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Az Országos Villamos-távvezeték
(OVIT) Zrt. mûködteti Magyarország
egyik legkorszerûbb acélfeldolgozó
üzemét a Szentendre melletti Gödön,
ahol évente 12 ezer tonna, kiváló minõségû, beépítésre kész, duplex felületvédelemmel ellátott fémszerkezetet
gyártanak. A társaság a kapacitásbõvítés érdekében új telephely létesítését
tervezi, amelynek kiemelt helyszíneként
Szerencset jelölték ki – nyilatkozta lapunknak Horváth Miklós (fotónkon), az
OVIT Zrt. vezérigazgatója.

Az idei kitüntetettek.
A városnapi rendezvénysorozat keretében emlékeztek meg
április 20-án Szerencsen az
1605-ös fejedelemválasztó országgyûlésrõl. A Rákóczi-várban lévõ Zempléni Pantheonban
felavatták Bocskai István bronz
plakettjét, majd a képviselõ-testület ünnepi ülésén kitüntetéseket, elismeréseket adtak át.
Kedden reggel immár hagyományosan a helyi gimnázium udvarán
a diákok rövid mûsorát követõen a
megemlékezõk megkoszorúzták a
Bocskai-kaput. Az ünneplõk innen fúvós zenekar és zászlóvivõk felvezetésével vonultak a Kossuth térre, ahol
Bocskai István bronzszobránál elhelyezték a megemlékezés virágait. A
református templomban Gál András
felidézte, hogy a Bocskai István Gimnázium nevelõtestülete és tanulóifjúsága a Bocskai Társasággal karöltve 16 esztendõvel ezelõtt hajtott fejet elõször az oktatási intézmény
névadója elõtt. Az eseménybõl idõközben városnap lett. A fõigazgató
méltatta Erdély és Magyarország egykori fejedelmének áldozatos munkásságát, amely bizonyítékul szolgál
arra, hogy a nehéz idõszakokban is
van remény. Ezeréves történelmünk
során mindig volt magyar feltámadás
– emelte ki Gál András, hozzátéve,
hogy Bocskai István képes volt túllépni
az egyéni érdekein és mindenét a

nemzet megmaradására, boldogulására tette fel.
Börzsönyi József felidézte, hogy
Bocskai István 1605 tavaszán bõ egy
hónapot töltött Szerencsen, amely idõszakban – mint az levelezésébõl kiderül
– jelentõs diplomáciai tevékenységet
folytatott. A helyi református templomban Magyarország fejedelmévé
választott fõúr által vezetett fegyveres
felkelést a hit védelmezése tette elfogadhatóvá Európa több országa és uralkodója számára. Bocskai gyõzelmes
küzdelme a nemzet, a lelkiismeret és
a vallásgyakorlás szabadságát egyaránt
szolgálta. A gimnázium diákjai dallal
és prózával idézték fel a fejedelem tör-

ténelmet formáló, jeles alakját. A
mûsort követõen felavatták az ünnepség résztvevõi a Zempléni Pantheon
új emléktábláját. A Szerencsen Magyarország fejedelmévé választott Bocskai István életét és munkásságát Kocsis
József idézte fel. A középiskolai tanár
kiemelte, hogy a fejedelem minden cselekedetében az ország érdekeit tartotta szem elõtt. Közép-Európa egyetlen
gyõztes szabadságharcának a vezetõjeként megalapozta Erdély aranykorát,
példát mutatva az utókornak, hogy hittel, elszántsággal és munkával reménytelennek tûnõ helyzetekben is lehet sikert elérni.
(Folytatás az 5. oldalon.)

– Az elmúlt hónapok gazdasági hírei a válságról szóltak, miközben a cégük fejlesztést jelentett be, és a beruházásra jó eséllyel pályázik Szerencs.
– Társaságunk Acélszerkezeti Üzletigazgatóságának Göd a központja. Errõl
a telephelyrõl látjuk el acélszerkezeti elemekkel a távvezetékek és alállomások
építésével, illetve karbantartásával foglalkozó részlegeinket, valamint külsõ vevõinket is innen szolgáljuk ki. Az elmúlt
idõszakban folyamatosan bõvítettük és
korszerûsítettük termelõegységünket,
amelynek termékei iránt az országhatáron belül – és Európában is – egyre
nagyobb a kereslet. Igyekszünk kiváló
minõségben, határidõre és versenyképes áron kiszolgálni a partnereinket. Ebben az ágazatban hosszú távon biztosítottnak látjuk a jövedelmezõséget,
ezért az üzletág stratégiai fejlesztése mellett döntöttünk, hogy a másik három
nagy európai gyártóval a jövõben is versenyben maradjunk a megrendelésekért.
A jelenlegi 12 ezer tonnáról 15 ezer tonnára kívánjuk növelni éves gyártókapacitásunkat, emellett az acélszerkezetek teljes körû felületkezelésével fogjuk
bõvíteni majd ezt a tevékenységet. Az
új telephelyünkön a két funkciót egyesítenénk. A beruházáshoz minden szükséges döntés megszületett a cégnél, a
kivitelezés elõkészületei jó ütemben
haladnak. A bõvítéshez több lehetséges

ÁRADT A SZERENCS PATAK
Az éjszaka és a hajnali órákban
a vízgyûjtõ területen lehullott 60 millimétert meghaladó, jelentõs menynyiségû csapadék miatt április 15én reggelre áradt a Szerencs patak.
Hét órára a víz szintje Ond alatt elérte a töltés magasságát, majd azon
helyenként átbukva mezõgazdasági területeket öntött el.
A patak a végelzáró zsilip felett elkezdte alulról feltölteni az óvoda
melletti vízelvezetõ árkot. Rövidesen
megérkezett a helyszínre Rónavölgyi
Endréné polgármester, aki a Helyi Védelmi Bizottság elnökeként tájékozódott a kialakult helyzetrõl. A meghozott intézkedések eredményeként a
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
gépein zsákok és homok érkezett a
helyszínre, a cég dolgozói helyi önkéntesekkel és a szerencsi tûzoltókkal kiegészülve a kritikus szakaszokon

A töltésen és a vízelvezetõ végén lévõ zsilip felett egyaránt átcsapott.
elkezdték magasítani a töltéseket. Danyi László önkormányzati képviselõ
dolgozóival és traktor biztosításával
kapcsolódott be a védekezésbe, ami-

hez Kristóf Sándor helyi mezõgazdasági vállalkozó munkagéppel csatlakozott.
(Folytatás a 2. oldalon.)

helyszínt is megvizsgáltunk, amelyek közül a legkedvezõbbnek Szerencs mutatkozott. Ennek megfelelõen ide kértük
meg a létesítendõ üzem elõzetes környezetvédelmi engedélyét, amely jelenleg elbírálás alatt áll.
– Milyen termékek készülnek majd
az új üzemben?
– Csavaros és hegesztett acélszerkezetek gyártását tervezzük. Az elõbbibõl
évente tízezer, az utóbbiból pedig kettõezer tonnát készítenénk, de az arány
egyre inkább a hegesztett termékek irányába tolódna, mert erre mutatkozik nagyobb piaci kereslet. Ezek az acélszerkezetek alapvetõen távvezetékoszlopok, híradástechnikai tornyok, különbözõ portálok – ilyeneket láthatunk például a fõútvonalak mentén. A szerkezetek magasak, robosztusak, és hosszú
évekig ellenállónak kell lenniük az idõjárás viszontagságaival szemben. A jelenlegi és az új üzem között egészséges munkamegosztást fogunk kialakítani. Továbbra is Gödön történik majd az
alkatrészek leszabása, a létrejövõ telephelyen pedig az acélszerkezeteket
sablonok szerinti állítják majd össze a
dolgozóink. Ehhez elsõsorban lakatosokra és hegesztõkre lesz szükség. A felületkezelést betanított munkások végzik majd. Az új telephelyen 120 alkalmazott foglalkoztatását tervezzük.
– Milyen technológiát alkalmaznak?
– Az acélszerkezet-gyártásnál a hagyományos hegesztési és szerkezetlakatosi technológiát fogjuk alkalmazni,
amelyet a jelenleg legkorszerûbb felületkezelési eljárás egészít majd ki. Így tudjuk biztosítani a vevõk által elvárt magas minõségi követelményeket vastagságban, keménységben és ellenállóságban egyaránt. A rendszer környezetvédelmi szempontból nem hordoz magában veszélyt. Az ún. „ház a házban” technológia során az egyes felületkezelési
munkafolyamatok emberi kéz érintése
nélkül, zárt rendszerben történnek.
– Mennyi idõt vesz igénybe az új telephely létrehozása?
– Jól haladnak az elõkészületek: a
mûszaki, környezetvédelmi engedélyeztetés, valamint a pénzügyi háttér
megteremtése egyaránt. A szükséges hatósági hozzájárulások után az anyavállalat MVM közgyûlése hozza meg
a végleges döntést, amely után 12 hónapra van szükség az építkezéshez,
amelynek költsége eléri a 3,5 milliárd
forintot. Az átadást követõen 3-4 hónap próbaüzem után indulhat meg teljes kapacitással a termelés az új üzemünkben.
S. L.
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DÍSZPOLGÁRI CÍM A POLGÁRMESTERNEK

A közelmúltban döntött arról Rozsnyó önkormányzata, hogy a két település testvérvárosi kapcsolatainak az
ápolásában kifejtett tevékenységéért
díszpolgári címet adományoz Rónavölgyi Endréné szerencsi polgármesternek. Az egyik legmagasabb rangú
rozsnyói kitüntetést február 6-án, a városnapi ünnepségsorozat keretében
vette volna át Rónavölgyi Endréné, aki
azonban betegsége (bokatörése) miatt nem tudott rész venni az eseményen.
Az április 20-ai szerencsi városnapi
ünnepélyes önkormányzati ülésen ragadta meg az alkalmat Vladislav Laciak polgármester és Kardos Ferenc alpolgármester az elismerés átadására.
Mint elhangzott, Rónavölgyi Endréné
iskolaigazgatóként, majd a képviselõtestület tagjaként, valamint két cikluson át polgármesterként nagyban hozzájárult a két település közötti partneri szálak erõsítéséhez. Munkássága révén a polgármesteri hivatalok mellett
intézmények, civil szervezetek és a lakosság körében fejlõdött az együttmû-

Az „Együtt Egymásért Európában”
projekt keretében
harminc rozsnyói fiatal érkezett kétnapos látogatásra április 15-én Szerencsre.

A rozsnyói önkormányzat rangos elismerését Vladislav Laciak
(középen) polgármester és Kardos Ferenc alpolgármester adták át
Rónavölgyi Endrénének.
ködés. Rónavölgyi Endréné a Rozsnyó
Város Díszpolgára címet megköszönve hangsúlyozta a két város közötti kapcsolat felvételében és annak ápolásában elõdjének, Magda Gábornak elévülhetetlen érdemét. Az elmúlt idõ-

szakban ezen a jó úton haladva sikerült újabb és újabb területekre kiterjeszteni a települések együttmûködését, aminek köszönhetõen napjainkban
többek között közös európai uniós pályázatot valósítanak meg.

AZ ALKOTÓK ÜZENETEI
Szerencsi és a városból elszármazott mûvészek alkotásaiból nyílt kiállítás április 19-én a Rákóczi-várban.
A városnapi rendezvénysorozathoz
kapcsolódó eseményen a helyi általános iskola növendékeinek hangszeres mûsora után Rónavölgyi Endréné lépett a mikrofonhoz. A város polgármestere köszöntõjében kiemelte,
hogy a tárlaton szereplõ munkák fõ
témakörét az ember és a környezete
jelenti. Portrék, tájképek, virágkompozíciók és csendéletek sorakoznak
egymás mellett, amelyek az alkotók
üzeneteit közvetítik a szemlélõdõknek.
A munkák visszatükrözik a természet
nagy misztériumát, a hegyaljai emberek tehetségét, szorgalmát és élni
akarását.
Uray Attiláné, a Városi Kulturális
Központ és Könyvtár igazgatója szerint a Rákóczi-vár õsi falai között otthonra találtak a településen élõ és a

Érdeklõdõk népesítették be a kiállítás megnyitóján az árkádtermet.
Szerencsrõl elszármazott mûvészek és
alkotásaik. A kiállításon az érdeklõdõk
27 alkotó 67 mûvét tekinthetik meg,
amelyekbõl felidézik a táj szépségét,
hangjait.

JÓ TANULÓK ÉS SPORTOLÓK

A város napja alkalmából április 21-én, délután
a Rákóczi-vár színháztermében köszöntötték a kiváló tanulmányi és sporteredményt elért tanulókat.
Az önkormányzat évente
jutalmazza azokat a Bocskai István Gimnáziumban
és a Szerencsi Általános Iskolában tanuló fiatalokat,
akik kiváló eredményeket
értek el a különbözõ tantárgyi, illetve sportági versenyeken. Az idén össze- Több mint
sen 224 diák kapott mat.
könyvjutalmat és oklevelet,
mellettük 53 felkészítõ tanár és edzõ
munkájáért mondott köszönetet Szerencs Város Önkormányzata. Az ese-

A nézelõdõk fülébe cseng a hívogató harangok zúgása, a vár körüli csatazaj, a kövekbõl áradó csend lehelete. Életre kel a madárcsicsergõs tavasz,
a lángsugarú nyár, a gyümölcsízû,
aranybarna õsz, a jégcsapszínû tél. A
megnyitón a szervezõk valamennyi kiállítónak emléklappal kedveskedtek. A
hölgyeket egy-egy szál virággal, a férfiakat egy palack borral is meglepték.
A tárlat május 3-ig tekinthetõ meg munkanapokon 9 és 16 óra között, valamint a május 1-jén, a majális idõtartama alatt.

