
Taktaharkányban ápoló-gondozót,
valamint szakácsot, Abaújkéren fizika–informatika–német szakos középiskolai tanárt, továbbá érettségi
bizonyítvánnyal rendelkezõ szobafestõ-mázoló szakoktatót alkalmaznának. Tállyán nemzetközi árufuvarozásban jártas gépjármû-közlekedési
szakmai irányítóra, a mezõzombori
Bortón és Tolcsván felszolgálóra van
igény. Tel.: 47/361-909.
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SZERENCSIEK A NAGYVILÁGBAN: KUN SZABOLCS

Két hétre utazott egy kiküldetésre Bécsbe, azonban már három és
fél éve dolgozik Ausztriában egy, az
államigazgatást is érintõ nagyszabású nemzetközi IP telefon-fejlesztési projektben. Az alkalmazottként
eltöltött napi nyolc óra mellett elsõsorban informatikai innovációt
végzõ, szerencsi székhelyû saját
vállalkozását építi. Kun Szabolcs
(fotónkon) a jövõben saját cégében
Magyarországon szeretné kamatoztatni külföldi tapasztalatait.
– Ha végig kellene gondolnom,
hogy mi az öt legmeghatározóbb dolog az eddigi életemben, az eszembe jutók között ott szerepelne, hogy
14 éves koromig többnyire Szerencsen éltem és a mai napig oda járok
haza – emelte ki Kun Szabolcs. A városban lakik a családom, a legjobb
barátaim és olyan pozitív élmények
kötnek a településhez, amelyek egy
életre meghatározóak. Ezek között
megtalálható a kosárlabdázás, valamint a hangos, de finom szólva nem
túl technikás rockzenekarunk próbái
és fellépései, amelyeken mindig akkora volt a közönség, amennyi havert éppen össze tudtunk csõdíteni.
Ide tartoznak a barátok és bulik, család és közösség, ahová a mai napig
hazavágyok, és még hosszan sorolhatnám.
Az érettségi utáni éveimet a Miskolci Egyetemen töltöttem, ahol
mûszaki informatikusként végeztem.
Az utolsó három évben a tanulás mellett – hogy szerezzek gyakorlati tapasztalatot –, a szüleim cégének keretében többnyire internettelefonszoftvereket fejlesztettem. Ez akkoriban leginkább hobbi és a vállalkozással való ismerkedés volt számomra. Az informatikának ezt a te-

rületét az újszerûsége miatt akkoriban az egyetemen még nem oktatták, így magamtól próbáltam összeszedni a témáról, amit csak lehetett.
A záróvizsgák elõtti utolsó negyedévre – a fejlesztésbe már több, késõbbi kollégámat is bevonva – elkészült
az elsõ olyan komolyabb
szoftverem, amit sikerült
eladni egy nagyobb IP telefon szolgáltatónak és
innentõl kezdve már
egyértelmû volt a további irány. Friss diplomásként a tanult szakommal
harmadannyi érvényesülési és kereseti lehetõségeim adódtak, mint a
„hobbimmal”, így ez
utóbbinál maradtam.
Egy amerikai rendszeradminisztrátor cégnél helyezkedtem el. Fél év
után a fõnököm megkérdezte, hogy lenne-e
kedvem két hetet Bécsben tölteni egy
ottani projekt megvalósítására – folytatta Kun Szabolcs. – Igent mondtam,
majd amikor még két hónap elteltével is Ausztriában voltam, visszakérdeztem, hogy meddig tart még a
munka, aminek gyakorlatilag nem
láttam a végét. Kiderült, hogy a két
hét csak próbaidõ volt, ami alatt alkalmasnak bizonyultam a betöltendõ
feladatra. A teljes projekt várhatóan
hét évig tart. Így napjainkban az életem nagy részét Bécsben, illetve más
osztrák nagyvárosokban töltöm.
Az elsõ fél évben „berepülõ mérnök” voltam kisebb nemzetközi projektekben, ami sok utazással járt. Hat
hónap alatt több mint hússzor szálltam repülõre, alig volt hét, hogy ne
kellett volna utaznom valahová.
Megesett, hogy egyik reggel hulla-

fáradtan keltem és a recepciós nem
értette, amikor németül szóltam hozzá. Ami utólag érthetõ is, mivel éppen Angliában voltam. Elõzõ nap
még több napig Mannheimben dolgoztam és éjszaka utaztam, így az
ébredést követõen még nem teljesen

tudtam, hol vagyok...
Ebbõl az idõszakból számos, felejthetetlen élményt õrzök. Ezek között szerepel az Amerikai Egyesült Államokban egy Buffalo-i hóviharban
történt leszállás, amikor is lángszóróval tisztították a leszállópályát,
hogy a gép landolni tudjon. A légikísérõ hölgyek az út felétõl már bekötve, vészpozícióban ültek, a gép
hánykolódása miatt többen már sírtak is körülöttem. Ez még 2007 februárjában történt, amikor hetekig
mínusz 20 fok volt és egész Manhattan megbénult a hótól. A landolást követõen a gépbõl kiszállva még
a jeges földet is megcsókoltam.
Az elmúlt években sok érdekes
projektben vettem részt: elõfordult,
hogy börtönben kellett dolgoznom
és jártam az osztrák pénzügymi-

HÍREK RÖVIDEN
ANGOLUL AZ ÓVODÁBAN

Az óvodai angol nyelvi foglalkozások záró rendezvényét tartották
május 12-én a helyi nevelési intézmény Csalogány épületében. A gyerekek az elmúlt idõszakban Dékány
Zita vezetésével játékos formában ismerkedtek az idegen nyelv alapjaival, az évszakokhoz, étkezéshez, színekhez, természethez kapcsolódó
angol szavakkal.

ben tartottak jótékonysági hangversenyt május 9-én a Rákóczi-várban.
A koncert házigazdája, Hidegkúti
Lászlóné mondott köszönetet mindazoknak a szülõknek, akik segítséget
nyújtottak a belépõjegyek értékesítésében, hogy a program teljesítse nemes célját. A hagyományos eseményen a zenetanár növendékei mutatkoztak be az érdeklõdõk elõtt. A
rendezvény vendégei voltak Hidegkúti Pálma zongoramûvész és Palerdi András operaénekes (fotónkon),
akik felejthetetlen mûsorral örvendeztették meg a szerencsi közönséget. A jótékonysági hangverseny 76
ezer forintos bevételét idén is a Szerencsi Beteg Gyermekekért Alapítványnak ajánlották fel a szervezõk.

ISKOLAI BALLAGÁSOK
A Szerencsi Általános Iskola végzõs diákjai június 12-én búcsúznak
az alma matertõl. A Bolyai épület 72
ballagója a városi sportcsarnokban
szombaton 9 órától köszön el a pedagógusoktól és a diáktársaktól. A Rákóczi épület ünnepségét fél 11-tõl
tartják, ahol 53 nyolcadikos diák
akasztja a vállára a tarisznyát.

KONCERT
A BETEG GYERMEKEKÉRT
Szerencs Város Önkormányzata, a
Városi Kulturális Központ és Könyvtár és a Szerencsi Beteg Gyermekekért Alapítvány közös szervezésé-

KÖSZÖNET AZ ÁPOLÓKNAK
Az ápolók napja alkalmából köszöntötték a dolgozókat május 11én a szerencsi rendelõintézetben.
Az eseményen Bobkó Géza igazgató fõorvos köszöntötte munkatársait, hangsúlyozva, hogy az
egészségügyi ellátásban az orvosok
munkája szinte elképzelhetetlen a
jól képzett ápolók áldozatos tevékenysége nélkül. Az eseményen az
ápolói kompetenciákról, a szak-

niszter szobájában is. Mivel a legfõbb
projektünk az osztrák közigazgatás
telefonrendszerének IP hálózatra történõ lecserélése volt, és én külföldiként dolgoztam ott, az akkori biztonsági referenstõl utólag értesültem róla, hogy az osztrák nemzetvédelmi hivatal fél éven
keresztül lehallgatta a telefonjaimat, illetve felügyelte a tevékenységemet. Biztos jó kis
anyag gyûlt nekik össze
rólam, de azért csak
hagyták, hogy tovább
dolgozzak.
Az elmúlt idõszakban
szinte egész Ausztriát
bebarangoltam, az elsõ
két évben több mint 30
városban akadt munkám.
Az osztrák átlagemberek életminõsége jelentõsen magasabb,
mint az itthoniaké, pedig csak egy
keskeny határsáv választ el minket.
Ezzel nem árultam el nagy titkot. A
legnagyobb szívfájdalmam az, hogy
Magyarországon sokszor nem hagyjuk egymást boldogan élni, és szükségtelenül egymás érvényesülésének az útjába állunk ahelyett, hogy
inkább segítenénk a másiknak. Pedig azt tapasztalom, hogy a magyarok az általam megismert nyugati kultúrák embereivel összehasonlítva
nagyon értelmesek, csak hiányzik
belõlünk a másokhoz való pozitív
hozzáállás. Az osztrákok a német
nyelvterület más népeihez hasonlóan zárkózottabbak, távolságtartóbbak, mint mi vagyunk, ennek ellenére az egymással való törõdés területén volna tõlük mit átvenni, tanulni.
Ami viszont biztos: annak ellenére, hogy ez idáig öt évet töltöttem külföldön, továbbra sem változott meg
bennem a magyar kultúra iránti

igény, az, hogy – minden nehézség
ellenére – újra és újra hazavágyok –
emelte ki Kun Szabolcs. Azt a közvetlenséget és emberi szeretetet,
amit itthon a közvetlen környezetemtõl kapok, valószínûleg máshol
soha semmi nem tudja pótolni.
Az elmúlt idõszakban ugyan alkalmazottként kerestem meg a kenyérre valót, azonban a magánvállalkozásom sem szûnt meg, sõt a kezdeti, egyedül végzett programozás
helyett ma már tíz fejlesztõvel dolgozunk együtt komoly projekteken.
Elsõsorban szoftver- és informatikai
rendszerek fejlesztésén dolgozunk.
A lényeg, hogy mindenben, amit végzünk, legyen valami innováció, kihívás, amit nem tud bárki az utcáról betérve elvégezni.
A vállalkozás kapcsán további
kötõdésem is van a városhoz, hiszen
szerencsi székhelyû a társaságunk,
és mivel egyre jobb hírnevünk van
a piacon, az utóbbi idõben nagyon
sok munkánk akadt, ami miatt mostanában a korábbinál gyakrabban járok haza, ami mindig felüdülést jelent számomra. A közeljövõre vonatkozó terveim között szerepel –
emelte ki Kun Szabolcs –, hogy a
jelenlegi alkalmazotti életemet feladom és vállalkozóként dolgozom
tovább, mert mára a saját cégemhez érkezõ megrendelések olyan
nagyságrendet értek el, hogy mindkét helyen nem biztos, hogy megfelelõ hatékonysággal tudnék helyt
állni.
Meglátásom szerint Magyarországon számos olyan szolgáltatásra van
egyre fokozódó igény, amelyeket külföldi éveim alatt alkalmam volt megismerni, megtanulni és amelyeknek
a kiszolgálása ma még helyben nem
biztosított. Remélem, hogy ezeket a
lehetõségeket területi korlátozás nélkül, akár Szerencsen is lehetõségem
lesz kiaknázni és újra több idõt tölthetek majd itthon.

KATASZTRÓFAHELYZET
A TATAY-SPORTTELEPEN

embereket érintõ aktuális kérdésekrõl és feladatokról Vas Mónika
regionális vezetõ ápoló tartott elõadást a jelenlévõknek.

CIVIL SZERVEZETEK
FÓRUMA
A kulturális területen dolgozó civil szervezeteknek, egyesületeknek
rendeztek fórumot május 18-án a
Népházban. Az eseményen a hatékony szakmai érdekképviselet, a pályázatok lehetõségeirõl tájékozódhattak a résztvevõk, majd Tóth Miklósné mûvésztanár, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Képzõ- és Iparmûvészeti Egyesület tagja A kultúra
szerepe az oktatásban címmel tartott
elõadással egybekötött bemutatót a
jelenlévõknek.

A MUZSIKA VILÁGA
A szerencsi zenei képzést támogató Scholtz Jenõ Alapítvány szervezett
hangversenyt május 21-én a Rákóczivárban. Az immár hagyományos tanévzáró elõtti koncerten a helyi mûvészeti iskola pedagógusai és növendékei egyéni és közös produkciókkal mutatkoztak be a közönség elõtt.

Tíz általános és
középiskolás csapat
részvételével rendezték meg május
11-én az ifjúsági katasztrófavédelmi
verseny körzeti fordulóját.
A szerencsi Polgári Védelmi Iroda,
valamint a Miskolci Polgári Védelmi
Kirendeltség által
közösen szervezett
vetélkedõre idén
hét általános és
ugyanennyi középiskolás csapat nevezett, közöttük A fiatalok elsõsegélynyújtási ismereteikrõl is
mindkét korosztály- számot adtak.
ban a szlovákiai
testvérvárosból, Rozsnyóról is ér- vatásos Önkormányzati Tûzoltóság
munkatársai tûzoltási gyakorlatból
keztek versenyzõk.
A világörökségi kapuzatban az el- vizsgáztatták a diákokat. A tömlõguméleti tesztlapokat töltötték ki a rítás próbára tette a résztvevõk ügyesrésztvevõk, majd a gyakorlati fel- ségét, a kézi fecskendõvel történõ céladatokat a Tatay Zoltán Ifjúsági Sport- zott locsolás is gyakorlott mozdulatelepen teljesítették. A szervezõk tokat kívánt a versenyzõktõl.
A program végén megrendezett
összesen kilenc állomáshelyet alakítottak ki, amelyeken gázálarcos tá- eredményhirdetésen kiderült, hogy a
jékozódás, túlélõcsomag összeállítása teljesítmények alapján a megyei forvolt a feladat, a környezetvédelmi ál- dulóban a két elsõ helyezett csapat,
lomáson a szelektív hulladékgyûj- azaz az alapfokú oktatási intézmétéssel kapcsolatos kérdésre kellett nyeket a megyaszói Mészáros Lõrinc
válaszolni. A helyi mentõállomáson Általános Iskola, míg a középiskoláelsõsegélynyújtási ismereteikrõl ad- kat a Diósgyõri Gimnázium fiataljai
tak számot a fiatalok. A Szerencsi Hi- képviselik majd.
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
A szerencsi önkormányzat május
20-ai ülésének elsõ napirendi pontjaként a lakossági szûrõvizsgálatokról készített tájékoztatót vitatták
meg a képviselõ-testület tagjai. Borbély Zsuzsanna kistérségi tiszti fõorvos az írásos elõterjesztés szóbeli kiegészítéseként hangsúlyozta, hogy a
néhány évvel ezelõtti állapothoz
képest jelentõsen megnõtt a lakosság által igénybe vehetõ szûrõvizsgálatok száma.
A legfontosabb feladat, hogy a lehetõségeket tudatosítsák az emberekben és minél többen vegyenek
részt a programokon. A tiszti fõorvos kiemelte, hogy Borsod-AbaújZemplén megyében a tbc-es megbetegedések magas száma miatt idén
is kötelezõ a tüdõszûrés és a nõknél
a mellrák korai felismerésében nagy
jelentõsége van a mammográfiás
vizsgálatoknak. Hidegkúti Ákos arra
hívta fel a figyelmet, hogy a helyi
védõnõk nem megfelelõen tájékoztatják a kismamákat az anyatejes táplálás lehetõségeirõl. Jó kezdeményezés a férfiak és nõk egészséghetének a megszervezése, de az ekkor
igénybe vehetõ szolgáltatások tekintetében mindkét nemet azonosan
kellene kezelni. Vaszily Miklóst az
érdekelte, hogy a kötelezõ szûrõvizsgálatokat elmulasztókat hogyan
szankcionálja az egészségügyi hatóság. Korondi Klára szerint az emberek megfelelõ életminõségének a
kialakításában az önkormányzatoknak is jelentõs a felelõssége. A képviselõ szerint nagyobb figyelmet kellene fordítani az alkoholfüggõségben
szenvedõkre és sajnálattal állapította meg, hogy a helyi szemészeti szakrendelésen jelentõsen csökkent a
betegforgalom. Bíró István szerint
meg kellene vizsgálni, hogy hol fordulnak elõ nagyobb számban tbc-s
megbetegedések. Meggyõzõdése,
hogy Szerencsen ezen a területen
nem súlyos a helyzet. Visi Ferenc szerint gondot jelent, hogy a vizsgálatokon kiszûrtek a hosszú várakozási idõ miatt késõn jutnak kezelésekhez. Heves János azt javasolta, hogy
a két évvel ezelõtti sikeres programhoz hasonlóan szervezzenek
olyan alkalmat, ahol egyszerre többfajta szûrõvizsgálaton részt vehet a
lakosság. Az alpolgármester véleményt kért az egynapos sebészet bevezetésének hasznosságáról. Hidegkúti Ákos szerint a gimnáziumban népszerû szakembereket kellene meghívni többek között a drogfogyasztás elleni elõadások megtartására. Korondi Klára helyes lépésnek tartja az egynapos sebészet létrehozását, amit a helyi szemészeten
korábban õ is megvalósított. Borbély
Zsuzsanna kiemelte, hogy az anyatejes táplálás népszerûsítése fontos
feladata a védõnõknek, akik ennek
eleget is tesznek. A kötelezõ védõoltásokat elmulasztókat az ÁNTSZnek joga lenne megbírságolni, de a
cél inkább az lenne, hogy valamilyen formában ösztönözzék õket a
részvételre. Sajnos, sokaknál a kényszerintézkedések sem vezetnek eredményre. Az alkohol és a drog elleni
küzdelem messze túlmutat a mostani beszámoló keretein. Az egynapos
sebészet kialakítását komoly orvosi
szakmai kollégiumok támogatták.
Tarr Tünde, a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet igazgatóhelyettes fõorvosa kiemelte: a rendelõintézetben a szemészet jó mûködik, a betegforgalomnak a teljesítmény volumenkorlátozása szab gátat. A doktornõ fel-

ajánlotta, hogy a férfiak egészséghetén szívesen végez bõrgyógyászati szûrést. Rónavölgyi Endréné
hangsúlyozta: az önkormányzat támogatója és kezdeményezõje is a lakossági szûrõvizsgálatoknak, amelyeket igyekeznek a szerencsi embereknek biztosítani. A helyi egészségügy fejlesztése a gyógyítás mellett ezt a célt is szolgálja, ami a betegségmegelõzés egyik leghatékonyabb eszköze. Az egészséghetek
szervezõi figyelemfelhívásnak szánják a programokat. Az alkohol és a
drog súlyos problémát jelent, amire
oda kell figyelni. A polgármester szerint a szerencsi védõnõk kiválóan
dolgoznak, amit az óvodás gyermekek szüleivel folytatott beszélgetései és nagymamaként szerzett személyes tapasztalatai egyaránt megerõsítenek. A testület a tájékoztatót
egyhangúlag tudomásul vette.