A Magyarország–
Szlovákia Határon
Átnyúló Együttmûködési Programra
2008-ban nyújtott A két város fiatalsága vegyes csapatokat alkotva
be sikeres pályáza- vett részt a helytörténeti vetélkedõn.
tot a két testvérváros.
Ennek keretében a korábbi szlová- cipõtorony építése –, hogy csak nékiai események után az elsõ szerencsi hányat említsünk a feladatokból. Az
rendezvényen résztvevõ vendégeket eredményhirdetéskor minden csapat
Rónavölgyi Endréné polgármester egyformán csokit és cukorkát kapott.
üdvözölte, akinek Kardos Ferenc A búcsúzáskor a rozsnyói és a szerozsnyói alpolgármester köszönte rencsi diákok már tudták egymás nemeg a szívélyes fogadtatást. A pol- vét, e-mail címeket cseréltek és azt
gármesteri hivatalból a Bolyai isko- ígérték, hogy tartják egymással a kapla épületébe indultak a látogatók, csolatot.
Pénteken az általános iskola Ráahol a szerencsi gyerekek angolkeringõt mutattak be a Szlovákiából ér- kóczi épületében tettek látogatást a
rozsnyói gyerekek, akik a második
kezett társaiknak.
A délelõtti program a Rákóczi-vár napon a világörökségi kapuzatból
színháztermében játékos helytörté- Szerencs és környéke panorámáját is
neti, helyismereti vetélkedõvel foly- megtekintették.
Ugyanebben az idõszakban
tatódott, ahol szlovák és magyar
gyerekekbõl összeállított csapatok ugyancsak a Magyarország–Szlovámérték össze felkészültségüket. A ver- kia Határon Átnyúló Együttmûködési
sengõ fiataloknak Sándorné Lakatos Program támogatásával 11, fogyaMarianna Rozsnyó és Szerencs tör- tékkal élõ szlovák fiatal és kísérõik
ténelmérõl, kultúrájáról, nevezetes- is Szerencsen tartózkodtak. A csoségeirõl szóló feladatokat állított portot érkezésekor a város polgárössze. Ebéd után a szerencsi csoko- mestere mellett Sipos Attila, az Alapládégyártással ismerkedtek a vendé- szolgáltatási Központ igazgatója kögek, majd a színházterem volt a hely- szöntötte. Délelõtt a vendégek szeszíne annak a fergeteges gálamû- rencsi társaikkal számos érdekes
sornak, amelyben rozsnyói és helyi programon vettek részt: újságország
fiatalok léptek színpadra, bemutat- táncvetélkedõt, lufikeresõ és lufifúva néptánc-hagyományaikat és a ze- jó versenyt tartottak, énekeltek, panemûvészetben szerzett jártasságu- pírzsebkendõbõl virágokat hajtokat. A program az igazi célját leg- gattak.
A jó hangulatban eltelt délelõtt
inkább az esti órákban megtartott játékos vetélkedõn érte el. A helyi és után egy kis mozgásként meglátoa rozsnyói diákokból tízfõs vegyes gatták a közelben lévõ fürdõt, a váösszetételû csapatokat szerveztek a rat és a várkertet. Jártak a múzeumpedagógusok. A másfél órás, felsza- ban és a Szerencsi Bonbon Kft.-nél
badult játék során az egyik feladat az édességkészítés rejtelmeibe is beaz volt, hogy a csoportokból a leg- tekintettek. A két nemzethez tartotöbben álljanak fel egy újságpírra. Itt zó fogyatékkal élõ fiatalok már koaztán volt szervezkedés, összebújás, rábban megismerkedtek egymással,
taktikai megbeszélés, ami során a kö- amikor a Rozsnyó melletti Mlynkyzös nyelv hiánya sem jelentett aka- ben találkoztak. Most újra együtt
dályt. Aztán jött a kincskeresés a vár- töltötték az idõt, ami a résztvevõkudvaron, víz szállítása szívószállal, nek élményt jelentett.

TÁNCFESZTIVÁL A SPORTCSARNOKBAN

kétszáz helyi fiatal vett át jutalményen Rónavölgyi Endréné polgármester és Gadóczi Bertalan jegyzõ adták át az egyéni és csoportos díjakat.

ÁRADT A SZERENCS PATAK

(Folytatás az 1. oldalról.)
A bokrokkal sûrûn benõtt patakmederben a víz gyorsabb lefolyása érdekében a tûzoltók feljebb emelték az
egykori cukorgyári zsilip egyik ajtaját,
de csak annyira, hogy az áradás miatt a Fecskés még ne kerüljön veszélybe. A településrész szomszédságában a Városgazda Kft. dolgozói homokzsákokkal magasították a töltést.
A délutáni órákban a védekezésbe
az Új Magyar Gárda zempléni rajá-

ROZSNYÓI GYEREKEK
SZERENCSEN

nak tagjai is bekapcsolódtak. A homokzsákok cipelésébõl gárdistaként
Holcman László, a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt országgyûlési
képviselõjelöltje is kivette a részét.
Estig néhány centimétert még emelkedett a patak vízszintje, majd utánpótlás hiányában megkezdõdött az
apadás és lassan megszûnt a veszély.
A szerencsének és a gyors beavatkozásoknak köszönhetõen a Szerencs patak a medrében maradt.

Második alkalommal rendeztek
táncmûvészeti fesztivált április 17én, Szerencsen. A Kulcsár Anita
Sportcsarnokban megtartott kulturális seregszemlén közel négyszáz
fellépõ mutatkozott be a közönség
elõtt.
Már az elmúlt évben is sikeres volt
a szerencsi táncmûvészeti fesztivál,
ami iránt az idei esztendõben minden elõzetes várakozást meghaladó
érdeklõdés mutatkozott. Az eseményre Borsod-Abaúj-Zemplén megye tizenkét településérõl jelentkeztek fellépõk Szendrõtõl Sajószentpéteren át egészen Sárospatakig, és
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszafüredrõl is érkeztek résztvevõk. A
fesztivál ötletgazdája és fõ szervezõje több éve vezeti a Cini Mini
Tánciskolát Szerencsen. Kovács Annamária arról tájékoztatta lapunkat,
hogy a programot hiánypótló rendezvényként hívták életre, mert a térségben sok tánccsoport mûködik,
amelyeknek alig van lehetõségük be-

A legfiatalabb szerencsi növendékek közönségsikert arattak.
mutatkozásra. A rendezvény részben
a közönségnek szól, ugyanakkor a
zsûriben helyet foglaló szakemberek
az oktatóknak is iránymutatást adnak
a további eredményes munkához.
Ennek is köszönhetõ, hogy az idén
a tavalyihoz képest sokkal több volt
a fellépõ.
A szombaton tíz órától kora délutánig tartó fesztiválon 48 csoport
egyéni koreográfiájú mûsorszámát
tekintette meg a közönség. Kezdõk és
haladók egyaránt igyekeztek tudásuk
legjavát nyújtani a zsûri elõtt, több,

magas mûvészeti színvonalú produkció is szerepelt. A táncfesztivált
záró ünnepélyes eredményhirdetésen
a különbözõ korosztályokban és kategóriákban összesen 34 elsõ, második, illetve harmadik helyezés talált
gazdára. Különdíjban hét csoport és
szólótáncos részesült. Közülük a szerencsi Takács Jázmint a legfiatalabb
fellépõként jutalmazták. A legjobb latin tánccsoportnak járó elismerést és
Szerencs Város Kupáját színvonalas
produkciójával a helyi tánciskola
Százszorszép csoportja érdemelte ki.

AKTUÁLIS

HOGY ÉREZTÉK MAGUKAT
A ROZSNYÓIAK SZERENCSEN?
Karol Samseli, iskolaigazgató:
– A rozsnyói és szerencsi alapiskola között
immár tíz esztendõre nyúlik vissza a partnerkapcsolat, amely eddig nagyon jól mûködött. Úgy érzem, hogy a mostani látogatásunk alatt csak erõsödött ez a jó viszony. A
kétnapos vetélkedõrõl elismerõen kell szólnom, hiszen a gyerekek rendkívül színvonalas
programnak lehettek részesei, miközben barátságot kötöttek egymással, elmélyítették kapcsolataikat, amely egy hónappal ezelõtt
kezdõdött Rozsnyón, ahol a verseny elsõ fordulóját tartottuk.
Azt gondolom, hogy a két intézmény között
tovább erõsödött a kapcsolat, és ezúton szeretnénk megköszönni mindkét
város önkormányzatának, hogy ez a program létrejöhetett. Reméljük, lesz
folytatás a jövõben, mert a gyerekek és a pedagógusok is egyaránt szép élményekkel térnek haza.
Kerekesová Borbála:
– Nagyon jól éreztem itt magam. Jártam korábban is Szerencsen, de most új dolgokat
fedeztem fel. Emlékeztem néhány helyre, de
most is sok kellemes élménnyel gazdagodtam. Minden program nagyon tetszett, sikerült új barátságokat is kötnöm. A korábbi
években a táncosokkal jártam már Lengyelországban, Csehországban és Magyarországon más városokban, de természetesen Szerencsen is voltam. Felléptünk a tánccsoporttal,
ami nagyon jól sikerült, hiszen hatalmas tapsot kaptunk és bevallom, ez volt az egyik legszebb élményem.
Kristóf Bálint:
– Természetesen nagyon örültem, amikor
megtudtam, hogy Szerencsre jövünk, hiszen
nem jártam még a városban. Arról viszont
hallottam, hogy Rozsnyó testvéri kapcsolatot ápol ezzel a településsel. A két nap alatt
új barátokat szereztem, ismerkedtem a várossal. Nagyon örültem, hogy itt lehettem.
Ami a legjobban tetszett, az a baráti hangulat,
ahogy fogadtak minket. A Rákóczi-várban
voltunk elszállásolva, sokat sétálgattunk a városban. Csak azt mondhatom, hogy remekül éreztem magam, megérte Szerencsre eljönni.
Szappanosová Vanda:
– Korábban már jártam Szerencsen, amikor
a helytörténeti vetélkedõ elsõ fordulójára készültünk. Akkor megismerkedtünk a helyi nevezetességekkel, történelmi épületekkel.
Most újra visszatértünk, és nagy örömömre
sok emberrel találkoztam, jól éreztem magam az itt töltött napok alatt. Tetszettek a programok, de talán a vetélkedõ hangulata fogott meg leginkább. Az események közötti
idõben sétálgattunk, ismerkedtünk Szerencscsel és jártunk a Fürdõ és Wellnessházban
is, amely szintén kellemes élmény volt számomra.

MAJÁLIS SZERENCSEN ÉS ONDON
A RÁKÓCZI-VÁR BELSÕ UDVARÁN
Május 1., 15 óra: Köszöntõ.
15.03 óra: Ovigála – 99 léggömb.
15.10 óra: Folklórvarázs – szatmári
táncok a Szerencsi Általános Iskola
néptánc csoportjának elõadásában.
15.20 óra: Szerencsi Kiscsillag –
Takács Cintia, a Bocskai gimnázium
diákja.
15.30 óra: a Kaláka Együttes gyermekmûsora.
16.40 óra: Zenés, táncos divatbemutató.

17.30 óra: Operettgála: Táncolnék
veled (Fellépnek a Miskolci Nemzeti
Színház mûvészei: Eperjesi Erika
primadonna, Kincses Károly színmûvész, Kriston Milán énekes).
18.15 –18.45 óra: Póka Angéla, az
ezerhangú énekes.
19.30 óra: Karthago-koncert.
Szerencsiek részére a belépés díjtalan, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány felmutatásával. Nem szerencsiek részére a belépõdíj 500 Ft/fõ.

ONDON A SPORTPÁLYÁN
16 óra: Ovishow – Csillagfény Gyermeksziget.
16.10 óra: Tavaszi csicsergés – a Szerencsi Általános Iskola ondi iskolásainak mûsora.
16.20 óra: Rock & roll party Kertész
Attilával.
17.20 óra: Hastánc, Kertész Gabriella.

17.30 óra: Karate – bemutató.
18 óra: Classic zenekar koncertje.
18.30 óra: Sztárvendég: Koós Réka
(musicalek, világslágerek).
19-20 óráig: Classic zenekar nosztalgia koncertje.
Tûzoltóautó-bemutató, étel- és italsátor, omnibuszozás.
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ELSÕ LAKÁSHOZ JUTÓK TÁMOGATÁSA

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évben elsõ lakáshoz jutók támogatására pályázatot hirdet.
A pályázat célja: Szerencs város
közigazgatási területén fiatalok, pályakezdõk lakásépítéssel, lakásvásárlással, önkormányzati telek vásárlásával történõ lakástulajdonhoz
jutásának támogatása.
Pályázni jogosult az a nagykorú,
de a 35. életévüket legfeljebb a pályázat benyújtása évében betöltõ fiatal házaspár, élettárs, egyedülálló,
aki lakástulajdonnal, résztulajdonnal,

állandó használati, vagy bérleti joggal nem rendelkezett, s aki a pályázat benyújtásának idõpontjában (házaspár és élettárs esetén legalább
egyikük) 5 éve szerencsi állandó lakos. Kivételesen indokolt esetben
egyes kizáró körülmények alól felmentés adható.
Az elsõ lakáshoz jutók támogatása vissza nem térítendõ támogatásból és kamatmentes kölcsönbõl áll.
A vissza nem térítendõ támogatás
mértéke 100 000 Ft, a kamatmentes kölcsön összege – hitelképesség
esetén, 2 kezes biztosítása mellett –

legfeljebb 300 000 Ft. A pályázatot
az elbíráláshoz szükséges mellékletekkel együtt az erre a célra rendszeresített adatlapon a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatánál, vagy
postai úton lehet benyújtani. Az
adatlap Szerencs város honlapjáról
is letölthetõ. A pályázat beadási
(postára adási) határideje: 2010.
május 31. Az igénylések elbírálásáról a képviselõ-testület dönt. Az önkormányzat a nyertes pályázók nevét az elbírálást követõen közzé teszi, a döntésrõl az érintetteket levélben is értesíti.

KIK ÉS HOL IGÉNYELHETIK A SZERENCS KÁRTYÁT?

A Szerencs Kártya szolgáltatásait
elsõdlegesen életkori megkötöttség
nélkül azok a magánszemélyek vehetik igénybe, akik a városban állandó lakó-, illetve tartózkodási
hellyel rendelkeznek, vagy a településre járnak be dolgozni, tanulni.
Az igénylõ bárki lehet, azonban
számukra a plasztik lap eltérõ feltételeket és kedvezményt biztosít.

Az egy naptári évre szóló kártyát
májustól az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet igényelni a szerencsi polgármesteri hivatal ügyfél-

szolgálatánál. A kártya a Szerencsen
élõknek, a városban tanulóknak és
dolgozóknak 500 forint, másoknak
1500 forint. Az újraérvényesítés egységesen 500 forintba kerül.

Az igénybe vehetõ kedvezményeket a helyi vállalkozók saját belátásuk szerint ajánlják fel. Az elsõdleges kedvezményezettek a szerencsi
önkormányzat által fenntartott intézményekbe 10 százalékos engedménnyel léphetnek be (pl. Városi Kulturális Központ és Könyvtár belépõjegyes szolgáltatásai, sportesemények, a tanuszoda és a wellnessház szolgáltatásai). A vállalkozások
a biztosított kedvezményt a kártya
emblémájával együtt jól láthatóan helyezik el az üzletükben, helyiségükben.

HÍREK RÖVIDEN
KISS ATTILA EMLÉKTÚRA. A szerencsi Sziget Alapítvány Kiss Attila, egykori gimnáziumi igazgatóhelyettes emlékére május 15-én (szombaton) immár
hetedik alkalommal szervez természetjáró emléktúrát a szerencsi dombvidéken. A program szerint indulás reggel nyolc órakor a szerencsi Rákóczivártól. A további útvonal: Árpád-hegy,
Hidegvölgy, Monok, monoki záportározó, Ingvár, Nagyrépás, Megyaszó,
megyaszói református temetõ, pincék
köze. A táv 15 kilométer, a szintemelkedés 100 méter. A túrán mindenki
saját felelõsségére vehet részt. A viszszautazás autóbusszal történik, Monokon és a célban frissítõvel várják a résztvevõket. Javasolt felszerelés: bejáratott
túrabakancs, tartalék zokni, esõköpeny,
kulacs (víz), egészségügyi csomag, sapka a nap ellen és napolaj. A résztvevõk
rossz idõ esetén is elutaznak a megyaszói temetõbe és elhelyezik a megemlékezés virágait.
REPÜLÕK A LÉGTÉRBEN. Közös
amerikai–magyar repülõ harcászati
gyakorlatot tartanak április 26. és május 7. között Magyarország légterében
– adta hírül a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnoksága. A
közel kéthetes kiképzési idõszakban
Szerencs felett is feltûnnek majd vadászgépek, ami zajhatással jár majd.
A cél, hogy a magyar pilóták gyakorolják a hazánk légterét megsértõ repülõgép elfogását és földre kényszerítését nemzetközi kötelékben.
BEIRATKOZÁSRÓL, ISKOLAKEZDÉSRÕL. Az iskolai beiratkozás feltételeirõl, lehetõségeirõl és a szeptemberi tanévkezdéshez kapcsolódó
tudnivalókról tájékozódtak április 22én a leendõ elsõ osztályosok szülei a
Szerencsi Általános Iskola Rákóczi
épületében.
Mint elhangzott, a képviselõ-testület döntése szerint szeptembertõl négy
elsõ osztályt indít az intézmény. A beiratkozás április 29-én és 30-án lesz
az iskola Rákóczi épületében. A fõigazgató bemutatta a leendõ tanító néniket. Szeptembertõl a Bolyai épületben Újjobbágy Miklósné és Ványai
Terézia, míg a Rákóczi épületben Csi-

der Andorné és Nagyné Almási Éva
várják a legkisebb diákokat.
A leendõ elsõ osztályosok szülei
bõvebb tájékoztatást kaphatnak az iskola honlapján, az altisk.szerencs.hu
internetes oldalon.
ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEK. Várhatóan
egy hónapon belül meghirdeti az önkormányzat értékesítésre a Bocskai utcai építési telkeket. A 12 ingatlan közmûvesítése közel húszmillió forint pályázati támogatás felhasználásával történt. Már az elmúlt évben megvalósult
az ivóvíz- és a szennyvízhálózatok kiépítése, a csapadékvíz-elvezetõ árkok
kialakítása. Helyükre kerültek a közvilágítási oszlopok és a két új összekötõ
út aszfaltburkolatot kapott. A napokban
a földgázvezetékek lefektetését végzi a
szolgáltató. A tizenkét telek ára a tervek szerint mérettõl függõen 1 millió
és 1,2 millió forint között változik. A
Bocskai úti ingatlanokkal egy idõben
négy Laktanyai utcai építési telkét is
meghirdeti eladásra az önkormányzat.
ÁLLÁSAJÁNLAT. Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
helyi kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen termelési mûszakvezetõként, minõségbiztosítási asszisztensként, valamint
gépjármûszerelõként lehet elhelyez-

kedni. Abaújkéren fizika–informatika–
német szakos középiskolai tanárt, valamint érettségi bizonyítvánnyal rendelkezõ szobafestõ-mázoló szakoktatót alkalmaznának. Tállyán nemzetközi árufuvarozásban jártas gépjármûközlekedési szakmai irányítóra, Baskón
pedig felszolgálóra van igény. További információk és ajánlatok a szerencsi munkaügyi kirendeltségen. Telefon:
47/361-909.
INTÕ PÉLDA. A holokauszt áldozataira emlékeztek április 16-án a szerencsi Bocskai gimnáziumban. A diákok mûsora után a zsidóság üldöztetésének évezredes történetét és a 66 évvel ezelõtti szomorú eseményeket Kocsis József történelem szakos tanár
idézte fel. A megemlékezés a zsidó temetõnél lévõ emléktáblánál zárult.
HORGÁSZREND-VÁLTOZÁSOK.
Éjszakai horgászati tilalmat rendelt el
április 25-tõl visszavonásig a Homokos
tavon a Szerencsi Horgász Egyesület vezetése. A vízparton 5 órától 21 óráig
is csak azok tartózkodhatnak, akik érvényes területi engedéllyel rendelkeznek. A tûzgyújtás és a szemetelés tilos!
A Homokos tavon a május 2-tõl június közepéig tartó pontyfogási tilalmat
szakhatósági engedéllyel feloldotta az
egyesület vezetése.

LOMTALANÍTÁS

Szerencs Város Önkormányzata és
a Szerencsi Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. (SZHK Kft.) május 8-án
(szombaton) tartja az idei lakossági lomtalanítást.
Az akció keretében elszállítják a lakásban, emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségben felhalmozott szilárd hulladékot, nagyobb méretû berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, háztartási berendezéseket és
készülékeket, rendeltetésszerû használatra már nem alkalmas egyéb használati tárgyakat, melyek az ingatlan rendeltetésszerû használata során válik feleslegessé és a rendszeres hulladékszállítás keretében méreténél fogva nem
szállítható el.

Építési törmeléket, zöld- és veszélyes
hulladékot (akkumulátor, festékes dobozok, stb.) a járatok nem visznek el.
Az SZHK Kft. kéri a lakosságot, hogy
az ömlesztett anyagokat zsákolva készítsék elõ.
A gyûjtõ jármûvek a járatnapon reggel 6 órakor indulnak, erre az
idõpontra – leghamarabb a szállítási
napot megelõzõ este – a szállítandó
anyagokat az út szélén kell elõkészíteni. A járatok az útvonalon csak egyszer haladnak végig, így a késõbb kikészített lomot nem szállítják el.
Amennyiben az adott napon az érintett területen kimaradnak területrészek, azt a következõ napon teljesítjük.
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BALLAGÓ KÖZÉPISKOLÁSOK
BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM
ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
12. A, osztályfõnök:
Tóth Éva. Balogh Nikolett, Berzeviczi Barbara, Bíró Ilona Glória, Demkó Adél,
Drofti Eszter, Egeli
Dalma, Hrubi Zita,
Hubay Hanga Zsuzsanna, Hubay
Máté, Jacsó Zoárd, Jesztrebszki Anikó, Karnizs Viktória, Kelemen Eszter,
Klemm Nikolett, Klenyár Renáta, Kosztán Vivien, Kubák Ákos, Máté Bence,
Mihalik Judit, Nemes Melinda, Orosz
Ákos Levente, Pauleczki Enikõ, Pócs
Bettina, Pocsai Petra Réka, Répási Ágnes, Rigó Tímea, Sóvári Ákos, Spisák
Petra, Szabó Evelin, Szabó János, Tamás Gábor, Tóth Annabella, Vajda
Ádám.
12. B, osztályfõnökök: Maczkóné
Szegedi Anikó, Tóth Boglárka, Mészárosné Schmiedt Mónika. Akácosi Tivadar Tibor, Balogh Sándor, Bártfai
Csenge, Berta Kinga, Birk Milán, Czagány Gábor, Dovák Beáta, Endrész Vivien, Engel Klaudia, Fejes Gabriella, Hausel Cintia, Kázsmér Judit, Kovács Anita, Losonczki Tamás, Szilágyi Máté,
Szolyák Bence, Szulics Alexandra, Takács Panna, Táncos Zsolt, Trestyánszky
Nándor, Tulipán Edina, Varga Lajos Tamás, Vincze Kornélia.
12. C, osztályfõnök: Kissné Dombrádi Edit. Bárány Kornélia, Bodnár Szimonetta Linda, Bohács Judit, Bóni Szabolcs, Fekete Natasa, Ficsor László,
Frankó Zsanett, Gallyas Miklós, Hajkó
Attila, Horváth Anikó, Kardos Kitti, Kecskés Evelin, Kruliczki Csilla, Kuczek Péter, Laczkó Enikõ, Lipták Liliána, Molnár Lilla, Nagy Richárd Imre, Simka
Gergõ, Simon Anita, Szegedi Anita, Szepesi Milán, Tóth Éva, Tóth Tímea.
12. H, osztályfõnök: dr. Búzáné
Tóth Márta. Árvay Balázs, Baraté Boglárka, Bató Márk József, Bikki Boglárka, Bodor Zoltán, Dranka Gergõ, Ekker Róbert, Földi Gábor, Gergely Krisztina, Gergely Vince, Halász Eszter, Jakab Anita, Kocsis Balázs, Kun Levente Alex, Lénárd Eszter, Lengyel Laura,
Mérész Dániel, Orosz Attila, Porkoláb
Edit, Ringer Bence, Rubi Dalma, Sárossy
Hajnalka, Soltész Tímea, Somosi Alexandra, Sóvári Fanni, Szentléleki Dóra,
Takács Máté, Tarbaj Ildikó, Tatárka Katalin, Tokár József, Tóth Csilla, Tvergyák
Vivien, Végh Annamária.
12. Kg, osztályfõnök: Reményi Szabolcs. Bernáth Éva, Borz József, Buri
Bernadett, Csontos Pálma, Daruka
Nándor József, Fekszi Dávid, Ferenczi Bettina, Fodor Mária, Homa
Éva, Jeroskovics Virág, Kalderál Alexandra, Kerekes Katalin Kitti, Klain Klaudia, Körömi Barbara, Kurucz Attila

István, Kuti Dalma Evelin, Magyar Tibor, Márki Sándor, Menyhért Dávid,
Oláh Bettina, Orgona Adél, Orosz Bianka, Pribula Eszter Zsuzsanna, Szegedi Tímea, Szilágyi Henrietta, Tóth
Attila, Turbucz Fanni Vivien, Zilahi
Ivett.
12. M, osztályfõnök: Szemán Gábor.
Balogh Bettina, Bodnár Péter, Bodnár
Richárd, Dombai Soma, Farkas László, Fodor Lívia Ildikó, György János, Juhász Tamás Gábor, Kalas Judit, Kállai
Áron, Kiss Gábor, Kiss Tamás, Kondrát Tibor, Lengyel István Erik, Nagy Péter, Németh Anita, Németh Gergely,
Papp Péter, Pirics Gábor, Rontó Dániel, Samók Csaba, Szabados László, Szilágyi Dávid, Tamás Krisztián, Tóth Ferenc, Ványay Balázs, Váradi Gyöngyi,
Zelenák Dávid.
12. R, osztályfõnök: Endrész Tamás.
Bálint Zoltán, Balogh Dávid, Bényei
György, Dankó Tamás, Fakla Fatima
Fortuna, Felházi Szilárd, Gáspár Réka,
Gyurán Ádám, Hajdú Tibor, Heffler Vivien, Hirkó Márk, Iván Viktória, Komlósi László, Kovács Judit, Kristóf Zsolt,
Kundrák Ádám, Mándoki Hella, Nagy
László, Nagy Péter, Németh Ádám, Patonay Erika, Rudolf Tamás, Soltész
Boglárka, Somogyvári Rudolf, Takács
László, Tatár Zsolt, Tömöri Dániel, Vasas Viktor, Vass Viktor.
12. D, osztályfõnök: Vitányi Béla.
Ambrus Márta, Babinszki László, Bereznyák Nikolett, Bodnár Bence, Czirba Péter, Damu Aladár, Dami Izabella, Halász Lászlóné, Kádas Ákos, Kovács Anita, Kovács Katalin, Kovácsné
Czakó Éva, Lakatos Ferenc, Lakatos
Szandra, Magyar Mónika, Nagy Dávid,
Nagy Sándorné, Nikházi Gergõ, Szegedi Klaudia, Szemán József, Sztanyó
Enikõ, Técsi Tímea, Tóth Bernadett,
Tóth Tibor, Zsigus Zsófia.