A GYERMEKEK BIZTONSÁGA
Következõ napirendi pontként az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelésérõl tárgyalt a testület. Az elõterjesztést a szociális és egészségügyi,
valamint az ügyrendi és oktatási bizottságok egyaránt elfogadásra javasolták. Korondi Klára szerint az iskolai hiányzások problémája rövidesen
megoldódhat a hazai családtámogatási rendszer módosításával. Visi Ferenc szerint Szerencsen példamutatóan gondoskodnak a gyerekekrõl.
Gondot jelent ugyanakkor, hogy a kismamáknak két év után nincs munkahelyük, ahová vissza tudnának
menni dolgozni. Egeli Zsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy a városban egy
év alatt megduplázódott a kiskorúak
házasságkötéseinek a száma. A képviselõ szerint nem megfelelõ a gyámhivatal elhelyezése, mert gondot jelent az ügyfelekkel történõ diszkrét tárgyalás. Bíró István szerint a gyermekvállalási kedvet a kilátástalanság
is rontja. Ezen új munkahelyek teremtésével lehetne változtatni, amiben minden képviselõ segítségére
számítanak. Rónavölgyi Endréné szerint a városban jól felkészült, elhivatott szakemberek foglalkoznak a gyermekvédelemmel. Nyugat-Európa fejlettebb államaiban is kevés gyermek
születik az anyagi jólét ellenére. Szerencsen nagy feladat a lakosság megélhetésének biztosítása, ami széleskörû együttmûködést igényel.

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
TERVE
Külön napirend keretében fogadták el a képviselõk a város 2013-ig
szóló egészségfejlesztési tervét. Az
írásos elõterjesztés szóbeli kiegészítéseként Gyõrik Ferenc, az Egészséges Városok Szerencsi Szervezetének
koordinátora arra hívta fel a figyelmet, hogy a dokumentumot a WHO
ajánlása alapján tíz szakértõi csoport
dolgozta ki. A dokumentumot a koordinációs bizottság elfogadásra javasolja a testületnek. Hidegkúti Ákos
szerint a szerencsi önkormányzatnak
a két helyi középiskola diákjait egyformán kellene támogatnia a tanuszoda ingyenes igénybevételével.
Korondi Klára hangsúlyozta, hogy az
egészségfejlesztést komplexen kell
kezelni és abban fontos a személyes
példamutatás. A lélek gondozásában
az egyházak szerepét erõsíteni kellene. Visi Ferenc a fiatalok körében
megfelelõ közösségek kialakítását
szorgalmazta, amiben a helyi mûvelõdési intézmény vállalhatna szere-

pet. Egeli Zsolt emlékeztetett, hogy
néhány város megtiltotta a közterületen a dohányzást, de nincs híre arról, hogy ezek az intézkedések milyen eredménnyel jártak. Szerencsen az ifjúság számára hiányoznak
a közösségi helyek. Gál András kiemelte: a Bocskai gimnáziumban kiemelt figyelmet fordítanak a drog és
az alkohol elleni küzdelemre, aminek mérhetõek az eredményei. Uray
Attiláné kiemelte, hogy a Városi
Kulturális Központ és Könyvtár számos programot szervez a fiataloknak.
Rónavölgyi Endréné szerint a város
egészségfejlesztési tervének iránytûként kell szolgálnia a helyi intézmények számára, akiknek az ebbõl
adódó feladataikat be kell építeniük
a munkaterveikbe. A lakosság egészségi állapotának a javításában az önkormányzatnak, az oktatási, nevelési és szociális intézményeknek, valamint az egyházaknak együtt kell
mûködniük. A szerencsi önkormányzat az általa fenntartott iskolák
pedagógiai programjainak a megvalósítását támogatja a diákoknak az
ingyenes tanuszoda-használat biztosításával. A polgármester szerint a
jövõben érdemes megvizsgálni, hogy
a korábban pénzügyi okból a megyei
önkormányzatnak átadott szakképzõ
iskolát és az idõsek otthonát visszavenné a város, hiszen az információk alapján a jövõben javul majd az
önkormányzatok finanszírozása. Az

épületek a város tulajdonában vannak, a mûködtetés és a szakmai irányítás elkülönül egymástól. Rónavölgyi Endréné szerint ezt a kettõsséget érdemes lenne megszüntetni.
A város 2013-ig szóló egészségfejlesztési tervét Hidegkúti Ákos tartózkodásával fogadta el a testület.

HIRDETÉSI KEDVEZMÉNY
SZERENCS KÁRTYÁRA
Módosította a testület a Szerencs
Kártyáról szóló rendeletét, ami alapján a plasztiklappal rendelkezõ lakossági hirdetõk 10 százalék kedvezménnyel vehetik igénybe a Szerencsi Hírek szolgáltatásait. Korondi Klára az iránt érdeklõdött, a vállalkozók miként csatlakozhatnak a
programhoz. Egeli Zsolt szerint a kártyákon az igénylõknek túl sok személyes adata szerepel, ami miatt az
adatvédelmi biztoshoz fog fordulni.
Hidegkúti Ákos arra volt kíváncsi,
hogy a Szerencsi Hírek a kedvezmény miatt kiesõ bevételét az önkormányzattól fogja-e megigényelni. Ináncsi Tünde, a polgármesteri
hivatal jogi referense ismertette: a
Szerencs Kártya programban való
részvételre a szükséges adatlap kitöltésével jelentkezhetnek a vállalkozások, ami a város honlapjáról letölthetõ és a polgármesteri hivatalban személyesen is igényelhetõ. A
kártyán csak olyan adatok szere-

pelnek, ami a kedvezményeket
igénybe vevõ személy azonosításához feltétlenül szükséges. A Szerencs
Kártya programban résztvevõknek
több önkormányzati intézmény is
kedvezményeket biztosít, aminek a
megtérítésérõl ugyancsak a város
gondoskodik. Ezeknek az összegeknek a nyomon követése terminállal történik. A költségekre 10
millió forintot különített el a testület, amibõl mostanáig 3,5 millió forintot használtak fel. Rónavölgyi
Endréné emlékeztetett, hogy a helyi vállalkozások támogatásának igénye önkormányzati ülésen merült fel,
aminek egyik formája a Szerencs
Kártya, amit elõször helyi kereskedõk
vetettek fel. Az ország más településein mûködõ rendszereket megismerve a legkisebb költséggel járó
megoldást választották ki. A cél a
szerencsi szolgáltatók és kereskedõk
forgalmának növelése, a lokálpatriotizmus erõsítése. A képviselõk a településkártya-programhoz módosító javaslatokat nyújthatnak be, ami
méltóbb eljárás lenne, mint az adatvédelmi biztoshoz történõ fordulás.
Eddig a Szerencs Kártya kedvezményrendszerhez több mint harminc helyi vállalkozás kapcsolódott. A rendelet módosítását Hidegkúti Ákos, Korondi Klára, Takács
István és Visi Ferenc tartózkodása
mellett fogadta el a testület.
(Folytatás a 11. oldalon.)

KÉPVISELÕI ÉSZREVÉTELEK, VÉLEMÉNYEK
Az önkormányzat legutóbbi ülésén
Rónavölgyi Endréné ismertette, hogy
a Szerencs-patak áradása mezõgazdasági területekben és emberi javakban is kárt tett a városban. A súlyosabb tragédiát összefogással sikerült megelõzni, amiért a polgármester köszönetet mondott a védekezésben résztvevõknek.
Ezeknek a munkáknak a költsége
az elõzetes felmérés alapján közel kilencmillió forintra tehetõ. Rónavölgyi Endréné ismertette, hogy a BajcsyZsilinszky út építését a csapadékos
idõjárás akadályozza, a munkák az
esõzések elmúltával folytatódnak. A
részletekrõl Ekkerné Piricz Ilona, a
polgármesteri hivatal építésügyi és városfejlesztési osztályának elõadója
számolt be a testület tagjainak. Hidegkúti Ákos az iránt érdeklõdött,
hogy ki lesz az országos politikus, akit
a város meghív az idei gazdanapi rendezvényre. Szomorúan tapasztalta,
hogy a 37-es számú fõút belterületi
szakaszát nem szélesítik, hanem
szûkítik a kivitelezõk a szegélykövezéssel, ami a balesetveszélyt növeli.
A képviselõ érdeklõdött, hogy a
Bajcsy-Zsilinszky út beruházásánál jelentkezõ többletköltséget ki fogja viselni? Takács István azt kérte, hogy
az önkormányzati üléseket igazítsák
majd a parlament menetrendjéhez,
hogy azokon Koncz Ferenc országgyûlési képviselõ is részt tudjon venni. Ficsor Ádám szintén bekerült a
parlamentbe, így már két képviselõ
segíthet Szerencsnek. A képviselõ felhívta a figyelmet az esõzések idején
megrongálódott árkokra, amelyeket
helyre kell állítani. A mezõgazdasági területekrõl a vizet mihamarabb
vissza kell engedni a patakba. A 37es melletti szervizutaknál a gödröket
be kellene tömedékelni. Az elvégzett
járdafelújítások minõsége komoly kívánnivalót hagy maga után. A világörökséggel kapcsolatban indított nép-

szavazáson érdemes lenne elgondolkodni, ne hívják ki maguk ellen
a sorsot. Amennyiben a Polgármesteri Hírlevél kiadásához közpénzt is
felhasználnak, akkor abban a képviselõk is publikálhatják a véleményüket. Danyi László ismertette, hogy
a közelmúltban bekövetkezett felhõszakadások miatt a hegyrõl leömlõ
víz Ond elején több ingatlant veszélyeztetett. Gyors intézkedés történt
az árkok és átereszek kitisztítására,
amiért a képviselõ köszönetet mondott. Ugyanakkor a patak házakat
árasztott el, miközben termõföldek is
víz alá kerültek a nem megfelelõ magasságú töltés és a rossz átereszek miatt. A károk tetemesek. A képviselõ
köszönetet mondott a védekezésben résztvevõknek. Ehhez Fekete József is csatlakozott, aki szerint a Kolozsvár utcában az árok szorul rendbetételre. A Gyár utcai szervizutakról a célforgalom kivételével ki kellene tiltani a teherautókat, a parkolásukat pedig végképp nem volna szabad engedélyezni. A Rákóczi iskola
mögötti füves területen lévõ focipálya út melletti kapuja mögé hálót kellene kifeszíteni. Bíró István arra hívta fel a figyelmet, hogy az eddigi aggodalmai a patakmeder gazossága
miatt a mostani áradásnál beigazolódtak. Az esetleges késõbbi károkért
a vízügyi igazgatóságot terheli a felelõsség. A Nestlé elõtt a tilalom ellenére kamionok parkolnak, ami
mellett szótlanul mennek el a rendõrök. A képviselõ szerint a hulladékudvar mûködtetése túl sok pénzébe kerül a városnak. Visi Ferenc köszönetet mondott a városgazda kft.nek azért, hogy a gyorsan eltakarították a Lajos közben a víz által lerakott hordalékot. Vaszily Miklós
arra hívta fel a figyelmet, hogy a városi árokrendszer karbantartásában az
ingatlantulajdonosoknak is megvan
a felelõssége. Egeli Zsolt elmondta,
hogy a lezúduló víz a Kórház köz elõtt

feltépte az aszfaltot, amit mihamarabb
helyre kellene állítani. Visi Ferenc szerint a kamionoknak megfelelõ parkolóhelyet kellene kijelölni. Danyi
László arra kérdezett rá, hogy a csapadékvíz-elvezetési program mikor
fog elkezdõdni. Rónavölgyi Endréné
ismertette, hogy az elmúlt nyolc esztendõben jelentõsen nõtt a város vagyona, a hitelállomány emelkedése
ettõl messze elmarad. A felvett pénzt
elsõsorban beruházásokhoz használják fel önerõként, így biztosítva
Szerencs fejlõdését. A gazdanapok
idei díszvendégét szakmai alapon választották ki, aki a Magyar Agrárkamara elnöke lesz. A 37-es számú fõutat a szegélykövezés ellenére szélesítik. A városban az elkövetkezõ idõszakban a három legfontosabb feladat
a patakból kiáramlott víznek a mederbe történõ visszavezetése, a károk helyreállítása és a kátyúzások elvégzése lesz. A 37-es melletti szervizutak aszfaltozása szerepel a város
tervei között, erre pályázni is fognak.
Innen ki kell tiltani az átmenõ teherautó-forgalmat. A járdafelújításokra igyekeznek a leghatékonyabban felhasználni a rendelkezésre álló
pénzt. Ez sajnos átmeneti megoldás,
de a pályázat erre a mûszaki tartalomra adott lehetõséget. A polgármester szerint a városlakóknak kell
eldönteniük, hogy Szerencs a jövõben
milyen irányba fejlõdjön. A népszavazás eredményét pedig a mindenkori városvezetésnek tiszteletben kell
tartani. Rónavölgyi Endréné kiemelte: a településen élõk közvetlenül választják a polgármestert, akinek kötelessége minél szorosabb kapcsolatot tartani a helyben élõ emberekkel.
Ennek egyik formája a hírlevél, ami
mellett személyes és on-line fogadóórákat tart, blogot mûködtet, több
kommunikációs csatornát használ a
minél szélesebb körû tájékoztatás érdekében.
Á. A.–S. L.
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BÛNÜGYI HÍREK

ELFOGTÁK A JÁTSZÓTÉRRONGÁLÓKAT

Csaknem 160 ezer forint kárt
okoztak azok az elkövetõk, akik április 23-án éjszaka ittas állapotban
megrongálták Szerencsen a Laktanya utca elején található játszóteret. Az eseményt óriási közfelháborodás követte, hiszen a környéken élõ kisgyermekes családok kezdeményezésére, összefogásból hozták létre a létesítményt.
A Szerencsi Rendõrkapitányságra április 24-én több bejelentés érkezett az esemény miatt, majd a
helyszínen rögzített nyomok alapján 15-16 évesekbõl álló csoport került a nyomozók látókörébe. Kiderült, hogy a fiatalok a téren szórakoztak az április 23-ai péntek éjszakán, majd miután jócskán felöntöttek a garatra, a játékokon vezették le jókedvüket. A Szerencsi
Rendõrkapitányság vádemelési javaslattal élt a Miskolci Fiatalkorúak Ügyészsége felé kétrendbeli,
csoportosan elkövetett garázdaság,
valamint folytatólagosan elkövetett
rongálás miatt.

RENDÕRKÉZEN
A FIATALKORÚ RABLÓ
Egy 15 éves fiú támadott meg és
rabolt ki két gyereket Miskolcon. A
rendõrség õrizetbe vette a bûncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható fiatalkorút.
Az eljárás adatai szerint az elkövetõ még április 11-én a késõ délutáni órákban megszólította egyik
áldozatát, akit azonnal bántalmazni kezdett. Az ütlegelés után pedig
elvette a megfélemlített fiú mobiltelefonját. Hasonló jelenet játszódott le május 6-án kora reggel, amikor az elkövetõ egy vele hasonló
korú fiúhoz lépett, akitõl, miközben
verte, az értékeit követelte. Az áldozatnál azonban nem volt semmi,
ezért a támadó az iratait vette el,
majd elmenekült a helyszínrõl.
A nyomozóknak sikerült beazonosítaniuk a tettest, akit bûnügyi õrizetbe vettek. Vele szemben rablás,
illetve rablás kísérlete miatt indult
eljárás.

KÉRÉSZÉLETÛ VOLT
A TOLVAJOK ÖRÖME
A Tisza-parton kivetett „hálóba”
többek közt csónakmotort eltulajdonító fiatalok is kerültek. Május
11-én este 20 órától a „Közbiztonsági Háló” program keretén belül fokozott ellenõrzést tartott a Tiszaújvárosi Rendõrkapitányság. Az
akcióban a rendõrök többek között
kiemelt figyelmet fordítottak a hétvégi házak környékének ellenõrzésére, mivel a horgászati szezon
megindulásával a tolvajok is elõszeretettel látogatják a Tisza-partot.
A rendõrök várakozásai nem voltak alaptalanok, ugyanis a késõ esti
órákban egy tiszaújvárosi fiatalkorú fiú és társa kívánta megkárosítani a hétvégi házas övezetet. Az elkövetõk zsákmányukkal azonban
már nem érhettek haza, mivel az ott
figyelõ járõrök tetten érték õket.
Késõ este a horgászkellékekre
utazó tolvajok igazoltatásukkor
azonnal „léket kaptak”, hiszen a náluk lévõ tárgyakkal – köztük két csónakmotor, illetve horgászfelszerelés
– nem tudtak elszámolni, sõt, inkább megmutatták azt az ingatlant,
ahonnan a tárgyak származnak. A
két fosztogató elõállítását követõ

gyanúsítotti kihallgatása során töredelmesen beismerte tettét. Kiderült az is, hogy két nappal korábban már jártak ugyanezen a telken,
s akkor az udvaron lévõ szekrénybõl vittek el három horgászbotot, illetve további felszereléseket. Ezek a tárgyak már a megtartott házkutatás során kerültek elõ.

NEM ROBBANT
A DIÁKBOMBA
„Az iskolában bomba van, ha
nem jönnek, akkor mind meghal”
– mondta egy férfihang. A rendõrség azonnal intézkedett és többek
között kiürítette a fenyegetõzõ által megjelölt intézményt.
Az Encsi Rendõrkapitányság
ügyeletére május 11-én, 11 óra elõtt
néhány perccel érkezett bejelentés
szerint egy halmaji közintézményben bombát helyeztek el. A helyszínre érkezõ rendõrök és tûzoltók
rövid idõ alatt kiürítették az épületet, majd a módszeres kutatás végül negatív eredménnyel zárult.
Mint utóbb kiderült, a nem létezõ
bomba keresése közben az encsi
nyomozóknak sikerült beazonosítaniuk a fenyegetõzõ telefonálót. A
16 éves nagykinizsi fiatalkorú fiú
utóbb megbánta tettét, s mint
mondta, csak úgy heccbõl telefonált. Vele szemben közveszéllyel
fenyegetés vétsége miatt indult eljárás.

A REZESEK
NYOMÁBAN
Kezdetben rezzenéstelenül tagadtak a tiszapalkonyai réztolvajok,
a rendõrség azonban alig pár óra
alatt felderítette a bûncselekmény
pontos körülményeit.
A Tiszaújvárosi Rendõrkapitányság ügyeletére a napokban érkezett
bejelentés szerint egy Tiszapalkonya határában lévõ telephelyrõl elloptak majd 110 méter hosszúságú
rézkábelt, amelynek az értéke meghaladja a 200 000 forintot. A helyi körzeti megbízott a tetthely környékén lábnyomokra lett figyelmes, amelyek elvezettek a település egyik családi házához. Az ott
lakó fiatalember kezdetben a közelben lévõ teleprõl sem igazán
akart hallani, nemhogy még az ellopott színesfémrõl. Az adatgyûjtés
során egy másik férfi is képbe került, akinél a rendõrök megtalálták
a már lehántolt rézkábelt. A bizonyítékok hatására az elõzõ fiatalember elismerte a bûncselekmény
elkövetését, amit fiatalkorú rokonával követett el.

TIZENÉVES ÖLTE MEG
A TINILÁNYT
Egy tizenhét éves lányt gyanúsít
a rendõrség egy tizenhat éves lány
megölésével Miskolcon. A nyomozás adatai szerint május 12-én egy
miskolci tízemeletes bérház legfelsõ
szintjén lévõ lakásban egy 16, illetve
egy 17 éves lány elõzetes szóváltás után dulakodni kezdett. A kölcsönös bántalmazás során a gyanúsított meglökte az erkélyen lévõ
sértettet, aki kizuhant. A 16 éves
lány szörnyethalt. A rendõrség õrizetbe vette a gyanúsított lányt, a bíróság pedig elõzetes letartóztatásba helyezte. A Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság emberölés bûntette miatt
folytat eljárást a 17 éves lánnyal
szemben, akit a Miskolci Városi Bíróság május 15-én elõzetes letartóztatásba helyezett.

ELÕZETESBEN AZ UZSORÁSOK
Kilenc családot tett nincstelenné
egy mezõzombori család, akik hoszszú éveken keresztül „kamatos
pénz” kölcsönadásából tartották
fenn magukat.
Az uzsorások 2008 júniusában
kerültek a Szerencsi Rendõrkapitányság nyomozóinak látókörébe,
amikor a megfélemlített, megfenyegetett sértettek anyagilag ellehetetlenülve, testi épségüket, rokonaikat,
gyermekeiket féltve feljelentették
zsarolóikat. Õk a harmadik uzsora-

kölcsönös „bûnbanda”, akiket a helyi rendõrök lefüleltek.
A mezõzombori család feje B.-né
volt, aki idõközben a börtönben elhunyt. B.-né lányával és annak élettársával folytatta az uzsoratevékenységet, áldozataik többnyire kispénzû,
anyagilag kiszolgáltatott helyzetben
lévõ személyek voltak. Az elkövetõk
száz százalékos kamatra hiteleztek kisebb-nagyobb összegeket, azaz a
felvett kölcsön minden hónapban
megduplázódott. Így fordulhatott elõ,
hogy mondjuk a 45 ezer forintos köl-

FOKOZOTT ELLENÕRZÉS
AZ UTAKON

A Szerencsi Rendõrkapitányság illetékességi területén az elmúlt egy hét
során három alkalommal tartottak fokozott közúti ellenõrzést. Az intézkedések során összesen 116 személyt
igazoltattak a rendõrök, tíz gépjármûvezetõ közül egy fõ bizonyult

ittasnak, ellene szabálysértési feljelentést tettek az egyenruhások.
Ezen felül a közlekedési szabályok
megsértõivel szemben nyolc esetben
tettek szabálysértési feljelentést és tíz
személy ellen szabtak ki helyszíni bírságot 121 ezer forint összegben.

csönbõl rövid idõ elteltével 1,1 millió forintos tartozás lett, vagy a 300
ezer forintos hitel kétmillióra duzzadt.
Elõfordult az is, hogy 10 ezer forint
fejében a hárommillió forintot érõ házat is kikövetelték. Az ügyleteknél
ügyvéd, vagy közjegyzõ által hitelesített kölcsönszerzõdést írattak alá a
sértettekkel, amelyekben jóval nagyobb összeg szerepelt a valósnál. Az
áldozatok azonban e miatt nem szálltak vitába a hitelezõvel, hiszen sorra megfenyegették õket: kezüket-lábukat törik, rájuk gyújtják a házat,
vagy elviszik õket prostituáltnak, ha
egy szót is mernek szólni. Ezek után
havi rendszerességgel érkezett az
uzsorások számlájára a sértettektõl a
30-40-50 ezer forintos törlesztõ részlet, míg az általuk kért többszázezres, vagy milliós tartozást ki nem
egyenlítették. Amennyiben fedezet híján az átutalás nem történt meg idõben, jöttek az újbóli fenyegetések. A
sértettek fizettek, amennyit tudtak,
még ha ismerõsöktõl, barátoktól kellett is pénzt koldulniuk. Máskor a hitelezõk kényszerítették õket, hogy a
bankból személyi kölcsönt vegyenek
fel, ezekhez õk biztosítottak hamis
munkáltatói igazolást. Ezeket az igényeket azonban minden esetben
visszautasították a pénzintézetek. Az
események addig követték egymást,
míg az anyagilag, pszichikailag tönkrement családok egyike úgy döntött,
hogy a rendõrséghez nem fordul segítségért.
Ekkor, azaz 2008 júniusában történt, hogy a bûnbanda tagjai elõzetes letartóztatásba vonultak, mostanra
pedig a Miskolci Városi Ügyészség
vádat emelt ellenük a 13 rendbeli
zsarolás mellett, magánokirat-hamisítás és jogosulatlan pénzügyi tevékenység folytatása miatt.

KÉSZENLÉTISEK A GÁTON

Több száz készenléti
rendõr vett részt az árvíz
elleni védekezésben az elmúlt idõszakban BorsodAbaúj-Zemplén megyében.

A munkálatokba a testület miskolci és nyírbátori egységei mellett a szombathelyi bevetési osztály
munkatársai is bekapcsolódtak. A tûzszerész szolgálat búvárai két csónakkal Gesztely és Ócsanálos
térségében nyújtottak se- A Készenléti Rendõrség munkatársai is
gítséget a gátak állapotának védekezésbe.
felügyeletében.
A Készenléti Rendõrség tájékoz- Gesztelyben szükségessé vált árvíztatása szerint, miután Szikszón, Sá- védelmi munkálatok meghaladták a
toraljaújhelyen, Ócsanáloson és helyi erõk kapacitását, már május 17-

BICIKLIS-BALESET

bekapcsolódtak az árvíz elleni
én a segítségükre érkeztek a testület
három bevetési osztályának munkatársai. A rendõrök nemcsak rendészeti feldatokat láttak el, hanem a védekezési munkákból is kivették a részüket. Homokzsákokat töltöttek,
szállítottak és raktak le a gátakon, illetve õrizték a kitelepítettek házait,
segítették az egészségügyi ellátást és
forgalmat irányítottak.

TÜZET GYÚJTANI
SZABAD

– Mázlista! Ha lenne állásom, most kamionnal jöttem volna...

A csapadékos idõjárás és az erdõket érintõ káresetek számának
csökkenése miatt feloldotta a BorsodAbaúj-Zemplén megyére elrendelt
tûzgyújtási tilalmat a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.
A korlátozás megszûnésével az
erdõkben az arra kijelölt helyeken lehet tüzet gyújtani.

HONISMERET
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TELEPÜLÉSÜNK RÉGI ÉPÜLETEI

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 II.
A Szerencsi Szálloda részvénytársaságot 1914-ben felszámolták. A vendéglátóhely eladásából és készpénztartalékából származó bevétel fedezte az adók és illetékek költségeit, valamint a 45 részvény osztalékára és
visszavásárlására fordított kiadást. A gróf Szirmay Sándor elnökletével mûködõ, felszámolást
végzõ felügyelõ bizottság nullszaldóval elismerte a társaság
megszûnését. A részvényesek
számára nem bizonyult rossz befektetésnek, hiszen a részvényekért kettõezer koronát, éves
osztalékként 75 koronát, illetve
„felülosztalék” címén minden
tag még 80 koronát kapott.
A szállodát Nagy János vendéglõs vette át, és a kor igényeinek megfelelõen rendezte be.
A pincét a legjobb tállyai, mádi és többféle, tisztán kezelt borokkal töltötte fel.
Kitûnõ konyháról is gondoskodott, és
garantálta a legjobb és leglelkiismeretesebb kiszolgálást. Példázza ezt a
szándékát az elõzõ bérlõ búcsúvacsorájára összeállított menü: kecsege
és fogas tartármártással, spékelt bélszín,
ruca és kappan vegyes kompóttal, krémes béles, túrós csusza, gyümölcsegyveleg, kávé, likõr, borok. Olcsó halestélyt is rendezett a szálloda kerthelyiségében finom, friss, tiszai halból.
Bérlõváltáskor az újak igyekeztek egy
kicsit más színben feltüntetni az épületet. Általában a belsõ átalakításra helyeztek nagyobb figyelmet, azonban
1909-ben Kiss Ernõ irányítása révén az
emeleti díszterem, a kávéház és vendéglõ mellett a kapu bejárata is díszes

festést kapott. Bár az udvarra és konyhára is ráfért volna a tisztogatás, de azt
változatlanul hagyta.
A tulajdonosok legkecsegtetõbb ígéretei ellenére akadtak gondok a szálloda és környékének tisztaságát, mûködését illetõen. Már a század elején panaszkodtak a helyiek a külsõ megvilágítására, mondván, hogy a színházi
elõadások káprázatos fényébõl távozó közönséget a kapuban egyiptomi
sötétség fogadja, mivel a szálloda
elõtt lévõ két lámpa közül egyik sem
ég. Sokáig ismételten felvetõdõ téma
volt a szálloda mögött kialakított új utca
– ma Jókai utca – árokrészében bûzlõ
szemét, mely fertõzte a környéket, és
a vendégeket elriasztotta annak kipárolgása. Kérték a járás orvosától a közegészségügyi szempontból veszélyes
árok lefedését, a bacilustanya megszüntetését.

Olykor a tulajdonosok is kivívták az
étterembe járó közönség ellenszenvét.
Keresztesi Lajos ellen az volt a kifogás, hogy elõnyben részesíti a cukorgyári tisztviselõket, és eléggé udvariatlan módon kezeli a városi atyafikat.
A helyi lap szerkesztõjét és nyomda
tulajdonosát például, amikor egy színházi elõadás után társasággal vacsorázni szándékozott az étteremben,
egyszerûen nem szolgálta ki. Arra hivatkozva, hogy elfogyott az étel és ital,
átküldte õket a „Gyöngytyúk” nevû
vendéglõbe.
A Nagy Szálloda földszintjén lévõ
vendéglõ és söntés miatt a helyiek a
Duhaj becenevet ragasztották az épületre. Ennek oka abban keresendõ,
hogy a részeg emberek garázdálkodása
miatt az intelligens közönség olykor

AZ ALKOTÓ EMBER
EMLÉKEZETE

A megemlékezõk koszorúkat helyeztek el Kiss Attila megyaszói sírjánál.
A megyaszói református temetõben
Kiss Attila sírjánál emlékezett meg a
Bocskai gimnázium egykori igazgató-helyettesérõl május 15-én a szerencsi Sziget Alapítvány. A pedagógus családtagjai, barátai és tisztelõi
jelenlétében megtartott eseményen
Mészáros István református lelkipásztor hangsúlyozta, hogy Kiss Attila életében boldog alkotó ember
volt, aki saját maga körül békét tudott teremteni.
Nyíri Tibor kiemelte, hogy hét
esztendeje emlékeznek meg a madarak és fák napjához kapcsolódó-

an a természet védelme iránt is elkötelezett Kiss Attiláról, azonban
idén a csapadékos idõjárás miatt a
Szerencs–Megyaszó közötti hagyományos gyalogtúra elmaradt. A Sziget Alapítvány kuratóriumának elnöke felidézte, hogy egykori barátját és kollégáját 45 évesen ragadta
el a halál, ami súlyos veszteséget jelentett a Bocskai gimnázium, Szerencs és Megyaszó számára egyaránt.
A megemlékezés végén a jelenlévõk koszorúkat helyeztek el Kiss Attilának a megyaszói református temetõben lévõ sírjánál.

csak félve léphetett be az étterembe.
Akadt olyan ittas vendég, akinek érkezésekor kiürült az étterem, mert már
ismerték kötözködõ, sértegetõ stílusát.
A szerencsiek féltették szállodájuk
hosszú évek során kialakított és fenntartott jó hírnevét és színvonalát. A nyilvános helyeken részeg állapotban botrányt okozók megfékezésérõl a kihágási törvény rendelkezett, melynek alkalmazására gyakran felszólították az
olykor kapzsi üzemeltetõt. Ennek eleget téve Büchszer József vendéglõs a
fõszolgabírósághoz feljelentette Sárváry
Ferenc ügyvédet, ittas állapotban rendezett nagyszabású botrányai miatt.
Több szemtanú egybehangzó vallomása alapján Gortvay Aladár fõszolgabíró, példát statuálva, kitiltásra ítélte a duhaj kollégát.
A két világháború között, a kor szellemének indíttatása révén, fõleg hazafias esték, ünnepek, rendezvények színtere volt a
szálloda. A helybeli zászlóalj is gyakran tartotta ünnepi összejövetelét ebben
az épületben. A második világháború idején nemcsak
Szerencsen, hanem az
egész országban nagy volt
a lakáshiány. A szálloda is
a menekültek lakásigényeit elégítette ki, mint kereskedelmi szálláshely megszûnt létezni. Így szomorú
eseményeknek volt szemtanúja, például amint Laczó Gusztáv
kereskedõsegéd, aki a nehéz gazdasági körülményei miatt, a Nagy Szálló emeletén lévõ lakásából az utcára
vetette magát.
A város lokálpatriótái többször hangot adtak azon nézetüknek, hogy a város fejlõdését szolgálná, ha a berendezésében és áraiban is a várható vendégek igényéhez és fizetõképességéhez alkalmazkodó szálloda épülne városunkban. A társasági összejöveteleket ebben az idõben a Nagy Szálloda
díszterme helyett az Ipartestület, a Katolikus Kultúrház, illetve Gyári kör helyiségeiben rendezték meg.
A háború utáni felújítás lehetõvé tette, hogy Csillag szálloda néven ismét
bekapcsolódjon a szálláshelyek sorába. Mindössze 13 szobával és 30 férõhellyel rendelkezett, mely 1970-ben,
fénykorának utolsó évében 2940 vendéget fogadott, ebbõl 93 fõ volt külföldi. Ezek a vendégek is csak átmeneti szállásként vették igénybe, hiszen
csupán 4612 vendégéjszakát töltöttek
el, ami átlagban maximum kétnapi szerencsi tartózkodást jelent.
Az egykori, számos történelmi eseményt átélt épületet 1975-ben bontották le, s helyére emeletes bérházat
építettek, földszintjén ma drogériaüzlet mûködik. Egy év múlva a Rákóczi-vár átalakításával 26 szobával és
70 férõhellyel megnyílt a Hotel Huszárvár. Tizenöt év elteltével ez a szálloda is az enyészet sorsára jutott, és
városunknak azóta sincs mûködõ szállodája.
O. Z. M.
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Kéktúra XXXVIII.

KÕSZEG – KEMENESHÁT

A gyermek kéktúra kiírásának elsõ
tájegysége. Ezen a területen az egyes
és a kettes számú túraút halad át mintegy 143 kilométer hosszúságban.
Ez a mesterségesen alkotott terület valójában két részbõl áll. Az
egyik a Kõszegi-hegység, amely magasságban eltér a Kemenesháttól, és
az elõbbihez tartozik a Dunántúl legmagasabb pontja, a 882 méter magas Írottkõ. A tájegység másik részét
a beosztás Sümegig jelzi. A sors iróniájának tekinthetõ, hogy Írottkõ és
az ország másik végén a Nagy-Milic is kicsúszott hazánk területérõl.
A nyugati határhoz közeli rész az ország legcsapadékosabb területe. A
Kõszegi-hegység és a benne lévõ Velemi erdõ magas páratartalmú. Ez jótékony hatású a légzõszervi betegségekben szenvedõknek. A hegység
szinte teljes területe tájvédelmi körzet, amit jó tudni a terület látogatóinak. Annak a figyelmét viszont nem
fontos erre felhívni, aki bárhol is járva, a természet szépségeinek megóvását fontosnak tartja. Kõszeg után,
mintegy 130 kilométeren át a túrafüzet 0–90 méteres szintkülönbségeket mutat, de a legtöbb szakaszon
20 méter körüliek az értékek. Ez az
etap az egész kéktúra legsíkabb szakasza és különösebb fáradtság nélkül jól lehet haladni. Jelentõs részben a Rába völgye, ami a Dunántúl
legnagyobb folyója. Sajnos, ez a vízfolyás gyakran szerepel a híradásokban habzása miatt, ami a szomszédos ország bõrgyárainak köszönhetõ. A túraút Sárvárnál keresztezi a folyót, melynek vizébõl a
Balaton vízhiányának pótlása is felvetõdött. Vasvár térségében egy kisebb duzzasztóból alig néhány kilométerre csõvezeték segítségével
fel lehetne szivattyúzni a vízválasztóra a vizet. Innen egy patakmederben a Zala folyóba táplálva érné el
a Balatont. Persze, akkor keményebben fel kellene lépni a Rába vizének tisztasága érdekében. A Balaton idõszakos vízhiányának megoldása mellett Budapest árvízvédelmében is segítséget jelentene a Duna

vízszintjének csökkentése útján. Lehet, hogy ez csak néhány centimétert jelentene, de lehet, hogy elég lenne egy katasztrófa megelõzésére.
Hosszúpereszteget elhagyva sok kilométeren keresztül erdõben visz az
út. A következõ ellenõrzõ pont a
Szajki-tavaknál lévõ erdészháznál
van. A tónál kialakított fürdõben az
arra járók megmártózhatnak, amit mi
is megtettünk. Mikes Zoltánnal jártam erre egy alkalommal. Estére értünk ide, és nagy volt a nyüzsgés a
tó környékén. Két honvédségi sátorlapunk volt. Ez esõ ellen is jó, de
kettõt összegombolva egy kétszemélyes sátor jön ki belõle. Aki volt
katona, az ismeri ezt a megoldást.
Ennek védelme alatt töltöttük az éjszakát. Reggel aztán további utunk
is jelentõs részben erdõben haladt.
Vas, Zala, és Veszprém megyék területét érintettük közben. A Dergecsi-erdõbõl kilépve egy nagy síkság
tárult a szemünk elé. A síkság túlsó
felén hamar feltûnt Sümeg vára. A
várat IV. Béla királyunk parancsára
a veszprémi püspök építtette. Az építmény egy 270 méter magas kúpon
létesült, és uralja a környéket, ezért
stratégiai jelentõséggel bírt a történelem viharos éveiben. Nagy szerepe volt például a Rákóczi-szabadságharc idején, amikor fõhadiszállás
és hadtápközpont volt. A várban még
lõporgyár is mûködött egy ideig. Ezért
aztán a többi erôsség sorsára jutott,
az osztrák hadvezetés felgyújtatta. A
vár késõbb elveszítette jelentõségét.
Az idõ vasfoga és a környékbeliek
munkája által lassan pusztult, egészen 1960-ig, amikor ásatások
kezdõdtek. Ezután kezdetét vette a
helyreállítása és napjainkban jelentõs idegenforgalmat bonyolít le.
A kéktúra szempontjából érdekes
még, hogy eredetileg csak eddig
volt kijelölve. A túraút meghoszszabbítására a hetvenes években került sor Velemig, majd késõbb Írottkõig. Sümeg nevezetes személye
Kisfaludy Sándor, akinek emlékét
egykori házában múzeum õrzi.
(Folytatjuk.)
Szádváry Gyula

A TERMÉSZET TISZTELETE
A madarak és fák napját ünnepelték május 18-án a szerencsi Bocskai
gimnázium diákjai. Az eseményen
Nyíri Tibor fõigazgató-helyettes ismertette, hogy a világon elsõ ízben
1902-ben Magyarországon tartották
meg az eseményt annak kapcsán,
hogy az európai államok egyezményt
kötöttek a mezõgazdaságban hasznos
madarak védelme érdekében. Ennek
a szervezõje Chernel István ornitológus volt. Az ünnep hivatalos bevezetése azonban csak néhány évvel

késõbb, 1906-ban történt Herman
Ottó hathatós közremûködésével,
amikor gróf Apponyi Albert vallás- és
közoktatásügyi miniszter körrendeletben írta elõ, hogy évente egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos
madaraknak és azok védelmének jelentõségét megismertesse. Ekkor a
gyermekek fákat ültettek és ápoltak,
madárodúkat helyeztek ki és takarítottak, akadályversenyeken, vetélkedõkön, kirándulásokon vettek részt,