SZERENCSI SZAKKÉPZÕ ISKOLA
12. A, szakközépiskola – elektrotechnikai osztály, osztályfõnök: Gabura
Judit. Bendik Dániel, Bittó Levente, Boros László, Drizner Balázs, Göndör Péter, Koliba Katalin, Nyerges Péter, Pitkó Erika, Selymes Dániel, Sváb Erik,
Szabó Dávid, Tóth Balázs, Tóth Má-

ria, Törõcsik Tamás, Vajtó Ilona, Virág Gergõ.
12. B, szakközépiskola – informatikai osztály, osztályfõnök: Maczko Diána. Balogh Erika, Béki Balázs, Benes
Zsolt, Beregi Dániel, Borai Adrienn,
Damu Renáta, Derdák Péter, Dudás
Gergõ, Huber Szilárd, Hustya Adél, Jaczenkó Ádám, Lipcsei Zoltán, Lipták
Achilles, Maczó Réka, Nyírcsák Attila, Porkoláb Dávid, Soós Angéla, Takács István Tamás, Tamás Gergõ, Tóth
Géza, Tóth Kinga, Ujlaki Dénes, Véber István.
12. E, szakközépiskolai osztály – esti
tagozat, osztályfõnök: Sárkány Erika.
Benke Istvánné, Fodor Patrícia, Hriczóné Krajnyák Mária, Jurák Zsolt,
Kiss Nikolett, Majoros Jánosné, Sípos
Mariann, Spéder János, Szalánczy Mihály, Tóth Ádám, Tóth Beáta Barbara.
13/1, szakiskolai osztály – fodrász,
osztályfõnök: Kissné Gulyás Borbála.
Angyal Anita, Balla Nikolett, Bánóczi
Klára, Bodnár Angéla, Fodor Patrícia,
Forgács Vanda, Gál Melinda, Gulyás
Mónika, Homolya Amelita, Hustya
Nikoletta, Kanyugh Emese, Karászi
Bettina, Kis Tímea, Kiss Nikolett, Kontra Ivett, Kontrás Adrienn, Nagy Katalin, Novák Krisztina, Orosz Ivett, Pavliscsák Krisztina, Plávenszki Nikolett,
Simon Alex, Szabó Nikolett, Szabó Szabina.
13/2, szakiskolai osztály, osztályfõnök: Bárdiné Bodnár Éva. Nõiruhakészítõ: Dolányi Noémi Piroska, Farkas Nikolett, Glonczi Ilona, Kádár Nikolett, Somogyi Lilla. Asztalos: Erdei
Ádám, Fincziczki Krisztián, Hancsák
Gergõ, Kékedi József, Kiss Gábor, Lakatos Dezsõ, Lengyel Erik, Péter László, Takács Balázs, Tóth Attila, Trinkely
Ferenc, Vajtó Róbert, Vatra József.
13/3, szakiskolai osztály, osztályfõnök: Müller Zoltán. Villanyszerelõ: Bálint János, Bene Gábor, Bûdi György,
Cserged Máté, Elek Tamás, Lengyel
Dénes, Magyar László, Mázik Tibor,
Szentesi László, Török Tamás. Vízvezeték- és központifûtés-szerelõ: File Roland, Hédervári József, Korhut János, Majoros László, Malacsek Renátó, Mezõsi
Róbert, Papp Sándor, Pocsai András, Vitányi Norbert.

EZÜST ÉRDEMKERESZT
A PEDAGÓGUSNAK

Magas állami kitüntetésben részesült a közelmúltban a szerencsi
Bocskai gimnázium fõigazgató-helyettese. Nyíri Tibornak a hosszú idõn
keresztül az oktatás területén végzett
pedagógiai, illetve szervezõ-irányító munkája elismeréseként Hiller

A BÖLCSÕDÉK NAPJA

Április 21-e a bölcsõdék napja Magyarországon. Ebbõl az alkalomból
tartottak rövid ünnepséget a szerencsi intézményben, ahol a gyárkerti
óvodások mûsora után Fábián Ottóné fõigazgató köszöntötte a helyi
bölcsõde gondozónõit, akiknek az oklevél mellé egy-egy belépõt adott
át a Szerencsi Fürdõ és Wellnessházba. A gyermekek sem maradtak
ki az ünneplésbõl: õk egy hatalmas tortát kaptak ajándékba.

István oktatási és
kulturális miniszter
elõterjesztésére
Sólyom
László
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet adományozott a nemzeti
ünnep alkalmából.
Nyíri Tibor 1983-ban a megyaszói
általános iskolában kezdte biológia–technika szakos tanárként a pályafutását. 1986-ban lett tagja a
Bocskai gimnázium tantestületének,
ahol kilenc évig igazgatóhelyettes
volt. Idõközben biológiából teljesítette az egyetemi diplomához szükséges követelményeket és közoktatás-vezetõi végzettséget szerzett.
Felemelõ érzés volt számára, amikor Budapesten a Szépmûvészeti
Múzeumban ünnepélyes keretek között átvehette a kitüntetést. Úgy véli,
hogy az elismerés csak részben szól
az egyéni érdemeinek. Az érdemkereszt adományozásával a miniszter és a köztársasági elnök a Bocskai gimnázium sikerességét, a kollégák oktató-nevelõ munkáját és az
intézmény irányításában Gál András
fõigazgatóval közösen végzett tevékenységüket is elismerte.

KOLLÉGISTÁK A SZÍNPADON

A szerencsi diákok teljesítménye különdíjat érdemelt.
Több mint kétszáz résztvevõvel
szervezték meg az országos kollégiumi Ki mit tud? regionális középdöntõjét április 24-én Szerencsen. A
Rákóczi-várban megtartott kulturális
seregszemlén Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyék 25 diákszállója képviseltette magát. Az
ének, vers-próza, tánc, zene, dráma
kategóriákban olyan szólisták és csoportok léptek színpadra, akik sikere-

sen jutottak túl a megyei elõdöntõkön.
Ez alkalommal összesen 23 produkciót láthatott a zsûri és a közönség a
reggeltõl késõ délutánig tartó programban. Szerencsi kollégisták ez alkalommal nem kerültek az országos
döntõbe, azonban a csacsacsa-táncosok és a dráma kategóriában bemutatkozó Besenyõ család teljesítményét egyaránt különdíjjal jutalmazták.

AZ ÉLTETÕ VÍZ

A víz világnapja
alkalmából rendeztek vetélkedõt március 22-én a Bocskai gimnáziumban.
A versenyre nevezett huszonnégy
csapat számára írásos és szóbeli feladatokat állítottak
össze a szervezõk.
A kérdések a természettudományi
tantárgyak víz- és
környezetvédelemmel kapcsolatba
hozható tudásanyagára alapoztak. Az Háromfõs csapatok vetélkedtek a Bocskai gimötfordulós verseny- náziumban.
ben a csapatok teljesítményét az oktatási intézmény pe- Rákóczi épületének végzõs tanulói ködagógusaiból álló háromfõs zsûri ér- zül három csoportban összesen 45tékelte. Az elsõ három helyezett csa- en keresték fel tanári kísérettel a bepat a Sziget Alapítvány könyvjutalmát kecsi vízmûvet. Itt Kiss Attila, a Borsodvíz Zrt. üzemvezetõje tartott elõkapta.
Ugyancsak a víz világnapjára em- adást a fiataloknak a Föld ivóvízlékeztek március 22-én rendkívüli készletérõl és megóvásának fontoskémiaóra keretében a Szerencsi Ál- ságáról, majd a csoportok a helyszítalános Iskola nyolcadik osztályos di- nen ismerkedtek meg a bekecsi kút
ákjai. Az oktatási intézmény Bolyai és mûködésével.

ANGOLOSOK VERSENYE

Borsod-Abaúj-Zemplén megye kéttannyelvû képzésében résztvevõ diákoknak rendezett angol nyelvi vetélkedõt április 15-én a Szerencsi Általános Iskola. A versenyre nevezõ második és negyedik osztályosok csoportversenyben vettek részt, a hetedik
és nyolcadik évfolyamos tanulók pedig egyénileg mérték össze tudásukat.

A megye hét iskolájából összesen 72
fiatal szerepelt a vetélkedõn. A felsõsök
a nyelvvizsgához hasonló szóbeli és
írásbeli tesztkérdéseket kaptak. Itt elsõsorban a szövegértésre helyezték a
hangsúlyt a pedagógusok. A legkisebbeknek pedig játékos, az angol
nyelvi készségeket felmérõ feladatokkal kellett megbirkózniuk.

KRÓNIKA

MÁJUSTÓL IGÉNYELHETÕ
A SZERENCS KÁRTYA

Rónavölgyi Endréné jelképesen átadja a Szerencs Kártyát Gálné Kéri
Zsuzsanna vállalkozónak.
Szerencs Város Képviselõ-testülete márciusban döntött a Szerencs
Kártya bevezetésérõl, amely várhatóan idén május 3-ától igényelhetõ. A kezdeményezés célja, hogy
erõsítse a polgárok identitástudatát,
valamint hozzájáruljon a helyi kisés középvállalkozások helyzetének
javításához, forgalmuk növeléséhez – hangzott el április 19-én, a
Szerencs Kártyát bemutató sajtótájékoztatón.
Még az elmúlt év decemberében
a multinacionális áruházak térhódítása miatt nehezebb helyzetbe kerülõ
kereskedõk találkozóján jelentette be
Szerencs polgármestere, hogy a helyi kisebb vállalkozások versenyképességét erõsítheti a kibocsátásra
tervezett Szerencs Kártya, ami szolgáltatások kedvezményes igénybe vételére is lehetõséget biztosítana. Az
önkormányzat az idei költségvetésében 10 millió forintot különített el
a program megvalósítására, majd a
testület márciusi döntését követõen
az idei Város Napja rendezvénysorozat keretében a világörökségi kapuzatban mutatta be a polgármester
a sajtó képviselõinek az elkészült Szerencs Kártyát. A sajtótájékoztatón Rónavölgyi Endréné szólt azokról az intézkedésekrõl, amelyek elsõsorban a
kis- és mikrovállalkozások gazdasági megerõsítését szolgálják.
A városban 2,5 millió forint nettó
árbevétel alatt nem kell iparûzési adót
fizetni. Az elmúlt esztendõben tízmillió forintos alapot hozott létre az
önkormányzat munkahelymegõrzés
támogatására, amelybõl csupán egy
munkáltató igényelt pénzt. A polgármesteri hivatal szakemberei információval segítik a pályázatok
iránt érdeklõdõket, az idén pedig az
önkormányzat csökkentette a helyi
kis- és középvállalkozások által fizetendõ építményadót, így hárommillió forinttal kevesebb kerül befizetésre a város költségvetésébe. A testület márciusi ülésén 9,6 millió forint pénzügyi alapot különített el
munkahelyteremtésre és -megtartásra, valamint elsõsorban a Rákóczi
úton lévõ ingatlanok homlokzatfelújítására.
Barva Attila aljegyzõ ismertette,
hogy a vállalkozók részérõl kedvezõ
fogadtatásra talált a kezdeményezés,
és az elsõdleges felmérés szerint
máris húszan jelezték csatlakozási
szándékukat a programhoz. A jelentkezõk között eddig ügyvéd, ajándék- és virágboltok, ékszerüzlet, ruházati és cipõbolt, számítástechnikai

és lakástextil-üzlet, ingatlan-értékbecslõ és pénzügyi tanácsadó cég,
címfestõ található.
A nem szerencsiek 1500 forintért
válthatják ki a kártyát, akik a helyi
vállalkozóktól, kereskedõktõl kapnak
különbözõ mértékû kedvezményeket. A településen élõk, az itt dolgozók vagy tanulók 500 forintért igényelhetik a plasztiklapot, akik az elõzõeken felül a tanuszoda és a wellness ház szolgáltatásait, valamint az
önkormányzat és intézményei által
szervezett programok belépõit is olcsóbban válthatják meg a kártya felmutatásával.
A Szerencs Kártya személyre szóló, és kizárólag a kártyabirtokos részére biztosítja a kedvezményeket.
Májustól a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatán történt bejelentkezés után az okmányirodában készítik el a tulajdonosának a fényképével és aláírásával ellátott plasztiklapot, amelynek az elején a város címere mellett a Rákóczi-vár és kertje, távolabb a római katolikus Kisboldogasszony templom és a községi
fürdõ épülete látható.
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A VÁROS NAPJÁN EMLÉKEZTEK