újságcikkek, könyvek és plakátok
emlékeztek és emlékeztettek a természet védelmére. A második világháború után sokat vesztett népszerûségébõl, de a kilencvenes években ismét egyre többen ünneplik meg.
1996 óta kormányrendelet alapján a
madarak és fák napjáról május 10-én
emlékezik meg az ország.
A fõigazgató-helyettesi tájékoztató
után a bocskais diákok verses mûsorral hívták fel társaik figyelmét a természet védelmére.
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A
A CUKORGYÁR MEGMENTÕI
Néhány gyári dolgozó 1944-ben
életét kockáztatva megmentette a felrobbantástól a napjainkban lerombolt Szerencsi Cukorgyárat. A második világháború végén a II. ukrán
front közeledtével Szerencset megszállva tartó német mûszaki alakulat a gyárból minden alapvetõ fontosságú gépet, berendezést igyekezett leszereltetni és hét vasúti kocsiba
bepakoltatni. 1944. szeptember végén szovjet vadászrepülõgépek és Liberátorok tûntek fel az égen. A cukor- és csokoládégyárak épületei
felett két Sztálin-gyertyát dobtak le,
amelyek több órán keresztül nappali
fényességet biztosítottak. Nagy meglepetésünkre bombázás és fegyverhasználat sem történt, néhány kör
megtétele után a gépek tovább repültek.
Itt kell megemlítenem, hogy a gyár
tapasztalt, idõskorú dolgozói a kazánokat folyamatosan fûtötték, és a
két gyárkémény állandóan füstölt. Ennek nagy hasznát vettük néhány nap
múlva. A németek a gyár több épületét és a két nagy kéményt aláaknázták. Szerencsére nem történt robbantás. Mint késõbb megtudtuk, az
üzem három képzett mûszaki munkatársa és segítõik a tervezett robbantás elõtti hajnalon a sötétség leple alatt mûködésképtelenné tették a
gyújtózsinórokat és a gyutacsokat.
Életveszélyes vállalkozás volt, de
soha el nem évülõ dicsõséges tevékenység. A Gestapó hallatlan erõkkel próbálta felderíteni a kudarc
okát, az elõidézõk személyét. Viszont
már menekülésre készültek, mert
Prügy felõl elõrenyomultak a felszabadító ukrán harcosok.
A nagyszerû tettesek Danielszki Tivadar mûszaki tisztviselõ és segítõje, Homovics János mezõzombori lakos, cukorgyártási szezonmunkás és
magángazdálkodó. Magda József akkori géplakatos, cukorfõzõ, akinek segítõje Hegedûs Mihály monoki lakos
volt, aki ötven évig járt be gyalog té-
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len-nyáron a munkahelyére. Kubi Mihály betanított munkás, segítõje Kádas József, a rézmûves és csõszerelõ mûhely dolgozója, aki 50 év szolgálati idõ után került nyugdíjas állományba.
1944 novemberében az ukrán seregek felszabadították Szerencset,
majd elvonultak a hegyaljai községek felé. Szerencs város parancsnoka magához rendelte Danielszki Tivadart és kinevezte „davaj” igazgatónak. Élete végéig rajta maradt ez
a címke. Az édesapja a cukorgyár területén lévõ vasúti cukorraktár vezetõje volt. Õ maga a gyár legkülönbözõbb szintû mûszaki tisztségviselõje lett, majd nyugdíjba vonulás elõtt 25 évig mûszaki fõintézõ és
fõmûszakvezetõ volt. Egy ideig Salánki István fõmérnököt is helyettesítette. Több, sikeres mûszaki intézkedést foganatosított, melynek számottevõ gazdálkodási eredménye is
volt. Majd 52 év szolgálati idõ után
került nyugdíjas állományba.
Magda József cukorgyártási dinasztia leszármazottja volt. Akkori
géplakatos és cukorfõzõbõl magas
képzettséget szerzett és nagy szakmai tapasztalatra tett szert. Az egész
gyárat jól ismerte, annak minden dolgozójának a teljesítményét, magatartását figyelemmel kísérte. A mûszaki vezetõk és a vállalatvezetésben
alkalmazottak közül többen köszönhetjük neki elõmenetelünket.
Ötvenkét év szolgálati idõ után került nyugdíjas állományba, és a vállalat saját halottjaként gondoskodott az eltemetésérõl.
Kubi Mihály betanított csõszerelõ
szakmunkás késõbb a gyári vízmûvek vezetõje lett. 45 éves korára szerezte meg a 8 osztályos végzettséget, majd öt esztendõ múlva a cukoripari szakmunkás-bizonyítványt.
52 év szolgálati idõ után többek között a következõ szavakkal búcsúzott:
„Amikor egy vándor eléri a hegytetõt, megpihen, visszatekint és lefelé
már lassabban, de elégedetten megy
tovább.”

Mi sem bizonyítja a gyárhoz a dolgozók szeretetét, mint áldozatos, életveszélyes tettük. A felszabadító csapatok e tekintetben a legjobbkor érkeztek, így mind a hatan elkerülték,
hogy az SS felelõsségre vonja õket.
Szerencs város parancsnoka az ukrán katonákat is kiküldte a mezõgazdasági földtulajdonosokhoz, hogy
a fagyos földbõl a még jobban megfagyott cukorrépát ássák ki és a gyár
területére szállítsák azt be. A „davaj”
igazgatónak parancsba adta a technikailag hiányos üzem beindítását.
Tíz napig mûködött a gyár. A dolgozók áldozatos munkát végeztek.
Közel 300 tonna cukrot gyártottak,
amit a hadsereg elvitt. Kivéve azt a
kisebb mennyiséget, amelyet a fent
említett három vezetõ szétosztott a
gyár dolgozóinak és katonai szolgálatot teljesítõk családjának 5-5 kilogrammonként.
A cukorgyár 75 éves fennállásának
ünnepségén az üzem hat megmentõje magas kitüntetésben részesült.
Bizony voltak köztük, akik az ünnepi
emelvényre már csak az utódaik segítségével tudtak felmenni, hogy az
országgyûlés elnökétõl átvegyék az
elismerést. Sajnos, a 100 éves centenáriumi ünnepségsorozatot már
csak ketten, Danielszki Tivadar és
Homovics János élték meg.
Tisztelettel adózunk a merész tett
három értelmi szerzõének és három
fizikai munkás segítõjének. Nem feledjük a bölcs mondást: „Aki gyümölcsöt szakajt a fáról, gondoljon annak ültetõjére.”
Stevlik Béla,
a Szerencsi Cukorgyár
volt dolgozója

FELHÍVÁS OLVASOTTSÁGI
VERSENYRE

A szerencsi Városi Kulturális Központ és Könyvtár a Nyári Ifjúsági Olvasottsági Verseny 2010 keretében pályázatot hirdet a szerencsi kistérség
tanulói részére.
A diákok 3 korcsoportban – 9–10
évesek, 11–12 évesek, 13–14 évesek
– adhatnak be pályázatot nyári olvasmányukról.
A témák korcsoportonként a következõk: 9–10 évesek: Fekete István:
Csí címû elbeszéléséhez készíthetnek
illusztrációt. 11–12 évesek: Mándy
Iván: egy szabadon választott mûvének feldolgozása olvasónapló formájában. 13–14 évesek: Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyõje címû regényének feldolgozása.
Egy tanuló egy mûvel pályázhat,
melyet jeligével ellátva kérünk beküldeni. Lezárt borítékban kérjük,

MENETRENDI EGYEZTETÉS
Kistérségi menetrendi egyeztetésre
hívta Szerencs és térsége önkormányzatait május 11-ére a város polgármesteri hivatalába az Észak-magyarországi
Regionális Közlekedésszervezési Iroda.
A fórumon Kunhalmi Zoltán, a MÁVSTART Zrt. regionális menedzsere kiemelte, hogy a vonatközlekedési menetrend meglévõ szerkezeti elõnyeit a jövõben is szeretnék megõrizni. A vasúti pálya állapota miatt az IC járatok esetében
a menetidõ növekedésével kell számolni. A nemzetközi forgalomban megszûnik a Varsovia gyorsvonat. Ugyancsak nem közlekedik majd a Szerencsrõl
8.13 órakor Sátoraljaújhelyre, majd
10.47-kor vissza irányba érkezõ járat, va-

EUROPART-TALÁLKOZÓ
LUXEMBURGBAN

Sikeres európai uniós pályázat eredményeként a luxemburgi Hesperange,
a németországi Malchin és Szerencs
2004-ben indította útjára a kulturális és
ifjúsági együttmûködést magában foglaló
„Europart” elnevezésû programot, amelynek keretében minden évben más-más
település a házigazdája az ifjúsági testvérvárosi találkozóknak. A rendezvények
elsõsorban zenész, táncos, énekes fiatalok bemutatkozására irányulnak, akiknek több fellépési lehetõséget is szerveznek a vendéglátók. A muzsikusok
mellett az 50 fõs küldöttségek tagjai között voltak már fiatal labdarúgók, teniszezõk, asztaliteniszezõk, akik a sport területén mérték össze tudásukat. A programok fontos célja a fiatalok közötti kap-

mellékeljék a tanuló nevét, osztályát,
az iskola nevét. Az elkészített mûvekbõl kiállítást rendezünk, a legjobbak korcsoportonként díjazzuk. A
korábbi évekhez hasonlóan várjuk a
kreatív, ötletes és színvonalas pályázatokat.
Az elkészült olvasónaplók leadási
határideje: szeptember 24-ig. A cím,
ahová az elkészült munkákat kérjük
eljuttatni: Városi Kulturális Központ
és Könyvtár, 3900 Szerencs, Rákóczi-vár.
Eredményhirdetés, díjátadás 2010.
október 4. (hétfõ) 14 óra.
Bõvebb felvilágosítás a 47/362254/17-es telefonszámon Meczóné
Reviczky Beáta könyvtárostól kérhetõ.
A könyvtár nyitvatartási ideje alatt a
megadott témákhoz anyagot tudunk
biztosítani könyvtárunk állományából.

csolatteremtés, amelynek érdekében közös kulturális és szabadidõs programokat szerveznek a házigazdák.
Ez év júniusában a luxemburgi Hesperange ad otthont a soron következõ
találkozónak. Szerencsrõl 50 fõs delegáció utazik a testvérvárosba. Az énekesekbõl, zenészekbõl, sportolókból,
civil szervezetek képviselõibõl és vállalkozókból álló csoport mellett településünk egyik büszkesége, napjaink egyik
fiatal sztárzenekara, az Idiot Side együttes is koncertezik majd Luxemburgban.
A csoport június 16-án autóbusszal indul útnak Hesperange-ba, ahol számos
hangverseny, fellépés, kirándulás és
rockkoncert színesíti majd a résztvevõk
napjait.

lamint a szombati napokon Szerencsrõl
20.17 órakor Abaújszántóra induló szerelvény.
Papp Marianna, a Borsod Volán Zrt.
személyszállítási osztályvezetõje ismertette, hogy a cég veszteségkiegyenlítési
igényét várhatóan csak 90 százalékban
téríti meg az állam, az egekbe szökött
üzemanyagárral és az idei esztendõre az
utasforgalom további csökkenésével is
számolniuk kell. A zrt. minden olyan, a
menetrendhez kapcsolódó kérést, ami
nem jár többletigénnyel, igyekszik teljesíteni. Az osztályvezetõ kiemelte: Szerencsen a rendelõintézet fejlesztése az
egészségügyi intézménybe irányuló közlekedésben vethet fel kérdéseket.
Boros-Leskó Géza, Prügy polgármestere a teljes árú menetjegyek magas árát
kifogásolta, ami a családok jelentôs részének túlzott terhet jelent. Az utazók
húsz százaléka fizet rendesen, és mivel
kevés a bevétel, a jegyáremelés is ezeket az emberek terheli. A polgármester
kérésként fogalmazta meg, hogy a Prügy
és Szerencs között a gyári mûszakváltás idõszakában közlekedõ buszok járatait úgy szervezzék, hogy azokat a városba dolgozni bejárók igénybe tudják
venni. Néhány járat pedig ne csak a város vasútállomásánál, hanem az egészségügyi központnál forduljon meg, mert
sok idõs ember jár szakrendelésekre.
Lengyel Gábor, Monok jegyzõje azt
kérte, hogy a buszok indulása igazodjon a vonatok érkezéséhez, hogy azokat a vasúton érkezõk igénybe tudják
venni. A jegyzõ szóvá tette: az utolsó
jon este nyolc órakor indul a szerencsi
vasútállomásról Monokra, aki tovább
dolgozik, az már csak autóval tud hazajutni.

HÚSZÉVES TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezeknek a vendéglátásoknak köszönhetõen a tagság között szoros barátságok alakultak ki. Ez jelenti a két
egyesület együttmûködésének az igazi
erejét.
Marina Klein, a Geisenheimi Testvérvárosi Egyesület elnöke felidézte azokat
az élményeket, amit húsz évvel ezelõtt
a Szerencsre látogató elsõ Rajna-parti delegáció tagjaként szerzett. Mint fogalmazott, a házigazdák vendégszeretete
már akkor nyilvánvalóvá tette számára,
hogy jó helyre érkeztek. Az eltelt húsz
esztendõ történései visszaigazolták az akkori érzéseit, hiszen azóta eredményesen mûködnek együtt a közös Európa
megteremtéséért, tiszteletben tartva egymás kultúráját. Az elnök hangsúlyozta,
hogy munkájukban továbbra is számítanak az önkormányzatok támogatására, hiszen a két egyesület tölti meg tar-

talommal mindazt, amit a települések vezetõi a testvérvárosi szerzõdésben rögzítettek.
Frank Kilian, Geisenheim újonnan
megválasztott polgármestere felidézte,
hogy korábban egy alkalommal járt Budapesten és a Balatonnál, ahol a kéthetes nyaralása alatt megtapasztalta a
magyarok vendégszeretetét. A polgármester nagy jelentõségûnek tartotta a
testvérvárosi kapcsolatok ápolását,
amelyek hozzájárulnak az egységes
Európa létrejöttéhez. Fontos, hogy a
más népekhez tartozó különbözõ korosztályok egymásra találjanak, akik
között kitüntetõ figyelem illeti a fiatalságot. Ezeknek a törekvéseknek a megvalósításában az Európai Unió támogatására is számítanak.
A köszöntõket követõen Rónavölgyi
Endréné és Peter Kesseler erõsítette meg
aláírásával Geisenheim és Szerencs

együttmûködését, majd Cseppely János
elnök és Gál András titkár elismerõ oklevelet adományozott a Szerencsi Testvérvárosi Egyesület nevében a két város
közötti kapcsolat ápolásában kifejtett
munkásságáért a geisenheimi Walter
Schwartznak, Marina Kleinnek, Maria
Bindernek, Tömõ Imrének és Miltényi
Györgynek, valamint Szerencsrõl Hajdú
Józsefnének, Oleszka Józsefnének, Magda Gábornak, Cseppely Jánosnak és Bíró Istvánnak.
Marina Klein a Geisenheimi Testvérvárosi Egyesület nevében a tagság által
felajánlott 275 eurót nyújtott át a mûvészeti iskola néptánccsoportjának Harkányné Kovács Katalin intézményegységvezetõnek és Bajári Éva néptánctanárnak.
Az ünnepség végén a jelenlévõk megtekintették a két város együttmûködésének elmúlt húsz évét felelevenítõ dokumentum- és fotókiállítást.
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A KISTÉRSÉGI KÖNYVTÁRAK
FEJLESZTÉSÉÉRT
Szerencs és a kistérség további hat
települése mûködik együtt egy nagyszabású könyvtárfejlesztési programban. A közel hetven millió forintból megvalósuló beruházások a
közgyûjtemények könnyebb használatát, a szolgáltatások korszerûsítését és a biztonság javítását segítik elô.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló
fejlesztésben a konzorciumvezetõ
szerencsi Városi Kulturális Központ
és Könyvtár mellett Legyesbénye,
Mád, Megyaszó, Taktaharkány, Taktaszada és Tiszalúc közgyûjteményei
vesznek részt.
Az eredményes pályázat tartalmazza az érintett települési könyvtárak informatikai hálózatának összehangolását és fejlesztését, egységes
adatbázis kialakítását. A projekt minden intézményben biztosítja a Szerencsen már sikeresen alkalmazott vonalkódos kölcsönzést és megteremti
az internethasználat lehetõségét.
Taktaszadán ötmillió forintot költenek több mint harminc éves könyvtárra.
– Az épületet 1978-ban húzták fel,
kimondottan a helyi közgyûjtemény
elhelyezésére – tájékoztatta lapunkat

Zsebik Bálintné könyvtáros (fotónkon). A nyitvatartási idõnk az olvasói igényekhez igazodva sokat változott az elmúlt évtizedekben. Jelenleg hétköznapokon 13–16 óra
között fogadjuk a betérõket. A gyerekek elsõsorban az ifjúsági irodalmat, leányregényeket, a mesekönyveket és a kötelezõ olvasmányokat
keresik. A felnõttek körében a kalandos történetek, romantikus regények a kedveltek, de sokan érdeklõdnek a konyhamûvészet és az
állatokról szóló könyvek iránt is.
Zsebik Bálintné kiemelte, hogy
2006-ban az eMagyarország program
keretében két számítógépet és multifunkcionális nyomtatót kaptak használatba. A korszerû technika meg-

könnyítette a munkájukat, hiszen a
könyvállományt számítógépen rögzíthették és az internet-használat sok
fiatalt vonzott a könyvtárba, mert a
diákok közül többeknek nincs erre otthon lehetõsége. Most, az új program
keretében újabb számítástechnikai
eszközök érkeznek az intézménybe.
A megvalósuló akadálymentesítésnek köszönhetõen a fogyatékkal élõk
is könnyebben igénybe vehetik majd
a szolgáltatásokat. A 10 ezer kötetes
könyvtár jelentõs lexikonállománnyal
rendelkezik, ezeknek és a számítógépeknek a védelmét is szolgálja
majd a kiépülõ biztonságtechnikai
rendszer. A harmincéves épületben
elavult a villamoshálózat. Ennek és a
világítótesteknek a cseréje is megtörténik nagyobb fényt adó, mégis energiatakarékos fényforrásokra.
A hét települést érintõ pályázat keretében elnyert, közel hetvenmillió forintból több mint 44 millió forint szolgál számítástechnikai eszközök és
szoftverek beszerzésére, míg az épületek átalakítására és akadálymentesítésére 10,5 millió forintot fordíthatnak a konzorciumi partnerek. A beruházások a tervek szerint az idén december 31-ig befejezõdnek az érintett intézményekben.

Golop

GYERMEK-NÉPTÁNCOSOK
A SZÍNPADON

Szerencsi fiatalok is felléptek a találkozón.
Hetedik alkalommal rendeztek térségi néptánctalálkozót Golopon. A
május 15-ei esemény ünnepélyes
megnyitóján Kiss Lajos üdvözölte a
fellépõ csoportokat és érdeklõdõket.
A község polgármestere beszédében
hangsúlyozta, hogy az elmúlt években ugyan a helyi általános iskolát
be kellett zárni, a golopi néptáncoktatás azonban túlélte a változásokat és a csoportjaik sikereket érnek
el a különbözõ versenyen és fellépések alkalmával egyaránt. Koncz Ferenc országgyûlési képviselõ szerint
gyerekek nélkül egy településnek nin-

csen jövõje, ezért fontos, hogy a jövõben Golopon legalább az alsó tagozatban újra induljon az általános iskolai oktatás.
Az ünnepi köszöntõk után sorra léptek színpadra a golopi néptánc-találkozóra érkezett csoportok, akik között szerencsi fiatalok is szerepeltek.
A délutáni programhoz a Parapács zenekar biztosította a talp alá való muzsikát, miközben a hét településrõl érkezett tizenegy hagyományõrzõ
együttes mutatkozott be a közönség
elõtt. Az eseményen városunkat a Hajnali néptánccsoport képviselte.

Mád

A VÁROSHÁZÁRÓL
JELENTJÜK
(Folytatás a 7. oldalról.)