(Folytatás az 1. oldalról.)
A beszédet követõen Katona Béla,
a Magyar Országgyûlés elnöke és Rónavölgyi Endréné polgármester leplezték le az Ekker Róbert szobrász által megformált bronz plakettet.
Az önkormányzat ünnepi ülését a
Rákóczi-vár színháztermében tartotta,
ahol Rónavölgyi Endréné köszöntötte az esemény résztvevõit, közöttük a
rozsnyói és nyárádszeredai delegációkat. A polgármester beszédében
hangsúlyozta, hogy a nemzeti összefogás napjainkban is olyan fontos, mint
Bocskai korában. A fejedelem szobra
Genfben hirdeti emberi, politikai nagyságát annak a fõúrnak, aki szívében
magyar, gondolkodásában pedig európai volt.
Az esemény díszvendégeként Katona Béla beszédében arról szólt,
hogy Szerencs valójában nem Hegyalja
kapuja – ahogy nevezni szokták –, sokkal inkább a térség gazdasági motorja. A Magyar Országgyûlés elnöke szerint a település felemelkedését a múltban az ipari termelés meghonosodása biztosította. A várost pezsgõ kulturális élet jellemzi, azonban a továbbfejlõdéshez új munkahelyekre van
szükség. Ezt biztosíthatja az ide tervezett, acélszerkezeteket gyártó üzem
és a szalmatüzelésû erõmû, amelynek
a 21. századi technológiája semmilyen
veszélyt nem jelent a környezetre. Katona Béla kiemelte, hogy Szerencs sokkal híresebb a csokoládéjáról, mint arról, hogy hány kilométerre fekszik Tokajtól. – Tartsák meg ezt a különleges
státuszt és fejlesszék az gazdaságukat
– fogalmazott a Magyar Országgyûlés
elnöke.
A köszöntõk után a város társadalmi, gazdasági élete területén végzett
több évtizedes kiemelkedõ munkájáért, valamint a település kulturális fejlõdése, hagyományainak õrzése érdekében kifejtett tevékenységéért Szerencs Város Díszpolgára kitüntetésben
részesült Bíró László nyugalmazott
címzetes fõjegyzõ. A Pro Urbe Szerencs elismerést kapta a város gazdasági, társadalmi, szellemi élete területén végzett kiemelkedõ szakmai
munkájáért Budaházy Emil fõigazgató fõorvos. A Humanitás Szolgálatában Szerencs Városért kitüntetésben
részesült Kiss Lajosné, a Magyar Vö-

röskereszt Szerencsi Szervezetének vezetõje. Szerencs Város Közszolgáltatásért díjat kapott Fazekas János, míg
a Szerencs Városért a Köz Szolgálatában elismerést Marosvölgyi János, a
szerencsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke vette át. Szerencs Város Közoktatásáért kitüntetést adományozott a képviselõ-testület Nagy
Józsefné bölcsõdei gondozónõnek és
Bodnár György gimnáziumi tanárnak.
A város sportjáért végzett tevékenységéért Endrész Tamás, a Bocskai
gimnázium testnevelõ tanára kapott
kitüntetést.
Az elismerésben részesítettek nevében Budaházy Emil mondott köszönetet, hangsúlyozva, hogy váratlanul érte a helyi önkormányzat gesztusa. A budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ fõigazgató fõorvosa felidézte, hogy Szerencs 1984-ben történt várossá nyilvánítása elõtt kapta feladatul a helyi rendelõintézet létrehozását, amit az ünnepi eseményre sikerült megvalósítani. Itt kezdõdött
egészségügyi menedzseri pályafutása
és ehhez szükséges ismereteinek a
bõvítése, amire alapozva sikeresen láthatja el nagy intézmények vezetését
a fõvárosban. Így bár most õ kapott ki-

A város képviselõ-testülete Pro
Urbe Szerencs kitüntetést adományozott Budaházy Emilnek (fotónkon), a budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti
Központ fõigazgató fõorvosának. Az
egészségügyi szakember az 1980-as
években elévülhetetlen érdemeket
szerzett a szerencsi rendelõintézet
létrehozásában.

férõhelyes szociális otthon is létesült
az intézmény keretein belül. Késõbb
tiszti fõorvosként igyekeztem segítséget nyújtani a település fejlõdéséhez. Büszke vagyok arra, hogy Szerencs a kezdeményezésemre csatlakozott az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségéhez, amelynek
máig is tagja.
– Mit jelent az Ön számára a Pro
Urbe Szerencs kitüntetés?
– A Szerencsen töltött éveket életem egyik legszebb idõszakának tartom. A rám bízott feladatok teljesítése közben szereztem meg azokat a
vezetõi képességeket, amelyek késõbb
lehetõvé tették, hogy nagy budapesti egészségügyi intézményeket irá-

tüntetést, de valójában õ tartozik köszönettel Szerencsnek.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara által alapított Hermann Lajos Kamarai Díj
Szerencs elnevezésû kitüntetést az
Adó Proficient Kft. képviseletében
Nyíriné Bárdosi Mária ügyvezetõ igazgató vette át.
Az oktatási és kulturális miniszter a
Bocskai gimnázium fennállásának 55.
évfordulója alkalmából Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetést adományozott a középiskolának, amelyet Gál
András fõigazgatónak adott át a Magyar Országgyûlés elnöke.
A hivatalos program végén a Szekeres Adrienn, EMeRTon-díjas elõadómûvész dalai csendültek fel, majd
a gimnázium aulájában kiállítás nyílt
Bocskai István okleveleibõl.
Késõ délután összesen 140 gyermek
lépett színpadra a Rákóczi-várban, ahol
a városnapi eseménysorozat zárásaként gálamûsor keretében mutatkoztak be a Szerencsi Általános Iskola
mûvészeti oktatásában résztvevõ diákjai. A zsúfolásig megtelt színházteremben a fiatalok mûsorszámaik között drámajáték, néptánc, hangszeres
és prózai elõadások egyaránt szerepeltek.

DÍJAZOTT BOROK ÉS PÁLINKÁK

A bíráló bizottságok 48 bort és 26 pálinkát minõsítettek.
A Szerencsi Borbarátok Köre és a
helyi önkormányzat immár ötödik
alkalommal rendezett pálinka- és
bormustrát április 16-án a Népházban.

A FÕORVOS KÖSZÖNETE SZERENCSNEK

– Hogyan emlékszik vissza az akkori idõkre?
– Komoly kihívás volt számomra,
amikor Szerencs akkori vezetése felkért arra, hogy a település várossá nyilvánításának tervezett idõpontjára hozzak létre egy körzeti feladatokat ellátó rendelõintézetet. Ekkor 1983-at
írtunk és nem egészen egy év állt a
rendelkezésemre a megvalósításra. A
településen akkoriban négy körzeti orvos dolgozott, volt két gyermekorvosi rendelõnk és egy tüdõgondozónk.
Ezeken az alapokon elindulva sikerült jó szakembereket – orvosokat, aszszisztenseket – megnyerni az ügynek,
így 1984-ben – ugyan akkor még három különbözõ telephelyen –, de
megkezdte a mûködését a rendelõintézet. Késõbb a Bekecsi úton az új
épületben minden egy helyre került
és az egykori laktanya ingatlanán 220
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nyítsak. Szerencsrõl 15 éve távoztam.
Jól esik, hogy máig nem feledtek el.
A kitüntetéssel most az önkormányzat köszönetet mondott a korábbi
munkámért, holott valójában én tartozom hálával. Pályafutásom során
több elismerést kaptam, de számomra
a Pro Urbe Szerencs díj a legkedvesebb.
– Az ország egyik legnagyobb kórház-rendelõintézetének a vezetõjeként milyennek ítéli az egészségügyi
szolgáltatások jelenlegi színvonalát a
városban?
– Ugyan évente általában kétszer
látogatok vissza Szerencsre, mégis
naprakészek az ismereteim a településen történtekrõl. Bobkó Géza városi
fõorvossal rendszeresen találkozunk
különbözõ szakmai rendezvényeken
és folyamatosan tájékoztatást kapok
tõle. Büszke vagyok arra, hogy a helyi egészségügyben napjainkban talán pezsgõbb az élet, mint egykor az
én idõmben volt. A rendelõintézet a
szolgáltatások széles skáláját kínálja
a betegeknek, ami az elkövetkezõ idõszakban megvalósuló jelentõs fejlesztéseknek köszönhetõen tovább
bõvül. A város is szépen fejlõdik. Egyegy itteni utam során mindig rácsodálkozok valami újra, ami jó érzéssel tölt el.

A Kossuth téren az épület elõtt megtartott nyitó eseményen a Bocskai gimnázium diákjainak tánca szórakoztatta a jelenlévõket. A Szerencsi Borbarátok Körének képviseletében Gaál
Mihály köszöntõjében reményét fejezte
ki, hogy a jubileumi rendezvény is hozzájárul a szõlészet és bortermelõk kínálatának népszerûsítéséhez. Rónavölgyi Endréné polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyi gazdák
kezdeményezésére életre hívott pálinka- és bormustra jó marketing, amit a
rendezvény sikere is visszaigazol. Az
eredmények pedig évrõl évre visszaigazolják, hogy a szerencsiek kiváló
minõségû nedûket készítenek.
A programhoz kapcsolódva a szervezõk rajzpályázatot hirdettek általános iskolás diákoknak, amire színvonalas munkák érkeztek. A legszebb alkotások készítõit jutalomban részesítették a szervezõk, valamennyi beküldött képet a Népház aulájában kiállításon tekinthették meg az érdeklõdõk.
A városnapi események kísérõrendezvényeként április 16-án megtartott
versenyre a bortermelõk 48 tétellel neveztek, a pálinkabírálatra 26 minta érkezett. A borokat két zsûri minõsítette,
míg a pálinkákról egy bíráló bizottság
alakított ki véleményt. A verseny eredményeként borok kategóriában három
nagyarany, 15 arany, 13 ezüst, 13
bronzérem született. A pálinka kategóriában 7 arany, 5 ezüst, és 8 bronzérmet ítéltek meg a bírálók. Az április 20ai eredményhirdetésen kiderült az is,
hogy a Szerencs Város Bora 2010 díjat a bírálók döntése alapján 2008-as
édes hárslevelû kései szüretelésû boráért
Varkoly István helyi termelõ kapta.
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SZERENCSI TEHETSÉGEK: KALINA ZSÓFIA

Sorozatunkban ezúttal a Bocskai István Gimnázium egyik kiválóságával
ismerkedhetnek meg az olvasók. Kalina Zsófia (fotónkon) a közelmúltban
vette át az országos versenyen a Kazinczy Emlékérmet, melyet évente
mindössze tizenöten kapnak meg.

– Mivel érdemelted ki ezt az elismerést?
– Részt vettem az országos Kazinczy-versenyen, amely a szép magyar beszédrõl szól. Minden évben
megrendezik ezt a rangos eseményt,
ahol idén elnyertem a Kazinczy-díjat,
amibõl a vetélkedõn elért eredménye
alapján az országban 15 tanuló részesülhet.
– Mi volt a feladat?
– Egy szabadon választott szöveg felolvasásával kezdõdött a próbatétel.
Volt írásbeli rész is, itt hangsúlyokat
kellett jelölni a mondatokban, majd
ismeretlen szöveg felolvasása következett. A négynapos vetélkedõt a
gyõri Kazinczy gimnázium szervezte. A körzeti után a megyei fordulón
is sikerült az elsõ helyet megszerezni, így jutottam el végül az országos
versenyre.
– Mióta foglalkozol a magyar nyelvvel és az irodalommal?
– Már kisiskolás korom óta jártam
szépkiejtési versenyekre, azóta napjainkig végigkíséri az életemet.
– A magyart szereted a legjobban?
– Igen, a kedvenceim közé tartozik,
és szeretnék is vele komolyabban foglalkozni a jövõben. Igazából pszichológusnak készülök, és ehhez a tudományhoz kapcsolódó könyvek írását tervezem a jövõben.
– Már most is vannak kész mûveid?
– Van egy pár, amelyekre pozitív kritikát is kaptam. Fõleg prózai szövegeket, esszéket írok.
– Mikor döntötted el, hogy ezzel kívánsz foglalkozni?