HUNYADI HELYETT
KÁLVIN KÖZ
A helyi református egyház kezdeményezésére került az önkormányzat elé az a kezdeményezés, ami a
Hunyadi köznek Kálvin közzé történõ átnevezésérõl szól. Bíró István
elnök a pénzügyi és városfejlesztési bizottság nevében azzal a feltétellel
járult hozzá a változtatáshoz, ha a
javaslattevõ az egyetlen érintett család minden, ezzel kapcsolatos költségét magára vállalja. Gadóczi Bertalan jegyzõ kiemelte: az okmányiroda akár munkaidõn túl is vállalja
az okmányok átvezetését, amiért
nem kell díjat fizetni. Heves János
támogatta a kezdeményezést, hozzátéve: a nagy törökverõ nevét utca
õrzi Szerencsen. Az elõterjesztést a
testület Suskó Viktor tartózkodása
mellett elfogadta.

TÁMOGATÁS
KISVÁLLALKOZÓKNAK
Ezt követõen Bíró István elnök ismertette, hogy az önkormányzat kisvállalkozások támogatására megjelentetett kiírására 16 érvényes pályázat érkezett, amelyek együttes
forrásigénye 10 millió 80 ezer forint.
Miután a rendelkezésre álló keret 9,6
millió forint, ezért a pénzügyi és városfejlesztési bizottság ennek 480 ezer
forinttal történõ megemelésére tesz
javaslatot. Hidegkúti Ákos szerint oda
kell figyelni, hogy a nyertesek a határidõre hozzájussanak a pénzükhöz,
mert az önkormányzatnak közel
százmillió forint kifizetetlen számlája van. Bíró István kiemelte, hogy a
kifizetéseket a pénzügyi és városfejlesztési bizottság felügyeli. Rónavölgyi Endréné arra hívta fel a figyelmet,
hogy az elszámolás rendjét rendelet
szabályozza. A polgármester a 480
ezer forint forrásául a Szerencs Kár-

tyára elkülönített pénzügyi keretnél
jelentkezõ megtakarítást jelölte meg.
Az átcsoportosítással a testület egyhangúlag egyetértett.
Támogatták a képviselõk a város
területrendezési tervének a módosítását annak érdekében, hogy prügyi
út mellett létesülõ fémmegmunkáló
üzem céljára kiválasztott területen a
maximum beépítési magasság a jelenlegi 6 méter helyett 12 méter legyen. Szabó Lászlóné, a polgármesteri hivatal építésügyi és városfejlesztési osztályvezetõje kiemelte: a
döntés az engedélyezési eljárás elindítását jelenti, amely után újra a
testületnek kell állást foglalnia az új
szabályozásban. Az elõterjesztést a
pénzügyi és városfejlesztési bizottság elfogadásra javasolta. Egeli Zsolt
azt tette szóvá, hogy képviselõként
annyit tudnak a beruházásáról,
amennyit arról a Szerencsi Hírekben
olvastak. A képviselõ arról érdeklõdött, hogy mikor várható végleges
döntés az üzem helyszínérõl. Gadóczi Bertalan ismertette: nem kérdés, hogy a fejlesztés Szerencsen valósul meg. Gál András szerint a városban elsõdleges a munkahelyteremtés, aminek nem szabad néhány
méteren múlnia. Takács István úgy
vélte: napjainkban a lakóházak is 810 méter magasságúak, így e korlátozást az egész város területére vonatkozóan meg kellene változtatni.
Á. A.–S. L.

A BORVIDÉK LEGRANGOSABB ESEMÉNYE

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Mád Község Önkormányzata, valamint a mádi hegyközség közös szervezésében rendezték meg
Tokaj-Hegyalja XV. Borversenyét.

A mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskolában május 21-én megtartott esemény ünnepélyes megnyitóján a helyi diákok
mûsora után Marcinkó Ferenc köszöntötte a meghívott vendégeket, a
bíráló bizottságok tagjait. A Tokaji
Borvidék Hegyközségi Tanácsának
elnöke beszédében kiemelte, hogy
nem véletlenül tartják a térség legrangosabb borversenyének ezt az
eseményt, amelynek színvonalát az
itt dolgozó, kiváló minõségû borokat termelõ gazdák emelik egyre magasabbra. A házigazda polgármester,
Galambosi Imre üdvözlõ és a délutáni programokra invitáló szavai
után láttak munkához a bíráló bizottságok, akik ezúttal a beérkezett
258 borminta közül választották ki
az elismerésre leginkább érdemes italokat.
A szakmai program után délután
a mádi zsinagógában Varga László
taktaharkányi polgármester „TokajHegyalja és Zemplén régi könyvekben és kiadványokban” címû gyûjteményét tekinthették meg az érdeklõdõk.
Az esti órákban a helyi önkormányzat és hegyközség zenével,
tánccal és finom mádi borokkal,
vendéglátással várták az érdeklõdõket a mûvelõdés ház elõtti téren. A

PARTNERSÉGI PROGRAMOK

A vállalkozói szféra pályázati lehetõségeirõl tartottak tájékoztatót
május 13-án a Rákóczi-várban. A leghátrányosabb helyzetû kistérségek
fejlesztési és együttmûködési kapacitásainak erõsítését szolgáló pályázat keretében megvalósuló fórumon
többek között az észak-magyarországi operatív programokról, valamint az innovációt szolgáló Innocsek
Plusz pályázati lehetõségrõl tájéko-

zódtak a résztvevõk. Ugyanennek a
pályázatnak köszönhetõen szerveztek fórumot a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések önkormányzati tisztségviselõinek május 18-án a világörökségi kapuzatban. Az esemény elõadója többek között a közbeszerzési törvény
módosulásaira és az abból adódó feladatokra hívta fel a jelenlévõk figyelmét.

Szakértõ bírálók értékelték a tokaj-hegyaljai nedûket.
hétvégi események egyik fénypontja volt a hagyományos borászbál,
ahol minden esztendõben kihirdetik
a borverseny eredményeit, valamint,
hogy idén a mádi és tarcali hegyközségek által jelölt Berecz Stephanie nyerte el az „Év Bortermelõje
2010” kitüntetõ címet.
A borverseny díjazottjai:
Evinor Bt. (Tokaji Borvidék Hegyközségi tanács/Hkt. I. díja 2000. évi
eszencia, arany), Puklus János (Tokaji Borvidék Hkt. II. díja: 2005.
aszúeszencia, arany), Tokaj Kereskedõház Zrt. (Tokaji Borvidék Hkt.
III. díja: 2003 aszúeszencia, arany),
Moonvaley Wines Kft. (Mád Önkormányzat díja 2007. édes szamorodni/arany), Royal B. Kft. (Mád
Hegyközség díja eredményes szereplésért), Szepsy Borászati Kft.
(Mád Hegyközség díja eredményes
szereplésért), Orosz Gábor (Mád
Hegyközség díja eredményes szereplésért), Takács Pincészet (Mád
Hegyközség díja eredményes szereplésért), Sándor és Tsa. Bt. (Mád
Hegyközség díja eredményes szereplésért), Apsus Trade Kft. (Tállya
Hk díja eredményes szereplésért),
Andrássy Szentkereszt (Tarcal Hegyközség díja 2008. évi hárslevelû,
legeredményesebb tarcali termelõ),
Puklus János (Bodrogkeresztúr Hegyközség díja, legeredményesebb bodrogkeresztúri termelõ), Vivamus Bt.

(Olaszliszka Hegyközség díja 2009.
sárgamuskotály/arany), Béres Szõlõbirtok (Olaszliszka Hegyközség díja
2008. cuvée), Ungváry Krisztián
(Olaszliszka Hegyközség díja 2008.
cuvée), Sohajda Tibor (Rátka Hegyközség díja eredményes szereplésért), dr. Porgányi Gyula (Sárospatak Hegyközség díja eredményes
szereplésért), Götz Pincészet (Mátrai Borvidék Hkt. díja eredményes
szereplésért), Promontorbor Zrt.
(Bükki Borvidék Hkt. díja eredményes szereplésért), Fazekas András
(Bükki Borvidék Hkt. díja eredményes szereplésért), Fitomark 94. Kft.
(BASF Hungária Kft. díja eredményes
szereplésért), Moonvaley Wines Kft.
(BASF Hungária Kft. díja eredményes
szereplésért), Hudácskó Pincészet
(Bayer növényvédõ szer forgalmazó díja eredményes szereplésért),
Pajzos Megyer Zrt. (Bayer növényvédõ szer forgalmazó díja eredményes szereplésért), Disznókõ Zrt.
(Dupont díja 2008. évi furmint,
arany), Evinor Bt. (Dupont díja
2002. évi 5 puttonyos aszú), Tokaj
Kikelet Kft. (Syngenta Kft. díja eredményes szereplésért).
***
A rendezvényen összesen 46 bor
kapott arany minõsítést, közöttük a
szerencsi Sohajda Tibor 2005-ös 6
puttonyos aszúja, illetve a Frater
Birtok 2009-es évjáratú sárgamuskotálya.
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Egészségünkért

A TERMÉSZET AJÁNDÉKA:
A GYÓGYHATÁSÚ BODZA

Május vége felé járva, a természetben már a levegõbõl árad a bodza jellegzetes, édeskés illata. A növény nagyon igénytelen, mindenütt
megél, szinte kipusztíthatatlan. A fekete bodza virágából és termésébõl
szörp, szárítva tea készíthetõ, de vigyázni kell, mert a gyalogbodza termése mérgezõ anyagokat is tartalmaz. A különbség a két növény
között az, hogy a fekete bodza fás
szárú növény, míg a gyalogbodza
szára lágy, és csak kicsi bokorrá nõ.
Már elõdeink is tudták, hogy az
ernyõs, fehér színû virág és a fekete
bogyótermés is gyógyító erõvel bír.
Tartalmaz immunerõsítõ, rákmegelõzõ flavonoidokat, nyákoldó szaponint és illóolajat is. Kirándulás
idején mindenki saját maga szedhet virágot vagy a bogyót, de vigyázni kell, hogy ne a gépkocsi járta utak környékérõl, hanem a távolabbi területekrõl. A leszedett növény ne legyen poros, és ne legyen
rajta levéltetû sem.
Érdemes a kora reggeli órákban
végezni a gyûjtést, éles késsel vagy
ollóval, így nem sérül a növény. Az
éretlen bogyók még tartalmazhatnak olyan anyagokat, melyek mérgezõek lehetnek, ezek az érés folyamán bomlanak le. Éretlen formában
a növény gyomorbántalmakat idézhet elõ.
Bodzaszörp készítése:
Hozzávalók: 20 db nagyobb bodzavirág, 4 kg cukor, 6 liter víz, 5 db
citrom, 10 dkg citromsav, 1 kávés-

kanál nátrium-benzoát (tartósító). A
mennyiséget arányosan lehet csökkenteni.
Készítés: a teljesen kinyílt virágokat
tisztítsuk meg a fekete részektõl, az
esetleges bogaraktól. 5 liter vizet fel
kell forralni, melybe 3,5 kg cukrot ol-

zavirágokat, a felkarikázott citromot,
a citromsavat és a tartósítószert. Négyöt napig, rendszeresen kevergetve öszszeérleljük. Leszûrjük, majd szûrés
után tiszta üvegekbe töltjük. A szörpöt ízlés szerint 1:6, 1:7-arányban hígítva érdemes fogyasztani.
Bodzabogyó lé:
Fazékba kell tenni kb. 1 kg friss
vagy fagyasztott bodzabogyót, 1
csészényi hideg vizet, majd kevergetve fel kell fõzni. A forralás 2-3
percig tartson, majd szûrõn, vagy
tüllön keresztül át kell nyomni a
gyümölcsmasszát. Kevés mézzel
ízesíteni lehet. Kb. 1 hétig hûtõben
eláll, tovább már nem, mert tartósítószert nem tartalmaz!
A préselt lé gazdag ásványi
anyagban, jó immunerõsítõ. Immunerõsítõként két héten keresztül 1–1 pohárkával fogyasztva nagyon jó hatású.

DIETETIKAI SZOLGÁLAT

vasztunk fel. A maradék 0,5 kg cukrot karamellizáljuk, majd ha kész, 1
liter vízzel felöntjük. A hideg víz hatására a karamell megkeményedik, de
további melegítés kapcsán ez felolvad. A cukros leveket összeöntjük,
majd tovább forraljuk. A kész szirupot kihûtjük, majd beletesszük a bod-

A szerencsi rendelõintézetben
legközelebb június 4-én és június
11-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.

SZEZON ELÕTT A FALUSI VENDÉGFOGADÁSRÓL

A jó idõ közeledtével egyre többen
töltik idejüket a szabadban, indulnak
el hosszabb-rövidebb kirándulásra.
Lazítás, aktív pihenés vagy akár kulturális kikapcsolódás – manapság már
a kisebb települések, falvak kínálatában is megtaláljuk az igényünknek
megfelelõ programot. Hamarosan indul is a fõszezon, ezért a vendéglátók
felkészülését segítve az APEH Északmagyarországi Regionális Igazgatósága csokorba gyûjtötte a rájuk vonatkozó, megváltozott adózási szabályokat.

forint beszerzési érték alatti, kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszközökre fordított kiadás (100 ezer Ft feletti, vagy nem kizárólag üzleti célú
tárgyi eszközök esetében csak átalányban érvényesíthetõ költség, melynek összege – függetlenül az ilyen
eszközök számától – a bevétel egy
százaléka, de legfeljebb ezen eszközök nyilvántartási értékének 50 százaléka).
Alkalmazott foglalkoztatása esetén a
kifizetett bér és annak közterhei.

Kezdjük a legfontosabb
változással: 2010-tõl kezdõdõen megszûnt a falusi
vendégfogadásból – falusi
szállásadásból, agroturisztikai szolgáltatásokból – származó jövedelem adómentessége. Ez azt jelenti, hogy
a falusi vendégfogadással
foglalkozóknak dönteniük
kell, hogy milyen jövedelemelszámolási módot választanak és hogyan kívánnak
adózni.
A személyi jövedelema- Falusi vendéglátás Tállyán.
dóról szóló törvény szerint,
Fûtés-, világítás-, vízszolgáltatás költaz adószámos magánszemély önálló
tevékenységbõl származó jövedelmét sége, telefon-, internethasználat díja,
vagy tételes költségelszámolással, vagy mely kiadásokat a tevékenységgel arányosan lehet figyelembe venni, az
a 10%-os jövedelemhányad alkalmaadott költségre jellemzõ mértékegység
zásával állapíthatja meg.
Tételes költségelszámolás esetén a alapul vételével. Bérmunka díja, igényjövedelem az adott évi bevételekbõl, be vett szolgáltatás díja (például reklámköltség), üzleti utazás esetén utakizárólag a tevékenység folytatása érzásra (pl. személygépkocsi-használat),
dekében az adóévben ténylegesen felmerült és igazolt költségek levonása szállás díjára fordított kiadás.
Ha valaki csak kevés költséget tud
után fennmaradó rész.
Jellemzõen elõforduló költségek elszámolni, vagy egyszerûen nem kílehetnek például az anyag, áru be- ván a számlákkal foglalkozni, választszerzésére fordított kiadás: 100 ezer hatja azt is, hogy az önálló tevékeny-

sége bevételének 90 százalékát tekinti jövedelemnek.
Mindkét esetben az összevont jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azaz, a jövedelem 27 százalékának megfelelõ adóalap-kiegészítést (szuperbruttó) is figyelembe
véve lehet az adóalapot, illetve az adó
összegét meghatározni. Ha az adóalap
nem haladja meg az 5 millió forintot,
az adó az adóalap 17 százaléka, 5 millió forint felett pedig a 850 000 Ft és
az 5 millió Ft feletti rész 32 százaléka.
Abban az esetben, ha a
szállásadás körülményei
megfelelnek a fizetõ-vendéglátásra vonatkozó feltételeknek, továbbá, ha a
magánszemély a tevékenységet a tulajdonában
vagy a haszonélvezetében
lévõ lakásában vagy üdülõházában folytatja (több
lakás-, vagy üdülõtulajdon
esetén is legfeljebb csak az
egyikben), választható a
tételes átalányadó is. A tételes átalányadó összege
szobánként 32 000 Ft/év,
mely után további 20 százalék egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni.
Lehetõség van falusi szállásadás esetén az ingatlan-bérbeadás szabályainak
alkalmazására is. Ebben az esetben az
ebbõl származó bevétel teljes egészében jövedelemnek minõsül, mely után
– adóalap-kiegészítés nélkül – 25 százalék adót kell fizetni.
A falusi vendégfogadással foglalkozó magánszemélyeknek a megszerzett
adóköteles jövedelem után negyedévente adóelõleget kell fizetniük, amit
a negyedévet követõ hónap 12-éig kell
teljesíteni.

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 június 2-án és június 16-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán 10–
13 óra között. Legközelebb június 9én.

16 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–
14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Június 14–20.: 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.

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

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.: 47/560302, 560-303.

SZERENCSI VÁROSI BÍRÓSÁG

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

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.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG
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.

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA
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.
Május 31 – június 6.: Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig, szombat–
vasárnap 8–14 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Június 7–13.: Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek 8–

Telefonszám: 47/364-300.

KÖRZETI FÖLDHIVATAL
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.

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE
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.

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

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
JÚNIUS
2. (szerda): Bodrogkeresztúr,
Bodrogkisfalud
8. (kedd): Tiszalúc
10. (csütörtök): Prügy
15. (kedd): Tállya

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 28.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Június 4.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Június 11.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Június 18.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos

HIRDETÉS

SZEMÜVEG, NAPSZEMÜVEG,
KONTAKTLENCSE
GARANCIÁVAL!
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WEEKEND
PANZIÓ
Szerencs,
Rákóczi út 19.
Tel.: 47/563-010.
Fax: 47/361-938

Tyúkvásár!
A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.

TYÚKÉRTÉKESÍTÉSI
AKCIÓT HIRDET
a siskai tojótelepen 2010. május 28-tól
(szombat, vasárnap is),
amíg a készlet tart,
370 Ft/db áfás áron.
Kiadás:
reggel 7 órától 14.30 óráig.
Érdeklõdni a 20/669-5762-es telefonszámon lehet.
Megközelíthetõ: Szerencs felõl a 37-es számú fõúton
a 15-ös kilométer-jelzôtábla után balra,
Taktaharkány felé.

Májusi óriási akcióinkról
érdeklődjön üzletünkben!

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
3909 Mád, Vasút út 1. Telefon: 47/548-003, 47/548-013. Telefon/fax: 47/348-357.

Várjuk ügyfeleinket
a MOL-benzinkút
melletti

AUTÓMOSÓBAN,
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.
 Acélszerkezetek gyártása, szerelése  Beruházások, fejlesztések komplett kivitelezése
 Gépek, berendezések gyártása, szerelése  Hengerelt, hegesztett csövek, csõidomok gyártása, szerelése  Üzemek,

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

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

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
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INGATLANKÖZVETÍTÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK
SZERENCS

HIRDETÉS

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!

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.: 20/4553989.
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.

Kerekek, láncok,
kômûvesszerszámok

Manikûr, pedikûr,
mûkörömépítés!
Zselés és porcelánépítés: 3000 Ft
Zselés és porcelántöltés: 2000 Ft
Manikûr és lakkozás: 800 Ft

Érdeklõdni: 20/523-6996

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.

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT,
ÜGYVÉD
3900 Szerencs, Árpád út 11.
Tel./fax: 47/561-555
e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu

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

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 folyosórész 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.

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
SZERENCSEN

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

Bereczk Autósbolt
SPURI – VEGYEN HÁTSZELET AUTÓJÁHOZ!
Motortisztító és multifunkciós energiafolyadék.
Ízig-vérig magyar termék!
AUTÓFELSZERELÉS:
 LED izzók  Kipufogódobok és végek
 Dísztárcsák  Méretpontos üléshuzatok
 Távirányítós kürt  Nanopados telefontartó

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

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

ÚJDONSÁG:

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

 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

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

NYARALÁS A FRANCIA RIVIÉRÁN
2010. július 18 – július 28. (10 nap/7 éjszaka)
Részvételi díj: 100 000 Ft/fô
PÁRIZS – VERSAILLES – DISNEYLAND
2010. június 26 – július 1. (6 nap/3 éjszaka)
Részvételi díj: 60 000 Ft/fô

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

VÁLTSA BE ÜDÜLÉSI CSEKKJÉT NÁLUNK.

 Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás,

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

Valutaváltás kedvezô árfolyamon.

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA

Eng.sz.: R-1787/1998

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
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MOZAIK/HIRDETÉS

BIRKÓZÓ A DOBOGÓN. Szerencs Város Sportegyesületének birkózó-szakosztálya 28 fõvel képviseltette magát a május 9-én Abaújszántón megrendezett I. Aba Vezér
Kupán. A hat város utánpótlás korú
versenyzõit felvonultató viadalon Illésy László tanítványai öt arany-,
nyolc ezüst- és tizennégy bronzérmet szereztek. Csapatversenyben
Szerencs az elõkelõ harmadik helyen
végzett.
Egyéni eredmények:
Ovi korcsoportban Béni Szilárd (18
kg) III. hely, Mezõsi Kende (17 kg)
II. hely. Gyermek II. korcsoportban:
Benes Donát (18 kg) III. hely, Turcsányi Botond (22 kg) III. hely, Balázsfalvi Barbara (22 kg) III. hely, Tóth
Márton (26 kg) III. hely, Szoboszlai
Dániel (28 kg) I. hely. Gyermek I. korcsoportban Béni Roland (20 kg) II.
hely, Kalmár Máté (22 kg) III. hely,
Nagy Kristóf (22 kg) III. hely, Molnár Olivér (26 kg) III. hely, Ocsenás
Adrián (26 kg) II. hely, Nagy Márk
(31 kg) III. hely, Katona Ádám (31
kg) III. hely, Suhaj Krisztián (+45 kg)
II. hely. Diák II. korcsoportban Vitelki Márton (28 kg) III. hely, Balázs
Petra (31 kg) III. hely, Balázs Ákos
831 kg) I. hely, Kecskés Marcell (41
kg) III. hely, Baumel Márton (45 kg)
III. hely, Katona Máté (40 kg) II. hely,
Kecskés Vanda (60 kg) II. hely. Diák
I. korcsoportban Golopi József (61

kg) I. hely, Balázsfalvi Norbert (55
kg) II. hely, Golopi Gergõ (38 kg) II.
hely, Mizsó Ferenc (32 kg) II. hely.
Serdülõ korcsoportban Koncz Bence (59 kg) I. hely, Tokár Beáta (59
kg) I. hely.

SÚLYEMELÕ-ÉRMEK. Népes mezõnnyel indultak a szerencsi súlyemelõk a május 8-án, Tégláson megrendezett Reál Kupán. Az országos
kiemelt versenyen mind a tizenkét fiatal az elsõ hat között végzett. Fekete László szakedzõ, valamint Fekete Diána és Morvai Zoltán tanítványai közül négyen álltak fel a dobogó felsõ fokára. Ezüstérmet négyen,
bronzot ketten szereztek.
Eredmények:
Fiú, serdülõ: 60 kg-os súlycsoportban Bárány Gergõ (78 pont) I.
hely, 56 kg súlycsoportban Gáspár
Pál (100 kg) II. hely, Runda Tamás
(95 kg) III. hely, 62 kg-os súlycsoportban Császi Gábor (57 kg) II. hely,
85 kg-os súlycsoportban Szilágyi
Bence (152 kg) I. hely, Tóth Norbert
(110 kg) V. hely, +85 kg-os súlycsoportban Pajger Ádám (125) II.
hely, Sztankovics József (112 kg) III.
hely, Balogh Tibor (67 kg) V. hely.
Ifjúsági 85 kg-os súlycsoportban Balla Dávid 175 kg (I. hely), +94 kg-os
súlycsoportban Dudás Balázs (200
kg) I. hely, Hallgató Ákos (170 kg)
II. hely.

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

SZERENCS KÁRTYA-ELFOGADÓHELYEK

A Szerencs Kártya programhoz
május 7-éig csatlakozó helyi vállalkozások és a nyújtott kedvezmény
mértéke:

Misztrál 2000 Bt., Szerencs, Rákóczi út 108., 10%. Kedvezményes
termékek: illatszerek, testápolási cikkek, hajápolók, hajfestékek, kozmetikai termékek, KIVÉVE: mûkörmös
termékek.
Szerencsi Fürdõ és Wellness-ház,
Szerencs, 10%. Kedvezményes termékek: fürdõ és wellness-szolgáltatások.
B and G Trans Bt., Szerencs, Rákóczi út 105., 5%. Kedvezményes
termékek: az általa forgalmazott árukészlete, KIVÉVE: mûszaki cikkek.
Szer-Szoft Kft., Szerencs, Rákóczi
út 108. Kedvezményes termékek:
számítástechnikai eszközök: 4 %, internetszolgáltatás: 20%
Família Divat, Szerencs, Rákóczi
út 114., 5%. Kedvezményes termékek: nõi, férfi felsõruházat.
Hungary’s Aurum Kft., Szerencs,
Fürst Sándor u. 24., 5%. Kedvezményes termékek: borkóstolás, pincelátogatás, rendezvényszervezés,
party szerviz, borárusítás.
Porkolábné Pálfalusi Szilvia, Ágnes
Lakástextil és Villamossági Szaküzlet Szerencs, Rákóczi u. 100., 5%.
Kedvezményes termékek: teljes árukészlet.
Ciklámen Bendik Lajosné, Szerencs, Rákóczi u. 97., 5%. Kedvezményes termékek: festékek, háztartási termékek és ajándéktárgyak.
Gál Mihály egyéni vállalkozó,
Center olcsó áruk boltja, Szerencs,
Rákóczi u. 104., 5%. Kedvezményes
termékek: általa forgalmazott minden
termékre.
Zsóka virágbolt, Szerencs, Magyar út 38., 5%. Kedvezményes termékek: az általa forgalmazott virágokra.
Báthory György egyéni vállalkozó, horgászcikk-üzlet, Szerencs, Magyar út 38., 5%. Kedvezményes termékek: Az általa forgalmazott horgászcikkek.
Szerencsi Kulturális Szolgáltató
Bt., Szerencs, Kossuth tér 1., 10%.
Kedvezményes termékek: Az általa
közzétett hirdetésekre.
É-vill Elektric Kft., Szerencs, Rákóczi út 94., 2%. Kedvezményes termékek: az általa forgalmazott számítástechnikai, villamossági, mûszaki cikkekre 2000 Ft feletti vásárlás
esetén.
„Flamingó”, Szerencs, Zrínyi út 6.,
10%. Kedvezményes termékek: az általa forgalmazott lakásfelszerelési és
ajándéktermékekre.
Silver-Denmark Kft., Szerencs, Rákóczi út 81., 15%. Kedvezményes
termékek: Az általa forgalmazott
órákra, ezüst és arany ékszerekre,
ajándéktárgyakra.
Cégpartner Pénzügyi Tanácsadó és
Ingatlanforgalmazó Kft., Szerencs,

Csalogány u. 26., 21%. Kedvezményes termékek: cégalapítás munkadíja, vállalkozói hitelek ügyintézésének munkadíja, ügyviteli, könyvelõi feladatok munkadíja.
Kiss Imre cím- és reklámfelirat készítõ, Szerencs, Molnár István út
12., 10%. Kedvezményes termékek:
cégtáblák, reklámfeliratok készítése,
homlokzat feliratozása, autók reklámfeliratozása.
„JRG” Kft., Szerencs, Rákóczi út
16., 5%. Kedvezményes termékek:
az általa forgalmazott bõrtáskákra,
bõr pénztárcákra, bõrcipõkre, aktaés irattáskákra, apró bõrárura, ajándéktárgyakra.
Piedmont Kft., Szerencs, Kossuth
tér 4., 10%. Kedvezményes termékek: a bolt által forgalmazott telefontartozékokra.
Fujiko Kft., Szerencs, Rákóczi út
69., 10%. Kedvezményes termékek:
az általa forgalmazott fotó-kereskedelmi termékekre, kivéve a digitális
mûszaki cikkek.
Sándor Ferenc Fémipari Kft., Szerencs, Petrikovits út 87., 10%. Kedvezményes termékek: az általa végzett fémmegmunkálásra.
Dr. Mizák Mihály egyéni ügyvéd,
Szerencs, Rákóczi út 49., 20%. Kedvezményes termékek: az általa nyújtott ügyvédi szolgáltatás munkadíjából.
Ababook Holding Zrt., Dobraverõ
Szerkesztõség, Szerencs, Rákóczi út
48., 10%. Kedvezményes termékek:
bélyegzõkészítés, névjegykártya-,
szórólapkészítés, hirdetésfeladás árából.
Kovács András egyéni vállalkozó,

Jót olcsóbban!

Bevezetésre kerülõ kozmetikai
termékcsaládhoz kozmetikával foglalkozó és a kozmetika
iránt érdeklõdõ partnereket
keresünk. A termékek csak természetes alapanyagokat tartalmaznak, és a világ vezetõ
kozmetikumai között szerepel.
Tel.: 30/411-7484.
A
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Júliusban 100 órás
kezdõ, alapfokú C típusú
nyelvvizsgára felkészítõ
angol nyelvtanfolyam
indul Szerencsen
szombatonként.
A tanfolyam díja 70 000 Ft,
mely részletekben
fizethetõ.
Érdeklõdni lehet
Képes Tamásnénál
a 30/824-5172-es számon.
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Szerencs, Kandó Kálmán út 10.,
10%. Kedvezményes termékek: munkavédelmi szabályozás, felnõttképzés, tanácsadás, környezetvédelmi
szabályozás, felnõttképzés, hatásvizsgálat árából.
VILL-GOLD Kft., Szerencs, Rákóczi út 103., Gyár u. 40., 5%. Kedvezményes termékek: az általa forgalmazott óra és ékszer termékek.
ER-ÉPTERV Kft., Szerencs, Határõr
u. 8., 10%. Kedvezményes termékek:
a tõle rendelt építési engedély-terv,
költségvetés-készítés árából.
Szabó Gyula egyéni vállalkozó,
Szerencs, Bakó J. u. 8., 5%. Kedvezményes termékek: az általa forgalmazott palackozott és kimért tokaj-hegyaljai borok árából.
MOLLY-94 Bt., Szerencs, Posta
utca 2., 5 %, Kedvezményes termékek: Az üzletben forgalmazott minden termékre – kivéve az akciós termékek.
Skorván István, Szerencs Monoki
utca 3/A., 10%, Kedvezményes termékek: víz-, gáz-, központifûtésszerelés árából.
Bûdi Norbert egyéni vállalkozó,
Szerencs, Csalogány út 34/A, 10%,
Kedvezményes termékek: ingatlanértékbecslés.
Városüzemeltetõ Kft., Információs
Pont, 10%.
Szerencsi Városi Tanuszoda, Szerencs, Ondi út, 10%.
Szerencsi Televízió, Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház). A képújság hirdetéseibõl 10%.
Szerencsi Hírek, Szerencs, Kossuth
tér 1. (Népház). A Szerencsi Hírek
hirdetéseibõl 10%.

30 órás angol és német
nyelvtanfolyamok
Szerencsen a Hansa Nyelviskola
szervezésében 2010. július 26-tól
augusztus 13-ig!
A kurzusok után államilag
elismert Pannon nyelvvizsgalehetõség!
Érd.: 20/582-1006.

FIGYELEM!
Akció a 20 éves Rutin autósiskolában

20% elméletitanfolyamdíj-kedvezmény személygépkocsi-, motorkerékpár-vezetõi tanfolyamokon.

További információ: 2010. június 2. (szerda), 15 óra
és 2010. június 9. (szerda) 15 óra Szerencs, Rákóczi út 58. szám alatt.
Telefon: 47/362-859, mobil: 20/771-7608, 20/7717-600
 8x részletfizetési lehetõség  Számítógépes vizsgára való
felkészülési lehetõség számítógépes tantermünkben és weblapunkon
www.rutinautosuli.hu  Ingyenes tankönyvhasználati lehetõség
MI MEGTANÍTJUK ÖNT AUTÓT VEZETNI!
Tanfolyamok igény szerint gyorsított képzésben
E-mail: rutinautosuli@chello.hu

Nytsz: 05-0146-04

SPORTHÍREK

További tanfolyamaink:
 Tehergépkocsi-vezetõi (C)  Nehézpótkocsi-vezetõi (C+E)
 Moped  Autóbusz-vezetõi (D)

Szaktanfolyamok: GKI, autóbusz-vezetõ és tehergépkocsi vezetõ szaktanfolyam
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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. (10)

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

EMLÉKEZÉS

– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó két család részére kialakított, külön bejáratú, 2 + 4 szobás családi
ház, akár vállalkozásra is. Érd.: 20/4464-662. (10-11)
– 56 m2-es lakás csendes környezetben eladó. Garázs,
kis konyhakert van. Irányár: 7,2 millió forint. Érd.:
47/364-635, vagy 70/308-2020, Szabadosné, Kilián tér
7/6. (10-11)
– Miskolcon, Kilián Délen eladó vagy kiadó 58 m2-es, 2
szobás, balkonos, gázfûtéses lakás. Érd.: 47/398-176,
vagy 70/325-2216. (10-11)
– Szerencsen szintes, tehermentes családi ház kedvezõ
áron eladó. Érd.: 20/465-9063. (10-11)
– Szerencsen a Szabadság utcában 100 m2-es, kétszintes,
gázcirkós fûtésû lakás eladó. A kertben ásott kút és nagy
terasz van. Irányár: 12 M Ft. Érd.: 30/469-4961. (10-11)
– Szerencs, Gyár út 3. szám alatti társasházban földszinti,
1 szoba, összkomfortos, 40 m2-es, felújított lakás eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/984-5546. (10-11)
– Monokon a Kossuth u. 104. szám alatt családi ház
eladó. Irányár: 2,8 millió Ft. Érd.: 20/910-6823. (10-11)
– 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. (10-11)
– Szerencsen óvodaparkban kétszobás társasházi lakás
eladó. Érd.: 30/7012-970. (10)
– Bekecsen felújított, háromszobás, gázfûtéses, összkomfortos ház családi okok miatt sürgõsen eladó. Irányár:
13,5 millió forint. Érd.: 20/667-0507. (10)
– Szerencsen, a Tesco közelében emeletes családi ház
(vállalkozásra, vagy több generációnak is alkalmas)
eladó. Képek: www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 47/363-282,
vagy 70/655-7576, vagy 20/491-4918. (10-11)
– Szerencsen a Ságvári közben (az ügyelettel szemben)
eltolt szintes, összkomfortos családi ház, fûthetõ garázzsal,
2 melléktárolóval eladó. Érd.: 47/361-888, hétköznap
18–20 óra között. (10-11)

– 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.: 47/361-796, 70/3911135, 30/848-7078. (10-12)
– Badacsonytól 40, Sárvártól 25, Sümegtõl 15 km-re nyaralónak is kiválóan alkalmas két és fél szobás parasztház
2233 m2 telken eladó. I.ár: 2,9 M Ft. Telefon: 20/5633852, Szerencsen.

VEGYES
– Költözés miatt eladó egy bordó színû sarok ülõgarnitúra, mely fekhellyé alakítható, egy pianinó zongora, egy
szekrénysor, kétajtós akasztós ruhásszekrény. Érd.:
30/469-4961. (10-11)
– Gyulán, a Hõforrás üdülõben 1,5 szobás örökös üdülési
jog 600 ezer forintért eladó. Már június 14-tõl üdülhet.
Érd.: 20/474-3945. (10-11)
– 110 literes hûtõszekrény 8 ezer forintért eladó. Érd.:
47/361-429, vagy 30/217-3545. (10-11)
– Költözés miatt új bútor (ágy, asztal, szõnyeg) eladó.
Érd.: 20/459-6169. (10-11)
– 120 literes hûtõ, 5 fiókos fagyasztószekrény (Zanussi),
konyhabútor (barna ajtó, fehér oldal, 2,6 m széles) eladó.
Érd.: 30/407-3638. (10-11)
– Új fürdõszobai mosdó (50 cm széles) szekrénnyel eladó.
Érd.: 70/456-7794. (10)
– 500 kg teherbírású utánfutó magasítóval, lejárt mûszakival eladó. Érd.: 47/369-259. (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. (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. (10)

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

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

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.
„Fájdalom költözött 2 éve szívünkbe,
Mely nem múlik el soha, itt marad örökre.
Nem hallhatjuk hangod, nem foghatjuk kezed,
Nem lehetünk már soha többé Veled.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
Eltávoztál azoktól, akiket szerettél”

0-24 órás
temetkezési szolgáltatás.

Fájó szívvel emlékezünk arra a napja, amikor

KIRÁLY ISTVÁN
volt taktaharkányi lakos
2008. június 11-én, életének 35. évében
örökre itt hagyott bennünket.
Örökké bánatos édesanyja és élettársa:
Lajos, bátyja Ottó, és családja.

IN MEMORIAM

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

Ványai

Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT
FRISS MAGYAR ÁRU

Temetkezés

AKCIÓS KÍNÁLATUNK:

Szerencs, Bekecsi út 1.
0-24
óráig.
Telefon: 47/361-906,
20/966-4464.

$

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szeretõ szíveddel.
Eltelt két fájó év, már nem látunk soha,
Könnyes szemmel az égbe suttogjuk: hiányzol
Nagyapa.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
Hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.”

500 forint

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb
napjára, amikor a drága férj, édesapa, nagyapa:

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. június 11-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

2008. május 16-án, 2 éve,
örökre itt hagyott bennünket
A gyászoló család

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

$

PORKOLÁB SÁNDOR

június 18., július 2.

Belovecz és Társa Kft.

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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SZABADIDÔ

GYÔZNI KELL!
Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 12. Áramforrás. 13. Nagyvárosunk. 14. Ittrium,
nitrogén, kálium. 15. Nem stabil. 17.
Hazai énekesnõ. 18. A végén enged!

19. Épület alatt lehet. 22. Felsõ végtag.
23. Arany …, hazai sör. 25. Pottyantja. 26. Pörkölt alapanyaga lehet. 28.
Angol sas. 30. A hét vezér egyike. 32.
Azonos mássalhangzók. 33. Kén, szén.

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
NAGYSZÍNHÁZ
MÁJUS
29. (szombat) 19 óra: SZERELEM (Latinovits bérlet)
30. (vasárnap) 19 óra: ÉSZAK-FOK (Mûsoron kívül Schilling Árpáddal
és Bujdos Attilával. Beszélgetés és filmvetítés)
JÚNIUS
1. (kedd) 19 óra:
SZEMERE-GÁLA
3. (csütörtök) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
5. (szombat) 19 óra:
SZERELEM (Miskolci Páholy elõadása)

A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATA
Június 3.: Nyári ifjúsági olvasottsági verseny meghirdetése a szerencsi
kistérség alapfokú oktatási intézményei tanulóinak.
Június 3–5.: Ünnepi könyvhét újdonságainak kiállítása a felnõttkönyvtárban.
Június 3–26.: Könyvtár állományából kivont könyvek árusítása a gyermekkönyvtárban. Ár: 100 Ft/db.
Június 12., (szombat), 13 óra: Fiatal rockegyüttesek szerencsi párbaja
a Rákóczi-vár udvarán.
Június 27., 15 óra: Ondi falunap
Nõs-nõtlen férfiak futballbajnoksága, Ovigála – Csillagfény Gyermeksziget. Modern tánc az ondi általános iskolások elõadásában. Folklórvarázs – népdal, népzene, néptánc. Harcmûvészeti bemutató. Zenés-táncos divatbemutató, nosztalgiakoncert. Kísérõ programok: kiállítás, tûzoltóautók bemutatása, omnibuszutazás, pónilovaglás.