– Amikor gimnazista lettem. Kaptam
egy nagyon jó pedagógust, aki a felkészítõm is egyben. Hutka tanárnõ szerettette meg velem igazán a magyar
nyelvet. Akkor kezdtem el írogatni is.
Az iskolai fogalmazásaim mindig nagyon jól sikerültek, és sok dicséretet
kaptam, ami inspirált engem.
– Milyen témák szerepelnek a munkáidban?
– Ami elkészült, azt igazából magamnak írtam, és még senki nem látta, szerintem nincsenek olyan állapot-

ban, hogy ezt bárki elolvashassa. Az
iskolában azonban fogalmazásokat,
véleményeket, kicsi esszéket készítek
regényekrõl, írókról, költõkrõl.
– Mi az, ami még érdekel a magyar
nyelv mellett?
– Az angol. Jó lenne, ha ez is része
lenne az életemnek, talán ez áll a leginkább közel hozzám. Most úgy érzem,
szeretnék felnõttként külföldön élni. Talán ezért is fontos számomra mindez,
hogy késõbb tudjam képviselni hazánkat és az anyanyelvünket.
– Beszéljünk a továbbtanulásról.
– Az ELTE-re fogok jelentkezni, természetesen pszichológia szakra. Szóba jöhet még más egyetem is, de ez a
legfõbb célom.
– Milyen lány vagy a magánéletben?
– Szerintem inkább visszahúzódó, félénk típus. Nem vagyok igazán nyitott

NYÍLT NAP AZ ÓVODÁKBAN

A szülõk a csoportok mindennapi életébe nyertek betekintést.
Nyílt napot tartottak április 14-én
a város két nevelési intézményében.
Az elmúlt évek hagyományait folytatva, a szülõket látták vendégül a
Csalogány épületben, ahol a gyermekek játékos sportfoglalkozáson
vettek részt.
Ugyancsak ezen a napon várták az
anyukákat és apukákat a Gyárkerti
óvoda épületébe. Az érdeklõdõk be-

tekintést nyerhettek a csoportok mindennapi életébe, a kicsik játékos, fejlesztõ foglalkozásaiba. A sokéves pedagógusi tapasztalat azt mutatja,
hogy egyre nagyobb szükség van a
tájékoztató jellegû programokra, hiszen az óvónõk is egyetértenek abban, hogy az eredményes nevelés
csak a gyermekek szüleivel közösen
valósítható meg.

ANYANYELVÜNK REJTELMEI

Sajátos nevelési igényû tanulóknak
rendeztek játékos anyanyelvi vetélkedõt április 21-én a legyesbényei általános iskolában. A versenyen a körzet hat intézményébõl tíz csapat mérte össze a tudását.
A feladatok között szerepelt „Játék
a betûkkel”, gyöngyfûzés, helyesírási totó, „Párkeresõ”, tükörképjáték,
szólások értelmezése, kirakó, memóriajáték, activity.
A gyerekek – köztük iskolánk két
tanulója: Szakálos Jenifer Alexandra

és Tamás Mónika – nagyon ügyesen
vették az akadályokat. Úgy érzem, a
vetélkedõ elérte a célját: egy kellemes,
vidám délutánt töltöttünk együtt. Végeredmény: I. helyezés: Preg Lívia, Kurek Bettina (Taktakenéz). Felkészítõ
pedagógus: Halászné Mitró Csilla. II.
helyezés: Palombi Petra, Pajger Ádám
(Mád). Felkészítõ pedagógus: Tóthné
Lechner Katalin. III. helyezés: Dorkó
Tímea, Ambrus Bence (Szerencs).
Felkészítõ pedagógus: Szviatkovszkyné Géczi Melinda. Zagyi Zsoltné

ember. Hiába sokat szerepelek, fellépek, ennek ellenére mindig izgulós és
szégyenlõs vagyok, pedig már igazán
hozzászokhattam volna.
– Hogyan jöttek az iskolai és városi
szereplések?
– Szeretek szavalni, aztán sokat
dicsérték a hangomat, talán e miatt vannak a felkérések. Igazából örülök, ha
közönség elõtt lehetek, jó érzés, de kritikus vagyok magammal szemben.
Utána mindig találok hibát magamban,
észreveszem, ha valamit másképp kellett volna mondani. Az izgulást még
le kell gyõznöm, de azt hiszem, ehhez még több fellépésre lenne szükség. Ezért is volt jó ez az országos verseny, mert ilyen téren sok önbizalmat
adott és rájöttem: nem szabad annyira izgulni. Arra is gondoltam, hogy milyen lesz, ha mondjuk pszichológusként elõadásokat tartok több ember
elõtt, akár televíziós felvétel során, de
nem tudom, meddig juthatok el ebben
a szakmában. Mindenesetre a mostani szerepléseim segítségemre lehetnek
a jövõben.
– Milyen bocskais diáknak lenni?
– Szeretem ezt az iskolát, a hangulatát, a légkört. Már négy éve ide járok, mert hatosztályos képzésben veszek részt, és eleinte nagyon féltem mindentõl, de ráébredtem, hogy barátságos és családias itt a hangulat. Könnyû
volt beilleszkedni.
– A Kazinczy Emlékérem mit jelent
számodra?
– Ahogy említettem, rengeteg önbizalmat adott. Nem gondoltam, hogy
sikerülhet, ezért az utolsó percig az
esélytelenek nyugalmával vettem részt
a versenyen.
M. Z.

CSECSEMÕGONDOZÁS
ÉS ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁS

A Magyar Vöröskereszt
Szerencsi Területi Szervezete idén is meghirdette
körzeti ifjúsági csecsemõgondozási és elsõsegélynyújtó versenyeit.

Összesen nyolc általános
és középiskolás csapat érkezett április 22-én a szerencsi Rákóczi-várba, ahol
az elméleti ismereteket számon kérõ vöröskeresztes
totó kitöltésével kezdõdött
a hagyományos vetélkedõ.
A sikeres írásbeli feladat
után elsõként a középfokú A Bocskai gimnázium diákjai kiválóan teloktatási intézmények di- jesítették a feladatokat.
ákjai teljesítették a gyakorlati feladatokat, majd az általános elsõsegélynyújtási ismereteikrõl. A
iskolás fiatalok mutatták be a szimulált esetek között olyan sérüvédõnõk elõtt a babák etetését, illetve léseket kellett felismerniük a fiataa fürdetés és a lázcsillapítás legfon- loknak, mint az autószerelõ mûhelyben történt égési sérülés, illetve
tosabb fogásait.
Általános iskolák eredménye: 1. szén-monoxid-mérgezés, míg egy
Szerencsi Általános Iskola, 2. Petõfi másik helyszínen gerincsérültet, ilSándor Általános Iskola (Taktakenéz), letve artériás vérzést kellett ellátni3. Mészáros Lõrinc Körzeti Általános uk a csapatok tagjainak.
Általános iskolák eredménye: 1.
Iskola (Megyaszó), 4. Zempléni Árpád Általános Iskola (Tállya), 5. Mó- Abaújszántói Mezõgazdasági Szakricz Zsigmond Általános Iskola képzõ Iskola, 2. Szerencsi Általános
Iskola, 3. Legyesbényei Általános Is(Prügy).
Középiskolák eredménye: 1. Bocs- kola, 4. Apáczai Csere János Általákai István Gimnázium (Szerencs), 2. nos Iskola (Taktaharkány).
Középiskolák eredménye: 1. BocsTokaji Ferenc Gimnázium (Tokaj), 3.
kai István Gimnázium (Szerencs), 2.
Szerencsi Szakképzõ Iskola.
A kétnapos vetélkedõ április 23- Abaújszántói Mezõgazdasági Szakán folytatódott, amikor négy közép- képzõ Iskola, 3. Tokaji Mezõgazdaiskola és négy alapfokú oktatási in- sági Szakképzõ Iskola, 4. Szerencsi
tézmény csoportjai adtak számot Szakképzõ Iskola.

EZÜSTMINÕSÍTÉS A DRÁMÁSOKNAK

A Magyar Drámapedagógiai Társaság a megyei és a regionális szervezõkkel együttmûködve – tizenkilencedik alkalommal – hirdette meg
a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót.

A szerencsi mûvészeti iskola drámacsoportja a Miskolcon megrendezett megyei fordulóba nevezett,
melyet április 10-én tartottak az Ady
Endre Mûvelõdési Otthonban. A verseny napjának reggelén az iskolában
még egyet próbáltunk, hogy utoljára eszünkbe véssük a fontosabb mozgássorokat. Miskolcra érve a regisztrálás után lepakoltunk egy teremben,
majd a nézõtérrõl megtekintettük a
csoportok produkcióit, hiszen mi
csak délután 3 órakor következtünk.
Sok fellépõ volt: Encsrõl, Sárospatakról, Sátoraljaújhelybõl is érkeztek
résztvevõk, Miskolcról hét csoport nevezett. Erõs volt a mezõny, hiszen

kissé fáradtak voltunk, de
az összeszokott csapatmunka meghozta eredményét, tévesztés nélkül
végigjátszottuk a darabot.
Sikerünk volt, a közönség
tapsa kísért le minket a
színpadról. Az eredményhirdetést délután öt
órakor már nagy izgalommal vártuk. Mikor
meghallottuk, hogy ezüstminõsítést kaptunk, veAz összeszokott csapat az erõs mezõnyben gyes érzéseink voltak. Mi
is jól teljesített.
aranyra számítottunk, de
a csoportvezetõnk, Harezen a versenyen csak azok indul- kályné Kovács Katalin tanárnõ örönak, akik vállalják a megmérettetést mét látva megnyugodtunk, és tudjuk,
szakértõk elõtt. A zsûri tagjai Buda- ha továbbra is mindent beleadva, kopestrõl érkeztek, színházrendezõ, molyan dolgozunk, elõbb-utóbb csak
dramaturg volt közöttük, az elnöki fel- meglesz az arany is.
adatokat Kaposi József, a DrámapeRimán Réka,
dagógiai Társaság elnökségének taga Gézengúzok
ja látta el. Mire ránk került a sor, már
drámacsoport tagja

BOLYGÓNK ÜNNEPE
Szerte a világon április 22-én ünnepeljük a Föld napját. Ilyenkor a szokásosnál is többet beszélünk bolygónk
védelmérõl, megóvásának lehetõségeirõl.
Óvodánkban kiemelten foglalkozunk a környezetvédelemmel. Többek között évek óta szelektíven gyûjtjük
a hulladékot. Gyermekeink anyaguk szerint dobják be
a megfelelõ színnel jelölt gyûjtõbe a csoportban keletkezõ hulladékot. Örömünkre szolgál, hogy egyre több
szülõ partner ebben a tevékenységünkben, és segítségünkre vannak abban, hogy környezettudatos gyermekeket neveljünk. Legutóbb éppen a Föld napján vittük a szelektív hulladékgyûjtõ szigetre a válogatott mûanyag- és papírhulladékot.
Azt reméljük, hogy ezzel példát mutatunk sok felnõtt
embernek, és talán egyre többen csatlakoznak majd akciónkhoz, és szokássá válik a rendszeres szelektív hulladékgyûjtés.
Takácsné Földi Ágnes
környezetmunkaközösség-vezetõ, Napsugár Óvoda A szelektív hulladékgyûjtést tanulták az óvodások.
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
A szerencsi önkormányzat április
22-ei ülésének elsõ napirendi pontjaként a város bûnügyi-közbiztonsági helyzetérõl készített beszámolót vitatták meg a képviselõk.
Bogyay Ferenc szerencsi rendõrkapitány az írásos elõterjesztés szóbeli
kiegészítéseként többek között arra
hívta fel a figyelmet, hogy két évvel
ezelõtti kinevezése óta eltelt idõszakban munkatársaival hatékony intézkedéseket tettek a bûnelkövetõk leleplezésére, a törvénysértések megelõzésére. Ennek egyik kézzelfogható eredménye az úgynevezett szocpolcsalások felderítése, amiben országos szinten élen jár a Szerencsi
Rendõrkapitányság. A bûnüldözõk
azt akarják elérni, hogy a törvénytelenül megszerzett vagyonával senki ne
érezhesse biztonságban magát. Ezért
arra törekednek, hogy a térségben elkövetett minden, elévülési idõn belüli
bûncselekményt visszamenõlegesen is
felderítsenek.
Visi Ferenc ismertette, hogy a
lakosságtól nem hall rosszat a
rendõrségrõl. A képviselõ szerint
ugyanakkor a közlekedési szabálysértésekért kiszabott büntetések
összege túl magas a térségben élõk
fizetéséhez képest. Egeli Zsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy a város
fõutcáját a posta utáni egyenes szakaszon néhány autós versenypályának tekinti, ami félõ, hogy elõbbutóbb tragédiához vezet. A képviselõ
megkérdezte, hogy a közterületi
kamerák beváltották-e a hozzájuk
fûzött reményeket. Heves János úgy
vélte, hogy az emberek hellyel-közzel
elégedettek a bûnüldözõk munkájá-

val. Az alpolgármester a helyi
rendõrkapitányság és a polgárõrség
együttmûködésének az erõsítését szorgalmazta. Koncz Ferenc szerint a pozitív folyamatokat tükrözõ statisztikai
adatok nem esnek egybe a lakossági
megnyilvánulásokkal. A rendõrség
ugyan mindent megtesz feladatának
ellátása érdekében, de a hatékony
munkához megfelelõ jogi háttér is
szükséges. Gál András a gimnáziumban immár 17 éve mûködõ rendészeti képzésben való közremûködésükért mondott köszönetet a
Szerencsi Rendõrkapitányságnak.
Fekete József arra hívta fel a figyelmet, hogy a belvárosban az utóbbi
idõszakban nem tapasztalható népes
társaságok hangoskodó vonulása, ami
korábban okkal töltötte el aggodalommal a szerencsieket. Kérdésként fogalmazta meg, hogy a térfigyelõ
kamerák felvételei szolgáltak-e már bizonyítékul bûncselekmények elkövetõivel szemben? Hidegkúti Ákos
köszönetet mondott a rendõrök munkájáért, aminek eredményeként
érezhetõen javult a városban a közbiztonság. Danyi László ismertette, hogy
Ondon az elmúlt idõszakban nem
történt súlyosabb bûncselekmény, a
kisebb lopások elkövetõit sikerült
leleplezni. A képviselõ ugyanakkor
szorgalmazta, hogy a településrészen
az éjszakai órákban és a hétvégeken
gyakoribb legyen a járõrözés. Bíró
László szerint a térfigyelõ kamerák
nem pótolják a közterületen szolgálatot teljesítõ rendõröket. Kalina Lajos a parkolás szabályainak megsértõivel szemben – amennyiben nem
akadályozzák a közlekedést – méltányosabb elbírálást kért.

Bogyay Ferenc válaszában kiemelte, hogy a büntetési tételek törvényi rendelkezések miatt emelkedtek, a rendõröknek nincs mérlegelési lehetõsége.
A rendhez a szabályok betartása szükséges. A térfigyelõ kameráknak van
bûnmegelõzõ hatásuk, a berendezések révén több betörés elkövetõit sikerült tetten érni és elfogni. A térségben a szerencsi rendszer az, amelyik
a leginkább jogszerûen mûködik. A
randalírozások visszaszorulása részben
annak köszönhetõ, hogy a szerencsi
rendõrkapitányságon hatékonyan élnek az elõzetes letartóztatás lehetõségével. A fõutcai gyorsulási versenyekrõl nem volt tudomása, ez ügyben
intézkedni fog. A jó idõ beköszöntével egyre több gyalogos járõr tûnik
majd fel Szerencs utcáin. Farkas József,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
rendõr-fõkapitányság helyettes vezetõje eredményesnek minõsítette szerencsi kollégái munkáját. Az ezredes
fontosnak nevezte a rendõrök közterületi jelenlétét, amin az állományi létszám feltöltésével lehet javítani. Rónavölgyi Endréné polgármester szerint
a közrend és a közbiztonság kérdése
az egyik legfontosabb Szerencs lakóinak az életében. A városban jól
mûködik a polgárõrség, Ondon pedig
faluõrök is segítik a bûnmegelõzést. Az
önkormányzat pályázati támogatással
két településõrt foglalkoztat és anyagilag is támogatják a helyi kapitányság tevékenységét.
Bûnügyi szempontból a városban
évek óta jobb a helyzet, mint sok környezõ településen. Abban, hogy ez így
is maradjon, a helyi kapitányságnak,
a képviselõ-testületnek és a lakosságnak is van feladata és felelõssége. A

ÖTÉVES TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT

Az idén öt esztendeje annak, hogy
az erdélyi Nyárádszereda és Szerencs
testvérvárosi kapcsolatot létesített. A
fél évtizedes jubileum alkalmából április 19-én tartottak ünnepséget a
Rákóczi-várban, ahol a két település
képviselõi hivatalosan is kinyilvánították szándékukat a további együttmûködésre.
Szerencs öt európai várossal ápol hivatalos kapcsolatot, amelyek közül
kettõ, Malchin és Geisenheim Németországban, Hesperingen Luxemburgban, Rozsnyó Szlovákiában,
Nyárádszereda Romániában található.
Legutóbb az erdélyi településsel alakult ki együttmûködés, amirõl a testvérvárosi szerzõdést 2005. április 20án a Rákóczi-várban látta el a kézjegyével Nagy Zsigmond nyárádszeredai jegyzõ és Rónavölgyi Endréné polgármester. A szerencsi önkormányzat
korábbi döntése alapján a szerencsi
képviselõk egyhavi tiszteletdíjukat,
összesen kétmillió forintot ajánlották
fel az erdélyi magyar település mûvelõdési házának a fejlesztésére. Tavaly
a városnapi ünnepségsorozat részeként
avatták fel a Rákóczi-várban a Testvérvárosok Parkjában Nyárádszereda
márványtábláját. Az elmúlt öt esztendõben a partneri együttmûködést
kölcsönös látogatások töltötték meg tartalommal.
Az ötéves jubileum alkalmából szervezett ünnepségen Rónavölgyi Endréné
arra hívta fel a figyelmet, hogy
Nyárádszereda és Szerencs lakosságát
a történelmi múlt, a magyar nemzethez tartozás, a közös anyanyelv és a
kulturális emlékek kapcsolják össze,
amit tovább erõsít Bocskai István hagyatékának ápolása. Szerencs polgármestere kiemelte, az együttmûködés keretében többek között kimondták, hogy

A partneri szerzõdés megerõsítését Nyárádszereda jegyzõje és
Szerencs polgármestere látta el a kézjegyével.
támogatják a településeken élõk kapcsolatfelvételét, a közös értékeik megismerését, a bizalom és barátság erõsítését. Erdélyi és magyarországi találkozások útján igyekeznek lehetõvé
tenni a két város lakossága, iskolái, szervezetei, intézményei között a szociális, gazdasági, kulturális, sport-, oktatási és idegenforgalmi tapasztalatok cseréjét, és támogatnak minden olyan
kezdeményezést, amely a polgárok
számára kölcsönös elõnyöket eredményez.– A szerencsi önkormányzat és
a magam nevében örömmel jelenthetem: az elmúlt öt esztendõben sikerült
teljesíteni a vállalásainkat, ami mindkét település javát szolgálta – hangsúlyozta Rónavölgyi Endréné.
Nagy Zsigmond, Nyárádszereda
jegyzõje ismertette, hogy az erdélyi település öt magyarországi várossal ápol
kapcsolatot, amelyek közül a szerencsi a legmélyebb és legbensõségesebb. A városok polgárait nemcsak a

közös származástudat köti össze,
hanem egy katartikus történelmi élmény
is, ami Bocskai István nevéhez fûzõdik.
A fõurat 1605 tavaszán elõbb Nyárádszeredán Erdély, majd Szerencsen
Magyarország fejedelmévé választották,
aminek az összekötõ erejét csak a két
településen élõk tudják átérezni.
A jegyzõ felidézte, hogy az elmúlt
öt esztendõben rendszeressé váltak a
kölcsönös látogatások. Küldöttségek
vesznek részt a különbözõ ünnepségeken, gyerekcsoportok utaznak
Szerencsre, illetve Nyárádszeredára, és
az erdélyi település kórusa is szeretett
vendég a zempléni városban.
A jubileumi eseményen Nyárádszereda jegyzõje és Szerencs polgármestere írásban erõsítette meg a települések között öt esztendeje megkötött
testvérvárosi szerzõdést, majd a helyi
mûvészeti iskola tanári hangversenye
szórakoztatta az ünnepi esemény résztvevõt.

beszámolót az önkormányzat egyhangúlag tudomásul vette.

ELFOGADOTT ZÁRSZÁMADÁS
Külön napirend keretében foglalkozott a képviselõ-testület az önkormányzat elmúlt évi zárszámadásával
és a 2009. évi egyszerûsített pénzügyi
beszámolóval. Visi Ferenc úgy vélte,
hogy a pályázatok elhúzódó megvalósulása csõdközeli helyzetbe hozhatja
a várost. A saját erõ biztosításához további hitelek felvételére kényszerülnek,
így az adósság az év végére elérheti a
kétmilliárd forintot. Egeli Zsolt a svájci frank alapú kötvénykibocsátás euró
alapon történõ kiváltásának a megfontolását vetette fel. Hidegkúti Ákos
szerint a mostani képviselõ-testület hatalmas pénzügyi terheket ró a következõ önkormányzat nyakába, amit
nem tudja, hogy miként fognak megfizetni. Ennek elkerülésére korábban
javasolta, hogy a nyertes pályázatokat
szelektálják, azonban felvetése nem talált meghallgatásra. Emiatt félõ, hogy
késõbb megszorításokra, létszámleépítésekre lesz szükség a városban. Bíró
István szerint az elmúlt idõszakban a
Szerencsre tervezett munkahelyteremtõ beruházások megvalósulhattak
volna, több iparûzési adóval és kevesebb szociális kiadással számolhatna
az önkormányzat. Ballók Istvánné, a
polgármesteri hivatal városgazdasági
osztályvezetõje ismertette: tavaly pályázatok elõkészítésére több mint kétszázmillió forintot fizetett ki a város,
amit az idén az elnyert támogatással
visszakapnak. Fekete Tibor könyvvizsgáló azt emelte ki, hogy a hitelkiváltást érdemes megvizsgálni, de a
jövõbeni valutaárfolyamokra senki
nem tud garanciát adni. Rónavölgyi
Endréné arra hívta fel a figyelmet, hogy
Szerencsen – sok más önkormányzattal
szemben – fejlesztésekre fordítják a kötvénykibocsátásból rendelkezésre álló
összeget, amivel jelentõsen gyarapodik a város vagyona. A képviselõ-testület által korábban megvalósított intézményi átszervezés évi 140 millió forint megtakarítást eredményezett. A cukorgyár bezárásából és a világgazdasági válságból származó bevételkieséssel azonban nem számolhattak. A
szalmatüzelésû erõmû megvalósításának késedelme évi 200 millió forint
adó elmaradását jelenti. A hitel viszszafizetéséhez ennek ellenére biztosított a fedezet, így a város mûködõképessége emiatt a jövõben sem kerül
veszélybe. A polgármester szerint átgondolt és takarékos gazdálkodással
a város önkormányzata képes lesz ellátni a feladatait, az intézményekben
dolgozók biztonságban érezhetik magukat. A testület Visi Ferenc tartózkodása mellett Egeli Zsolt, Hidegkúti Ákos
és Korondi Klára ellenszavazatával

egyetértett a zárszámadásban foglaltakkal, majd Egeli Zsolt, Hidegkúti
Ákos, Korondi Klára és Visi Ferenc ellenszavazatával határozatot hozott a
2009. évi egyszerûsített költségvetési
beszámoló elfogadásáról. (Uray Attiláné és Takács István nem vett részt
az ülésen, Koncz Ferenc pedig az elsõ
napirend után távozott. A szerk. megj.)
Külön napirend keretében foglalkozott a város tulajdonában lévõ Kossuth út 4. szám alatti épület két földszinti helyiségének a bérbeadásával,
amire a Nyárutó Klub nyugdíjas civil
szervezet nyújtott be igényt.
Külön napirend keretében foglalkozott az önkormányzat a város tulajdonában lévõ Kossuth út 4. szám alatti épület két földszinti helyiségének a
bérbeadásával, amire a Nyárutó Klub
nyugdíjas civil szervezet nyújtott be
igényt.
Hidegkúti Ákos emlékezete szerint
korábban az önkormányzatok kötelesek voltak irodát biztosítani a pártoknak. Hatályban van-e még ez a rendelkezés? – érdeklõdött. Gadóczi Bertalan jegyzõ ismertette: a parlamenti
pártok esetében valóban volt érvényben ilyen szabály, ami a korábbi ingatlantulajdonos, az MSZP-re vonatkozó rendelkezések kivételével megszûnt. Szerencsen több párttal is van
szerzõdés bérletre, díjfizetés azonban
az elmúlt idõszakban nem történt. Visi
Ferenc szerint fontos, hogy a Kossuth
út 4. szám alatti épületben minden helyiséget kihasználjanak, azonban a Városi Nyugdíjasklubnak a Rákóczi-várban is bõvíteni kellene a lehetõségeit. Bíró István kiemelte: a két helyi nyugdíjasklubnak azonos feltételekkel kellene helyiséget biztosítani. Nem volna igazságos, ha az egyiktõl nem kérnek pénzt, a másiknak pedig fizetnie
kell. Korondi Klára szerint nem lenne
túl szerencsés, ha a pártokat és egy civil szervezetet egy épületben helyeznék el. Gadóczi Bertalan ismertette,
hogy az elõterjesztésben szereplõ havi
bruttó ötezer forintos bérleti díjat
egyeztették az igénylõvel. Hidegkúti
Ákos szerint az összeget négyzetméterárban kellene rögzíteni. Rónavölgyi
Endréné arra hívta fel a figyelmet, hogy
a szóban forgó közhasznú szervezet
tizenkét éve mûködik és azóta széleskörû környezet- és egészségvédelmi munkát végez. A nevükhöz fûzõdik
többek között az Ondi úti játszótér fejlesztése, aminek a keretében 800 ezer
forint, pályázaton elnyert pénzbõl
gyarapították a települést.
Az önkormányzat Visi Ferenc ellenszavazatával, Danyi László tartózkodása mellett úgy döntött, hogy
a Kossuth út 4. szám alatti épület két
komfort nélküli alagsori helyiségét
térítésmentesen biztosítja a Nyárutó
Klubnak.
(Folytatás a 10. oldalon.)

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
Negyedik alkalommal tartott online fogadóórát március 26-án a város
polgármestere. Pénteken délelõtt 9 és
11 óra között számos kérdést intéztek az interneten keresztül Rónavölgyi Endrénéhez, amelyekre az érdeklõdõk azonnal választ is kaptak.
Az alábbi összeállításunkban ezekbõl
készítettünk szerkesztett válogatást.
– Mikor indul a rendelõintézet felújítása? A beruházás alatt hogyan és
hol lesznek igénybe vehetõk a szakrendelések?
– Április elején várható a közbeszerzési eljárás felhívásának a megjelenése, amelynek sikere után júliusban
kezdõdhet a felújítás. A szakrendelé-

sek többsége az épületben marad. Ezt
szolgálják a még rendelkezésre álló helyiségek az épületben (pl. az emeleten lévõ könyvtár). A kiköltözõ rendelõk a Kossuth utcán, az ÁNTSZ Kistérségi Intézete melletti épületben kapnak átmeneti elhelyezést (amit a felújítás idõtartamára a város önkormányzata bérel), illetve a Rákóczi út
51. szám alatti egészségház felújítása
után – ami várhatóan augusztus elejére befejezõdik – az ott lévõ, a bõvítéssel kialakított helyiségeket is igénybe fogják venni. A rendelõintézet felújítása kellemetlenséggel is jár, de ezúton is kérem a betegek megértését egy
korszerûbb szakellátás érdekében.
(Folytatás a 12. oldalon)
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BÛNÜGYI HÍREK

UDVARRÓL VITTÉK AZ AUTÓT

A Szerencsi Rendõrkapitányság
jármû önkényes elvétele bûntett gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen
tettessel szemben.
Az elkövetõ március 20-án 4 óra
és 4 óra 23 perc között Szerencsen
a Magyar utca egyik családi házának körbekerített udvarán nyitva hagyott Daewoo Lanos személygépkocsit a benne hagyott kulccsal beindította, majd a zárt kaput kitörve
elhajtott. Az autót aznap 5.30 órakor találták meg a 37-es számú fõközlekedési úton a bodrogkeresztúri elágazás után az árokban összetörve. A bûncselekménnyel okozott
kár: 450 000 Ft.
A rendõrség kéri a lakosságot,
hogy aki az üggyel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik,
esetleg látta az eseményt, vagy az elkövetõnek tudtán kívül segítséget
nyújtott (kórházba szállítást, stoppolást követõ szállítás), hívja a
Szerencsi Rendõrkapitányságot a
47/563-340-es, illetve a 107-es vagy
a 112-es segélyhívó telefonszámokon
keresztül, vagy tegyen bejelentést
bármely rendõri szervnél.