35. Retekszelet! 36. … tesz,
átver. 37. Esõn álló. 39.
Nyelvtani fogalom. 42.
Asztácium. 43. Inhibíció.
45. Tetõrész! 46. Városi
sport club. 47. Telesport.
48. Férfinév. 50. Ragadozó madár. 52. Angol és. 53.
Itt foglal helyet. 55. Orosz
igen. 56. Svájci folyó. 59.
Nyílászárók. 61. Abba az
irányba. 62. Szolmizációs
hang. 64. Nõi név. 65. Közelre mutató szó.
Függõleges:
2. Muzsika. 3. Késõbbre
tesz. 4. Az idézet harmadik, befejezõ része. 5. Belügyminisztérium röviden.
6. Ragu hangzói. 7. Fû. 8.
Gyõrben van! 9. Védelmezõje. 10. Állóvíz Miskolc mellett. 11. Kúszónövény. 15. Az idézet második része. 16. … vera,
gyógyhatású növény. 19.
Távolra mutató szó. 20. Nagyon szándékozó. 21. Csirketenyésztõ igéje. 24.
Ragadozó madár. 27. Vízi sport. 29.
Tetõ része. 31. Miskolc hegye. 34. Pusztai korcsma. 36. Páratlan láda! 38. Fordítva: állóvíz. 40. Z.S.V. 41. Házasodik. 44. Olajos mag. 46. Avas hangzói. 49. Római kettes. 51. Formára vonatkozik. 52. Kevert ráma! 54. Ide bele!
55. Debreceni Orvostudományi Egyetem. 57. Albertirsa része! 58. Keverve
tör! 60. Kicsinyítõ képzõ. 63. Vér folyik benne.
Sz. A.

A május 14-ei keresztrejtvény helyes
megfejtése: „Sosem aggódom a jövõért,
mert mindig túl korán eljön.”
A helyes megfejtést beküldõk közül
Földi Istvánné, Szerencs, Hegy u. 11.
szám alatti olvasónk, valamint a megfejtést SMS-ben beküldõk közül a
20/324-1188-as telefonszám tulajdonosa nyert. A nyertesek a nyereményeket a Szerencsi Hírek szerkesztõségében (Szerencs, Népház) május
31–június 11. között vehetik át. A május 28-ai keresztrejtvény megfejtésének

ZENEALATTJÁRÓ
A fenti koncertnyitó mondat az idei
Hegyalja Fesztiválon hangzik majd el.
A visszatérõ decibel-királyok mellett
számos nemzetközi és hazai sztár
gondoskodik majd a július 14-tõl 18ig tartó Tisza-parti hangulatról.

A szervezõk azt ígérik, hogy jubileumi Hegyalja Fesztivál idén magasra
tette a lécet és a tervek szerint 2010ben az eddigieknél is nagyszerûbb lesz
a program.
Legenda, vagy nem, de a madarak
azt csicseregték, hogy Lemmy forszírozta a nyári fellépést a Hegyalján, azzal érvelve, hogy innia kell még abból a remek Tokajiból, ami a fesztivál
otthonában készül. A négy év után viszszatérõ banda várhatóan újabb tokaji sebességrekordot állít fel a rock n’
roll terén: friss Motörizer-albumuk és
a közel 35 éves szakmai tapasztalat
jó alap a gyorsuláshoz.

Roots Manuvát a londoni
The Times a
városi Anglia
hangjának nevezte, olyan
hangnak, ami
„a lepukkant
utcák sarkaitól
egészen a legnagyobb arénákig sodorja a
hallgatót”. Idény nyáron kiderül, hogy
a Tisza-parton elég-e a tér a londoni
hip-hop vezéregyéniségének, aki nemrégen idézte fel, hogyan ragadta meg
a soundsystemek világa: kisgyerekkorában lenyûgözték az egymásra pakolt,
gyerekszemmel hatalmas hangfalakból
áradó tiszta basszusok. A tíz éve alkotó Roots Manuva nevéhez olyan
klasszikusok kötõdnek, mint a Colossal Insight, vagy a Witness (1 Hope),
de a Yellow Submarine-hez is jó érzékkel nyúlt.
Jazzbõl nu-jazz lesz a Hegyalján: a
Herbaliser fellépése igazi finomsággal
kecsegtet. A gondosan összerakott
alapokra Jake Wherry és Ollie Teeba
londoni zenészek a klasszikus jazz legjobb pillanatait pakolják rá. Az eredmény igazi, új világokba ragadó zene,
amihez nincs is jobb kiegészítõ, mint
egy tökéletes naplemente a Tisza felett. Az 1997-es Blow your headphones album a CD/MP3 gyûjtemények
kötelezõ darabjává vált mára és a londoni duó 2008-as, Same as it never
was albuma is hozza a szintet.
De nem csak a londoniak jeleskednek majd a Hegyalján: a vidám és gyors
zenék kedvelõi igazi különlegességre
bukkanhatnak Tokajban: a finn Disco
Ensemble-t felületesen punk és indie

rock között egyensúlyozó csapatnak
könyvelhetnénk el, de inkább ne tegyük: a júliusi tokaji felhozatal egyik
legvidámabb és legenergikusabb fellépõjérõl beszélünk. Idei friss albumukat a Hegyaljára is hozzák, de a
2005-ös We might fall apart sláger a
FIFA ’08-ból is ismerõs lehet.
A német Blind Myself-ként emlegetett Illdisposed és a hazai, bár jelenleg Berlinben állomásozó Ektomorf is
azt garantálják, hogy nem csupán a
Motörhead teszi magasra a lécet a
Hegy’ metál felhozatalában. A tapasztalatok szerint mindkét banda
õrületes bulit csinál napszaktól függetlenül: mindegy nekik, hogy éjjel 1
vagy délután 4 – a metálhívõk Tokajra is követik õket. Ritkán látni olyan
metálrajongó-közösséget, ami egyegy Ektomorf-koncertre gyûlik össze.
A hazaiak között is csemege: Tátrai
Band. A magyarországi muzsikusok
számára alap a júliusi Hegyalja Fesztivál, így nem maradhat ki a sorból a
Tankcsapda és a Quimby sem. Tankcsapda nélkül talán nem is lehet megrendezni egy ilyen eseményt, Lukács
Laci csapatának csoportképét a szer-

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

KERESZTREJTVÉNY
2010. május 28.

avagy könnyûzene mindenkinek

„MI VAGYUNK
A MOTÖRHEAD ÉS
ROCK N’ ROLL-T JÁTSZUNK”

beküldési határideje: június 11. Megfejtésüket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra.

vezõknek lassan be kéne szerkeszteniük a fesztivál logójába.
Akik fülbemászó dallamokra vágynak, megkapják az idei tokaji nyárban:
a Budapest Bár teljes létszámban vesz
részt és Péterfy Bori is hozza szerelmes bandáját, valamint új albumát. Ha
a dallamok mellé talpalávaló is kell, akkor a nagyszerû Csík Zenekar koncertjét
sem érdemes kihagyni, talán ismét felbukkan Lovasi András is a hegedûk között. Erre van esély, hiszen a Kiscsillag, valamint a Kispál és a Borz is emeli a nyári zenei találka színvonalát.
A hegyaljások idén nyáron a blues
rajongóknak készültek meglepetéssel:
ha a Herbaliser a zene a Tisza feletti
naplementéhez, akkor a Tátrai Band
az, amitõl tökéletes lesz a folyóparti
nyári éjszaka, amihez a kitûnõ tokaji
bor dukál. A hazai zene legendás muzsikusai nem véletlenül választották
egyetlen nyári fellépésük helyszínéül
a Hegyalja Fesztivált. (Forrás: www.
hegyaljafesztival.hu)

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: május 28-án a Budapest Sportarénában. A helyes választ beküldõk
közül Szendreiné Tóth Katalin, Szerencs, Kolozsvári út 3. szám alatti olvasónk, valamint a megfejtést SMSben beküldõ 70/505-9721-es telefonszám tulajdonosa nyert. Nyereményüket május 31 – június 11. között, munkaidõben vehetik át a szerkesztõségben. Játékunk új kérdése:
Melyik finn együttes lép fel az idei
Hegyalja Fesztiválon? A válaszokat
postai borítékban, vagy levelezõlapon
juttassák el szerkesztõségünk címére, és arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.
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KOSÁRLABDÁS GYÕZELMI SOROZAT

A város kosárlabdacsapata május
13-én a Nyíregyházi Fõiskola otthonában vendégszerepelt.

Szerencs: Takács P. (9), Birk L.
(11/9), Szárnya G. (16/3), Kovács S.
(24/6), Endrész T. (29). Csere: Takács
K. (13/3), Kovács Á. (1), Marton P. (2),
Pallai Á., Jánossi T. Edzõ: Gulyás László. A negyedek eredményei: I. 22–24,
II. 30–27, III. 10–28, IV. 18–26.
A szerencsi együttes nehezen hangolódott rá a könnyûnek ígérkezõ idegenbeli mérkõzésre. A csapat közel
20 percig félgõzzel játszott, aminek
eredményeként a félidõ lefújása elõtt
62–62 volt az állás. Ekkor az egyik játékvezetõ arrogáns fellépése feltüzelte a játékosokat, aminek eredményeként a gárda rövid idõ alatt 17 pontot gyûjtött, miközben nem kapott kosarat. Ezzel gyakorlatilag eldõlt a találkozó sorsa, ami végül 80–105-ös
végeredménnyel zárult. Ezzel a gyõzelemmel Szerencs az alapszakaszban
már nem végezhet hátrább a tabellán
a harmadik helynél, így gyakorlatilag
kivívta a jogot rájátszásban való szereplésre.
***
A Vízügy Szeged együttesét fogadta
az SZVSE NB II-es férfi kosárlabdacsapata május 15-én az alapszakasz
utolsó elõtti mérkõzésén a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban.
Szerencs: Takács P. (4), Birk L.
(27/15), Szárnya G. (8), Kovács S.
(21/9), Endrész T. (13). Cserék: Takács
K. (13/3), Kovács Á. (6), Marton P. (5/3),
Pallai Á., Szarka I. Edzõ: Gulyás Lász-

A házigazda együttesnek a szegedi ellenfeleikkel szemben
védekezésben nehéz dolga akadt.
ló. A negyedek eredményei: I. 24–24,
II. 20–22, III. 31–14, IV. 22–30.
A szegediek kis létszámban érkeztek Szerencsre, a mérkõzésen azonban annál harcosabban lendültek támadásba, hiszen tapasztalt játékosaik hosszú éveken keresztül a sportág
legmagasabb osztályában küzdöttek.
A nehéznek ígérkezõ találkozó elsõ
részében a bajnokság harmadik helyén álló szerencsiek fej-fej mellett haladtak a rutinos ellenféllel, egyik csapatnak sem sikerült meghatározó
elõnyhöz jutnia a pontgyûjtésben: az
elsõ negyed 24–24-es, a második játékrész 44–46-es eredménnyel zárult.
Gulyás László legénysége a harmadik tíz perc közepén gyorsított a játék iramán, amivel a pontosan és szabályosan játszó Tisza-partiak már
nem tudták tartani a lépést. Az át-

menetileg elbizonytalanodó ellenfél
botlásait kihasználva, ebben a szakaszban kiemelkedõ teljesítményt
nyújtott a többször labdát szerzõ, távoli találatokat érvényesítõ, és zsinórban ziccereket bedobó Birk László, aki a mérkõzés legtöbb pontját is
szerezte.
Az utolsó játékrészben az SZVSE játékosai nyolc percen át tartották a megszerzett elõnyt, a hazai védelemnek
egyre hatékonyabban sikerült elhárítania a szegediek támadásait. Azonban a távoli dobásokra kényszerülõ
ellenfél rutinját megvillantva az utolsó két percben tíz pontot szerzett, amire hazai válasz nem született. A megérdemelt gyõzelmet ennek ellenére a
szerencsiek vívták ki, akik végül 97–
90 arányban kerekedtek Szeged csapata fölé.

A CSAPATEGYSÉG DIADALA

Újabb gyõzelemmel folytatta tavaszi sikersorozatát a
város nõi kézilabdacsapata.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei bajnokságban szereplõ együttesünk május 16án a Nyíregyházi Fõiskola
gárdájánál 25–22 arányban
bizonyult jobbnak.

házigazda együttes, amit kihasználva a nyíregyházaik
két pontra megközelítették
az ellenfeleiket. A kritikus
pillanatokban szerencsére
mindig volt egy-egy hazai
játékos, aki gólt szerezve tovább lendítette a csapat szekerét, így a vendégeknek egyszer sem sikerült kiegyenlíteniük. Ebben két találattal
Szerencs: Fábián L. – SoMolnár Nikolettnek és a páhajda E. (6), Katona K. (7), Buri
lyára sérülten is visszatérõ KaN. (7), Molnár N. (2), Szabó
tona Krisztinának volt kieR. (1), Fábián L., Tomkó E. (2),
Nácsa A., Sándor Sz., Petõ N., A vendégek kilenc percen át nem tudták be- melkedõ szerepe, miközben
venni a szerencsiek kapuját.
a kapus is kitûnõ teljesítTakács I.
ményt nyújtott. Az utolsó tíz
A Kulcsár Anita Sportcsarnokban lejátszott találkozó elsõ per- hogy a vendég együttes kilenc per- percben az edzõi feladatot ellátó
ceiben nagy lendülettel rohamozott cen át nem tudta bevenni a szeren- Hevele István játékosainak sikerült
a házigazda együttes, akik rövid csiek kapuját, nagy szerepe volt a há- folyamatosan négy gólnál tartani a
idõn belül 6–0 arányú vezetést sze- lóõr Fábián Líviának, aki a találko- két együttes közötti különbséget, így
reztek. Miközben támadásban leg- zó alatt több hétméterest hárított si- a lányok végül megérdemelten nyerinkább Katona Krisztina jeleskedett, kerrel. Az elsõ játékrész végén 12– ték meg 25–22 arányban a kezdetben könnyûnek ígérkezõ, késõbb
addig a beállós Tomkó Emõke által 6 volt a mérkõzés állása.
A második félidõ elején Katona sé- azonban rendkívül izgalmassá váló
kiharcolt büntetõket magabiztos kézzel Buri Natasa értékesítette. Abban, rülése miatt hullámvölgybe került a találkozót.

KARATÉKÁK A TATAMIN

A Miskolci Honvéd Karate Szakosztálya rendezte az elmúlt hétvégén az SKS-SKDUN Hungary szövetség utánpótlás-versenyét.

Sensei Domokos Zoltán 4 danos
mester, a miskolciak vezetõje a Lévay József Református Gimnáziumot
választotta a rendezvény helyszínéül. A szervezõknek köszönhetõen
102 gyermek kapott lehetõséget
arra, hogy számot adjon formagyakorlatban és küzdelemben szerzett

tudásáról. A szép számú közönség
elõtt Nagykálló, Nyíregyháza, Hajdúnánás, Szerencs, Heves, Bükkábrány, Gelej, Noszvaj, Miskolc,
Eger, Mezõkövesd, Andornaktállya,
Pétervására, Nagybarca, Kurityán
és Maklár ifjú karatékái versenyeztek. A viadalon a szerencsi fiatalok
– Árvay Bálint, Bertalan Balázs, Dobos Dávid, Fige Balázs, Gál Réka,
György Jácint, Harsányi Mihály – három arany-, hét ezüst- és két bronzérmet szereztek.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Irigylésre méltó helyzetben van
érzelmileg. Mindenkihez kedves,
és megelégedettség, kiegyensúlyozottság jellemzi. Ki tudja,
miért, ez az állapot azonban
hamar tovaszáll, és helyette erõt vehet önön valamiféle lázadás. Úgy érezheti, túl sok dolog tornyosul akadályként, így gyakran úrrá lesz önön
egy olyan dühroham, amelynek során szinte mindent porrá szeretne rombolni. Számtalan kreatív
ötlet pattan ki a fejébõl, s szinte valamennyihez
gyakorlati megoldások is társulnak. Önmaga
lehet az álmait megvalósító erõ, amennyiben
munkájában határozott és magabiztos viselkedést
tanúsít. Ha ez kívülrõl nézve is könnyen észrevehetõ lesz, felettesének is szemet szúr majd, és
új feladattal bízhatja meg.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Nagy elhatározások eredményeként pont kerülhet párkapcsolati
nehézségeire.
Minden
megoldás elképzelhetõ, az is,
hogy szakítanak, és az is, hogy új
alapokra helyezik kapcsolatukat. Amennyiben viszonyuk áldozatul esett az elmúlt idõszaknak,
fájó veszteségérzés kerítheti hatalmába. Ugyanakkor ön is beláthatja, ha szakítás lett a vége, valószínûleg nem volt mûködõképes, így rossz
érzéseit hamarosan felváltja a megkönnyebbülés.
Kicsit fegyelmezetlenebb lehet most a megszokottnál. Nagy szerencse, hogy az ön „pszichés
távolléte” alatt is gördülékenyen mennek a dolgok a munkahelyén. Persze, ez nem is annyira
munkatempójának, hanem kedvességének és pozitív kisugárzásának köszönhetõ.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Ön nem az a kifejezetten szárnyalóan érzelmes típus, de harmonikus és kiegyensúlyozott
lénye sokakat vonz. Remek idõszaknak nézhet most elébe. Arra
is ráébredhet, hogy álmai megvalósításához elsõsorban önmagában kellene keresnie a változás
kulcsát. Szívesen megváltoztatna sok mindent a
hivatásával kapcsolatban, rengeteg új ötlete van.
Tervei azonban nem csak a személyes munkaterületét érintik, hanem azok hatással lennének a
munkahelyi kollektívára. Valamiféle külsõ körülmények vezérelte balsors miatt azonban ezek
az ötletek egyelõre folyamatos ellenállásba ütköznek. Agresszív viselkedése, sorra felvállalt
konfliktusai visszérbántalmak kialakulásához vezethetnek.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Új szerelmi kapcsolatba csöppenhet. Most képes lesz könnyedén
belemenni
ebbe
a
viszonyba, mert már régóta
szükségét érezheti egy olyan
társnak, akinek központi helyet tölthet be az
életében. A probléma az, hogy hajlamos kizárólag önös érdekeivel és vágyaival törõdni, és
egyáltalán nem igyekszik minden téren új kedvese mellé állni. Ha hivatalban vagy csapatban
dolgozik, nehezebb idõszak várható. Nagyfokú
szabadságvágya mellett ugyanis rendkívül
nehéz a természete: rapszodikus, kollégáival
nehezen jön ki, ráadásul még a tekintélyt sem
tiszteli úgy, ahogy az elvárható lenne, vagy
ahogy az eddigiekben megszokott volt. Jó idõszak következik arra, hogy szakítson káros
szenvedélyeivel.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Most még önmagához mérten
is különösképpen vonzó a külleme, vidámnak és pajkosnak
érezheti magát, szeret játszani,
szórakozni, szívesen szórakozik
és szórakoztat másokat, intelligens és remekül
kommunikál. Mindig mindenrõl mindent tud,
mindent kipróbál, hiszen a megérteni vágyás
hajtja. Itt a lehetõség, hogy bizonyítsa rátermettségét és megvillantsa eddig még önmaga elõtt is
rejtett képességeit. Mindenütt boldogul, ahol az
ön számára ismeretlen gondolatok megismerésére vállalkozhat. Egészséges önbizalmához
ebben az idõszakban irigylésre méltó tetterõ társul majd, mindez meghintve egy nagy adag kreativitással. Ebben az idõszakban a szív- és
érrendszer betegségeivel kell számolnia.
Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Igazán mozgalmas idõszak
elõtt áll szerelem terén, ami egyrészrõl izgalommal és örömmel,
másrészrõl aggodalmakkal töltheti el. Bár amúgy is fogékony az
érzelmekre, most kifejezetten álmodozóvá válhat, és hajlamos azt hinni, hogy abban él, amit
igaznak szeretne hinni. Kitûnõ hangulatának köszönhetõen zökkenõmentesen alakulnak munkahelyi dolgai, egészen a periódus közepéig.
Akkor történik valami olyan személyes ügy,
melyben egy vagy több kollégájával is gondja
akad munkavégzés közben. Ugyan annak kipattanása idején még egyikük sem tudja, hogy valamiféle tévedés okozza a galibát, de már az elsõ
pillanatban mindannyian azon igyekeznek, hogy
mielõbb kikeveredjenek belõle.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Ön minden kapcsolatában nehezen kiismerhetõ, így nehezen
kezelhetõ, de akit szeret, ahhoz a
végtelenségig ragaszkodik. Anynyira, hogy ha az illetõ valamiért
elhagyja, akkor ön egy jó ideig ellavíroz az egyedüllétben. Fordulóponthoz, válaszúthoz érkezett.
Ön, aki sosem tudott ülni a babérjain, és nem is
sajnálta a fáradozást, hogy minél tökéletesebbre
fejlessze képességeit, karrierjében minden bizonnyal elérhette a csúcsot jelenlegi munkahelyén, és most még többre, még magasabbra
vágyik. A kérdés az, hogy maradjon a biztonságot nyújtó pozícióban, vagy kockáztasson, és
vágjon-e bele egy egyelõre kétes kimenetelû, de
zseniális ötletbe. Folyamatosan fáradékonyságra
panaszkodhat most.
Bak (XII. 22. – I. 20.)
Egyik legnagyobb negatívuma,
hogy bizalmatlansága révén végtelenül gyanakvó, szinte a mindennapjai része, hogy nyomoz,
kutakodik, és kedvese minden
szavát megkérdõjelezi, ha éppen úgy hozza
kedve. Szerelmi téren a legmakacsabb lélek, akár
egy rossz viszonyban is benne marad, ha bebeszéli magának, hogy élete nagy érzelmérõl van
szó. Szabály- és törvénytisztelõ ember lévén,
esze ágában sincs megkerülni a jogi kereteket,
sosem akar tisztességtelen eszközökkel elõbbre
jutni a szakmájában. Keményen és szorgalmasan
dolgozik, de nehezen tervez nagy távlatokban.
Akkor képes rendben tartani életét és eleget tenni
a kötelességeinek, ha egyszerre csak kicsiket lép,
és apránként halad a végcél felé.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Bár nem nevezhetõ akadálymentesnek az elkövetkezendõ
idõszak, de arra mégis különösképpen alkalmas, hogy terveket
szövögessen a párkapcsolatáról.
Ha még nem él tartós kapcsolatban, megteheti
ebben az irányban az aktuális próbálkozásokat.
Most bõven lesz alkalma kacérkodni és csábítani. Amikor szakmát választott, akkor döntött
helyesen, ha olyan irányba terelte az életét,
amelyben kiteljesedhet a kreativitása. Ugyan
elemi igénye van a hatalomra, illetve a hatalmaskodásra. És szereti, sõt szinte elvárja, hogy
mások tisztelettel adózzanak ön elõtt, de
mindez nem keltheti azt a látszatot, hogy csak
nagyban tud gondolkodni, és a kisebb, jelentéktelenebb feladatokat elõszeretettel hárítja
másokra.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Ugyan többnyire nem jellemzõ
önre a romantikázás, mégis annak
hathat, hogy az ismerkedési fázistól a tartós kapcsolatig minden
helyzetben a hétköznapitól eltérõ
ötletek megvalósítása hajtja. Gyakran filmbe illõ
jeleneteket produkál, ahogy olyan helyeken randevúzik, ahol nem megszokott, netán olyan színteret választ szerelmi légyottokhoz, amelyrõl
késõbb még barátai elõtt is hallgatni fog. Igazán
nem panaszkodhat a karrierjére, szinte zökkenõmentesen alakulnak a dolgai a munkájában.
Most kell megragadnia az alkalmat, hogy elõrelépjen, vagy saját üzletet építsen, hiszen a csillagok hosszú távú sikerekkel biztatják e téren. Arra
kell csak ügyelnie, hogy ne hagyja magát elbizonytalanítani a törekvéseiben.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Igazi
kihívással
kerülhet
szembe, ami szerelmi élete átgondolását igényli majd. Talán az
eddigiekben kissé túlidealizált,
ám boldognak tûnõ párkapcsolatának problémáira derülhet fény. Ne egy harmadik személy felbukkanására, vagy partnere
érzelmi elhidegülésére gondoljon, nem külsõ körülményekben, hanem az ön belsõ megítélésében változhat valami, amire a legkevésbé
számíthatott. Maximalizmusa gyakran terhes, s
nem meglepõ módon olyankor nem csak a környezetében élõk, dolgozók, hanem önmaga számára is. Ha minden dolgát a tökéletességre való
törekvés szándéka hatja át, egy idõ után már
maga sem tudja majd, hogy hol áll a feje, mert
túl sok figyelmet szentel mindennek.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Nem csupán intuitív, de igen
intenzív idõszak elébe néz szerelmi téren. Ha nehézségei adódnak otthon az érzelmeit tekintve,
nagy valószínûséggel most máshol fog vigasztalódni. Öntõl idegen módon, most
nem csupán ábrándjaiban lesz hûtlen partneréhez, hiszen jelenleg heves szexuális energiák hajszolhatják egy olyan viszony megélésébe,
amelyet nem tud, és nem is akar mostanában
megszakítani. A szakmai életét illetõen elsõsorban arról szól az idõszak, hogy olyan munkát találjon, amely több pénzzel kecsegtet, mint a
jelenlegi. Számíthat külföldi utakra, továbbképzésekre, amelyekrõl komoly elhatározásokkal, új
tervekkel térhet haza. Fõként az idõszak elején
akad majd egy-két mozgalmasabb napja.
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SZERENCSI TÜKÖR

ISTEN ÉLTESSE, ZSÓFIKA NÉNI!

Mezei Zsófia idén tölti
be nyolcvanötödik életévét. Ebbõl az alkalomból
látogatott május 19-én a
hajdúnánási Református
Idõsek Otthonába Rónavölgyi Endréné, Fábián Ottóné általános iskolai fõigazgató és az intézmény
néhány pedagógusa.

tett szõnyegszövõ szakkör
népszerû volt a lányok és
asszonyok körében. Zsófika néni 1980-ban vonult
nyugdíjba, majd még négy
évig vezette a Gyári kört.
A Református Egyház
Iszákosmentõ Missziójának munkájába 1984-ben
kapcsolódott be. Áldozatkész tevékenységének köszönhetõen sok alkoholA rövid eseményen Szebeteg szabadult meg káros
rencs polgármestere a vászenvedélyétõl. Éveken keros lakói nevében köresztül dolgozott hitoktaszöntötte az idõs hölgyet,
tóként a Rákóczi Zsigmond
aki boldogan fogadta a
Általános Iskolában. Hoszszerencsi vendégeket. Zsószú idõ alatt összegyûjtött
fika néni ötven esztendeszázezer forintjából díjat
ig élt településünkön, majd
alapított, amelybõl minamikor egészségi állapota
den évben négy olyan fiamegromlott, 2003-ban
talt jutalmaz, akik magaköltözött vissza szülõvátartásuk nagymértékû jarosába, az ottani Reforvulásával kivívják a tanumátus Idõsek Otthonába.
Mezei Zsófia 1925-ben Az ünnepeltet a polgármester és pedagógusok lók és a nevelõk elismerését és a közösségi életben
született Hajdúnánáson. köszöntötték.
nyújtott teljesítményükkel
1945-ben az ottani városházán kezdõdött pályafutása, s a re- vül tartalmas szerencsi élet. Késõbb kitûnnek társaik közül.
Zsófika néni 2003-ban egyre töbformátus egyházban már akkor is a gyáron belül is felismerték jó szergyermekmissziós tevékenységet vég- vezõkészségét, s lehetõséget kapott bet betegeskedett, majd úgy döntött,
zett. Mivel nem engedett az akkori arra, hogy kezébe vegye a település hogy végleg elhagyja szeretett telepolitikai széljárásnak, elbocsátották. kulturális életének fellendítését. pülését és szülõvárosába, az ottani
Vallásos meggyõzõdése miatt ezek 1977-ben lett vezetõje a Cukorgyá- szeretetotthonba költözik. Búcsúzután mindenütt zárt ajtókra talált. Így ri Mûvelõdési Háznak (Gyári kör), tatására ünnepséget rendeztek a hejutott el 1950-ben Szerencsre, a cu- amely a város kulturális életének lyi Rákóczi iskolában. Ekkor a kökorgyárban keresve munkát. Felvet- centrumává vált az évek alatt. Min- vetkezõ szavakkal köszönt el Szeték, de egy nap múlva elbocsátották. dennapi munkája mellett Mezei Zsó- rencstõl: – Én most olyan helyre kölKésõbb azonban újra hívták dolgozni fia szívesen vállalt társadalmi meg- tözöm, ahol az ajtóm annak az isa taktaharkányi répaátvevõ állo- bízatásokat. Hat évig volt a szeren- kolának az udvarára nyílik, ahová
másra, amit boldogan vállalt el, s egy csi járás kulturális szakreferense, 18 egykor én is jártam. Majd sokat mehónap elteltével már a szerencsi évig tagja a nagyközségi tanácsnak, sélek azoknak a gyermekeknek róüzembe helyezték. Ekkor következett valamint a megyei tanács kommu- latok, hogy milyen boldog voltam itt
a több mint fél évszázados, rendkí- nális bizottságának. Az általa veze- Szerencsen.

FÓRUM A FÔÚT ÁTÉPÍTÉSÉRÔL

A 37-es számú fõút belterületi szakaszának átépítésérõl tartottak lakossági fórumot május 10-én a Szerencsi Cukormúzeumban.
A Nyár és a Gyár utcákban élõknek meghirdetett eseményen a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. és a kivitelezõ konzorcium képviselõi tájékoztatták a jelenlévõket a beruházás mûszaki tartalmáról. Mint elhangzott, a fejlesztés
során megtörténik a fõ útpálya szélesítése és burkolatmegerõsítése, az
aszfaltcsík végig szegélykövet kap. A
prügyi út keresztezõdésénél körforgalmi csomópont létesül, a cukorgyártól Sátoraljaújhely felé elõbb
három, majd pedig négysávosra
bõvül az úttest.
A fórumon elhangzott, hogy az
idén elkészülõ munkák egy nagyszabású beruházás elsõ ütemét jelentik, ami után a jövõben megtörténik majd a szervizutak aszfaltozása, kerékpárút létesítése és a járdák
rendbetétele. Ehhez azonban arra
van szükség, hogy a megvalósítás
pénzügyi hátterének megteremtésére benyújtott, illetve jövõre újra beadásra kerülõ pályázatok kedvezõ elbírálásban részesüljenek. Elhangzott, hogy a fõút rekonstrukciója nem
érinti a Gyár utcai fasort. A lakók közül többen megfogalmazták, hogy a
szervizutakon azok elkészülte után
is meg kell akadályozni az autósok
száguldozását és nem szabad megengedni, hogy ott kamionok parkoljanak.
A fórumon elhangzott, hogy az
egykori cukorgyár felõli oldalon csak
a körforgóknál lehet majd ki- és be-

ONLINE FOGAD A POLGÁRMESTER
Internetes fogadóórát tart június 11-én 10 és 11 óra között a város polgármestere. A fórumon az érdeklõdõknek az interneten Rónavölgyi Endréné válaszol. A szolgáltatás elõzetes regisztráció után vehetõ igénybe, a kérdések június 11-én 9 órától már feltehetõk a város hivatalos honlapján
(www.szerencs.hu).

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
KÉSIK A VIRÁGOSÍTÁS
Az elmúlt hetek idõjárása miatt jelentõs késésben van a település közterületeinek virágosítása is. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén mûködõ kertészetnek a téli hónapokban sikerült megtermelnie az
idén szükséges növénymennyiséget,
azonban az esõzés hátráltatta a kinti
munkákat. Mint arról Vaszily Miklós
fõkertész tájékoztatta lapunkat, ebben
az esztendõben is mintegy 170 ezer
tõ kiültetését tervezik Szerencsen. Várhatóan idén is nagyobb mennyiségben
kerül az ágyásokba és a kandeláberekre
petúnia, bársonyvirág, rózsameténg, nebáncsvirág és dália.

KITISZTÍTOTT ÁROK

Az elsõ nagy esõzések után ismét kaotikus állapotok alakultak ki az ondi
településrészen. A portákra beáramló
víz hatalmas iszaptengert sodort magával, megkeserítve az ott élõk mindennapjait. Lássanak csodát, néhány
nap múlva munkagépek jelentek meg
Ondon, és rendbe tették a fõutcai vízelvezetõ árkokat. Az újabb csapadék
ezt követõen gond- és akadálymentesen tudott továbbhaladni. Az esõs idõszakban érdemes odafigyelni a porták
elõtt lévõ árkok tisztítására, az ingatlanok védelme érdekében.

sok. S ha már a kátyúknál tartunk, szinte járhatatlanná vált az elmúlt idõszakban a Ságvári Endre utca teljes szakasza. A rossz hír, hogy itt néhány gödör betömése már nem oldja meg a
problémát, mivel teljesen új aszfaltszõnyegre lenne szükség.

PORTÁKRA ÖMLÖTT
AZ ESÕVÍZ
Az elmúlt hetekben szinte alig múlt
el olyan nap, hogy ne hullott volna számottevõ csapadék a városban és térségben. A május 4-ei szerencsi felhõszakadás után május 9-én a kora délutáni órákban rövid idõ alatt ismét tetemes mennyiségû esõ esett, ami ez alkalommal Ondon okozott problémákat. A hegyoldalból lezúduló áradat a
településrész elején lévõ portákra zúdult, ahol a kapuk résein keresztül folyva sártengerrel árasztotta el az udvarokat. Az iszapos víz több ház pincéjébe is beömlött. A zivatart követõen
az emberek elkezdték a hordalék eltakarítását, miközben igyekeztek útját
állni egy újabb kárnak. Rövidesen a szerencsi tûzoltók is megérkeztek, akik a
kerékpárutat tették járhatóvá.

TÁBLA A LOMBOK MÖGÖTT

A helyiek érdeklõdéssel szemlélték a beruházás terveit.
hajtani a szervizútról, míg a másik
oldalon lévõ utcáknál megmaradnak
a becsatlakozások. A 37-es számú
fõút forgalmát a mostani beruházás

idõszakában nem terelik el, azonban
közlekedési nehézségekre kell számítani, ami miatt a Gyár és Nyár utcákban élõk türelmét kérik.

Újabb érdekességre hívnánk fel ismét az olvasók figyelmét. Szinte már
köztudott, hogy a Rákóczi úton az egykori cukorgyár melletti szakaszon sorra alakulnak ki a mély úthibák. Nos,
az út fenntartója egy közúti jelzõtáblát helyezett ki a Nestlé bejáratával
szemben, amely az úthibákra hívja fel
a figyelmet. Sajnos, a jelzést szinte teljesen eltakarják az útszéli fák lombjai,
így nem sok hasznát veszik az autó-

LOMTALANÍTOTT A VÁROS

A város önkormányzata, valamint a lyokba a kipakolt lomot. Az emberek
Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási döntõ többsége a cég kérésének megKözszolgáltató Kft. ebben az évben is felelõen járt el, így az ömlesztett anyamegszervezte a lomtalanítást a telegok többnyire zsákokban várták a jápülésen. A május 8-ai akció keretében reggelre kikerültek a
háztartásokban feleslegessé
vált limlomok a porták elé.
Megjelentek az elõválogatók
is, akik igyekeztek minden
hasznosítható anyagot kiszedni
a kupacokból. Reggel hat órakor a szolgáltató hét jármûve
indult el a város különbözõ réIdén hatvan tonna lomtól
szeire. A munkások kézzel
szabadultak meg a szerencsiek
pakolták be a tömörítõ tartá-

ratot. Szerencsrõl az akció keretében
idén 60 tonna lom került ki a bodrogkeresztúri regionális lerakóba, ami
egyharmaddal elmarad a tavalyitól.
Meghatározott mennyiségig a szerencsi lakosoktól az
idén is térítésmentesen veszi
át a használati tárgyakat, veszélyes és zöldhulladékot az
Eperjes utcában lévõ hulladékudvar, míg az építési törmeléket a bodrogkeresztúri
lerakóban mûködõ feldolgozó üzembe kell szállítani. A lakóhely igazolásához lakcímkártyára van szükség.

MEGSZÉPÜLT A TÁRSASHÁZ
A lépcsõházban lakók összefogásával külsõleg megújult a Szabadság út
2/1. szám alatti társasház. A Galgóczi
Ferenc építési vállalkozó által kivitelezett, közel négymillió forintos beruházás költségét tizenegy család finanszírozta. A beruházás során megtörtént
az épületrész külsõ hõszigetelése, a lépcsôház nyílászáróinak cseréje és a falra új vakolat került.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. június 18-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

Egy kis
hazai..
AKCIÓS TERMÉKEINK
Sertéscomb
799 Ft/kg

Szendvicssonka
899 Ft/kg

Sertésoldalas
599 Ft/kg

Parasztkolbász
969 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:
Juhbeles virsli
899
Nyári turista
879
Rakott fej
729
Cserkészkolbász
1399
Lángolt kolbász
949
Vastagkolbász
1399
Sütnivaló kolbász
929
Füstölt sertéskolbász 499
Füstölt sertésfej
399
Füstölt tarja csont nélkül 1199

A Szerencsi Hírek
következô száma
2010. június 18-án
jelenik meg.
Lapzárta: június 11.,
10 óra.

Angol
használtruha-kereskedés

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

Füstölt csülök
799
Füstölt darabolt comb 999
Füstölt húsos csont
499
Füstölt láb
449
Erdélyi szalonna
799
Császárszalonna
999
Kenyérszalonna
789
Sertészsír
349
Májas hurka
699
Tepertõ
1429

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!
Termelõi friss tojás M-es,
10-es, dobozolt 279 Ft/doboz

Termelõi tej magas zsírtartalommal
150 Ft/liter

Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, szombat 7–12 óráig.

Szerencs, Rákóczi út 47. (a bíróság mellett)

ÚJ TEVÉKENYSÉGGEL BŐVÜLTÜNK:

Teljesen új árukészlet EREDETISÉG-VIZSGÁLAT!
június 7-én, hétfôn
ÉRDEKLŐDJÖN SZERVIZÜNKBEN!
 Rosszindulatú

híresztelések ellenére is
létezünk!

nyári felnôtt ruhák, cipôk,
kiegészítôk darabáron
nyitás: 7 óra Igniker Kft.

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

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