Az összetört kocsiban félmillió
forint kár keletkezett.

KÖRÖZÖTT AUTÓ A TILOSBAN
Jelentõs értékre elkövetett sikkasztás bûntettének megalapozott
gyanúja miatt folytat nyomozást a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság egy 41 éves
monoki férfival szemben. A rendelkezésre álló adatok szerint Sz. Zs. a
személygépkocsijára vonatkozó lízingszerzõdésben foglaltaknak nem
tett eleget, nem fizette a részleteket,
ezért a cég vele szerzõdést bontott.
A férfi azonban a felszólítás ellenére sem szolgáltatta vissza a jármûvet.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság a kocsi körözését április 13-án elrendelte. Másnap Sz. Zs. a fõkapitányság épületében tartózkodott, autójával pedig a fõbejárat elõtt, tiltott helyen parkolt. Az adatok egyeztetése során derült fény arra, hogy a kocsit körözik.
A fõkapitányság nyomozói a férfit
elõállították, gyanúsítottként kihallgatták, a jármûvet lefoglalták.

HALOTT ÚJSZÜLÖTT
AZ ÁGYNEMÛTARTÓBAN
A napokban egy 36 éves vattai nõ,
miután otthonában világra hozta
gyermekét, egy plédbe tekerte és
magára hagyta az újszülöttet. A
csecsemõ az ellátatlanságba belehalt.
Április 2-án orvosi bejelentés
alapján mentek ki egy vattai családi házhoz intézkedni a rendõrök.
Egy helyi asszony titkolt terhességét
követõen szült, majd kivérzett állapotban szállítottak kórházba. A
rendõrök a nõ házánál egy ágynemûtartóba téve, plédbe bugyolálva
találtak rá a halott újszülött kislányra, akin az orvosok már nem
tudtak segíteni.
A rendelkezésre álló adatok szerint az asszony otthonában életké-

pes, érett gyermeket hozott a világra. A hat gyermekét nevelõ anya tettét családi körülményeivel és rossz
anyagi helyzetével indokolta.
Az ügyben a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Osztálya tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés
bûntettének megalapozott gyanúja
miatt folytat eljárást.

KONZUMÁLÁSBÓL
„UTCAI MUNKA”
Egy miskolci lánynak ismerõse
megígérte, hogy Svájcban keres neki
munkát. Mikor külhonba értek, a nõ
az utcán találta magát.
Zsarolás és üzletszerû kéjelgés
elõsegítése bûntettének megalapozott
gyanúja miatt indult rendõrségi eljárás a 30 éves B. T.-vel szemben.
A korábban rablás, testi sértés, lopás
és önbíráskodás miatt már ötször
büntetett miskolci férfi még tavaly novemberben azt állította ismerõsének,
hogy svájci, éjszakai bárokban tud
úgynevezett konzumálási lehetõséget biztosítani számára. Amint kiértek, a férfi bántalmazta és arra kényszerítette a lányt, hogy prostituáltként
dolgozzon.
A 29 éves sértett a fenyegetésektõl megrettenve egy hónapon keresztül az utcán kínált szexuális
szolgáltatásokat. Az így keresett pénz
javát fogva tartója elvette tõle. Majd
éppen Magyarországra tartottak, amikor a férfi közúti balesetet szenvedett, így õ Svájcban maradt, a lány
pedig vonattal utazott haza. Idén januárban B. T. újra felkereste a lányt,
akit otthonában szinte szó nélkül
azonnal bántalmazni kezdett, mondván, új autója árát is meg kell keresnie. A megfélemlített nõ újfent kiment a férfival Svájcba, ahol prostituáltként dolgozott. B.T-t a nyomozók április 20-án itthon vették bûnügyi õrizetbe.

JÁRÔRÖZÔ POLGÁRÔRÖK

Eredményesen dolgoztak az elmúlt
évben a polgárõrök Szerencsen. A
rend önkéntes felvigyázói a közterületi járõrszolgálat mellett rendezvények biztosításában, iskolakezdéskor
a diákoknak a zebrákon való átkelés
segítésében és a bolti lopások megelõzésében hatékonyan látták el feladataikat – hangzott el a helyi polgárõr-egyesület március 26-ai taggyûlésén.

A fórumon Juhász Béla, a civil
szervezet elnöke ismertette, hogy az
elmúlt évben az 50 taggal mûködõ,
az elmúlt idõszakban megfiatalodó
egyesület 600 ezer forintból gazdálkodott. Az önkormányzat által
biztosított támogatásból fedezték a
kiadásokat, amibõl a legnagyobb tételt a járõrözésre használt személyautó üzemanyagköltsége jelentette. Az egyesület a közelmúltban vette birtokba új irodáját a Rákóczi út 63. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben, ahol
méltó körülmények között tarthatnak megbeszéléséket, járõrözés elõtti eligazításokat.
Juhász Béla ismertette, hogy a szerencsi polgárõrök tavaly összesen
1645 órában láttak el közterületi
szolgálatot. Járõrözést általában a
hétvégeken végeztek, amelyek során
sikerült betörést megelõzniük és egy
másokra veszélyt jelentõ ittas vezetõre hívták fel a rendõrök figyelmét.
Részt vállaltak a polgárõrök a városi rendezvények biztosításában. Két
hónapon keresztül napi két-három
órát töltöttek el az egyik szerencsi
nagyáruháznál, ahol elszaporodtak a
bolti lopások. Az akció elérte a kívánt hatást, a tolvajok elkerülték az
üzletet.
Évrõl évre visszatérõ feladatot jelent az iskolakezdéskor az iskolás korú
gyerekek helyes közlekedésre nevelése keretében egy hónapon át a reggeli órákban az oktatási intézmények
közelében lévõ gyalogátkelõhelyek
biztosítása.

CSAPÁSOK A DROGPIACRA

Két, kábítószerrel összefüggõ eredményes akciót tartottak a rendõrök
a napokban Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében.

A Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányság munkatársai lakossági bejelentés alapján április 15–16-án a városban és a Bodrogköz négy településén tartottak házkutatásokat és
húsz fõt hallgattak ki kábítószerrel
visszaélés miatt gyanúsítottként. A velük szemben alkalmazott drog-gyorsteszt minden esetben pozitív eredményt mutatott. Az átvizsgált lakásokban a nyomozók két szekrénybõl
házilag átalakított marihuána-neveltetõt találtak, leszigetelt, fûtött és
megvilágított állapotban, tele cannabis-bokrokkal. Ugyanezekrõl a
helyekrõl növényi anyagmaradványok, ültetésre váró magok, tápoldatok, vegyszerek és csomagolóanyagok is elõkerültek. Egy dámóci
személyt a rendõrség lõfegyverrel,
lõszerrel való visszaéléssel is gyanúsít, mivel annak hálószobai ágynemûtartójába rejtve egy távcsõvel
felszerelt kispuskát és több mint félszáz, hozzá való lõszert foglaltak le.
Sátoraljaújhelyben a nyomozók egy
terjesztõnél digitális mérleget, valamint növényi anyagmaradványokat,
továbbá csomagoló és tároló eszközöket találtak. Az ügyben érintett 20
év körüli fiatal férfiak és nõk közül
tizenöt fõt kábítószer-fogyasztással,
ötöt pedig kábítószer továbbadásával gyanúsítanak.

sított jutalmazási
célokra az egyesület számlájára.
Jurák József, a Szerencsi Rendõrkapitányság igazgatásrendészeti osztályvezetõje a jövõben a polgárõrök és rendõrök
több közös szolgálatszervezésére
tett javaslatot.
Bujdosó Ferenc
kistérségi felelõs
A helyi polgárõr-egyesület és az általános iskola arra hívta fel a fiegyüttmûködési megállapodását Juhász Béla el- gyelmet, hogy január 1-jétõl nem
nök és Fábián Ottóné fõigazgató írták alá.
láthat el szervezett
Az Országos Polgárõr Szövetség figyelõszolgálatot olyan személy, aki
kezdeményezésének eleget téve a nem tett sikeres polgárõr-alapvizsgát.
szerencsi egyesület bekapcsolódik az Ez a korlátozás a feladatellátás minõutánpótlás-nevelést is szolgáló „Egy ségének a javítását szolgálja. Az idei
iskola – egy polgárõr” mozgalomba, esztendõben az önkéntesek a szoaminek a megvalósítására Fábián kásos munkájuk mellett a tavaszi és
Ottóné általános iskolai fõigazgató az õszi választások idõszakában a
és Juhász Béla elnök együttmûködési szavazóhelyiségek és dokumentácimegállapodást írtak alá.
ók õrzésébõl is kiveszik a részüket.
Sipos Attila önkormányzati képviA taggyûlésen bejelentették, hogy
selõ elismeréssel szólt a szerencsi a szerencsi polgárõr-egyesületbe Oláh
polgárõrök teljesítményérõl, akik- János, Domán József, Gyurcsó József,
nek a munkáját az idei esztendõben Balázs Norbert, Molnár László és
800 ezer forinttal támogatja a tele- Szõlõssy Mihály kérte a felvételét, így
pülési önkormányzat. Ezen felül a a civil szervezet tagsága hat fõvel
polgármester 50 ezer forintot bizto- bõvült.

A BIZTONSÁGOS
KÖZLEKEDÉSÉRT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Balesetmegelõzési Bizottság idén is
meghirdette az alapfokú oktatási intézményeknek közlekedésbiztonsági
vetélkedõjét. Az április 21-ei versenyt
a Szerencsi Általános Iskola Bolyai
épületében rendezték meg, a Szerencsi Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának az irányításával teljesítették a feladatokat a fiatalok.
Idén összesen öt iskola diákjai jelentkeztek a fordulóra. Az elméleti
vizsga után a gyerekek kerékpárra pattantak, majd idõre kellett leküzdeniük a szervezõk által kijelölt ügyességi pálya akadályait. A játékos gyakorlati és elméleti feladatok célja az

A diákokra kerékpáros ügyességi feladatok vártak az iskolaudvaron.
volt, hogy a fiatalok figyelmét ráirányítsák a biztonságos, balesetmentes
közlekedésre.

RENDÕRKUTYÁK SZOLGÁLATBAN

A házkutatások során marihuána, valamint a kábítószer
elõállításához és terjesztéséhez
használatos eszközök kerültek
elõ.
Néhány nappal késõbb egy fiatalkorú drogfutárt, megbízóját és
annak társait azonosították, majd fogták el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság munkatársai. A nyomozók április 21-én az
esti órákban a miskolci Tiszai pályaudvaron gyanúsan viselkedõ fiatalembert ellenõriztek, akiknek a
táskájából fehér port tartalmazó
gyorszáras tasak, illetve zöld, szárított növények kerültek elõ. Mint
utóbb kiderült, amfetamin származékot és cannabist szállított a 17 éves
fiatalember Budapestrõl Miskolcra.
Rövid idõn belül a futár megbízójának, annak társának a személyére is fény derült. A rendõrség viszszaélés kábítószerrel bûntett miatt
bûnügyi õrizetbe vette a 28 éves Cs.
N.-t – aki többek között fiatalkorú társának adott megbízást a drog szállítására –, és a 21 éves Sz. T.-t. A 17
éves futárral szemben szintén eljárás indult.

Felértékelõdött a rendõrkutyák szerepe a közrendvédelemben. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõrfõkapitányság a közbiztonság és a
közterületi jelenlét erõsítése érdekében komplex programcsomagot
dolgozott ki a kutyás járõrök számának növelésére. A napokban befejezõdött tanfolyamon újabb ebek
és járõrvezetõik tettek sikeres vizsgát, akik a megye területén teljesítenek szolgálatot.
A „kutyás projekt” eddigi eredményeirõl és távlati terveirõl április 20án Mecser Tamás bûnügyi igazgató,
valamint Farkas József rendészeti
igazgató tájékoztatta a média képviselõit. A 2009 novemberében indult
és 2010. március végén befejezõdött

Nyolc járõrvezetõ és kutyája
tett sikeres vizsgát.

tanfolyamon vizsgát tett nyolc kutyás
járõrvezetõ és négylábú társainak ünnepélyes kibocsátóján az érintettek rövid bemutatót tartottak, ezzel is demonstrálva felkészültségüket. Õk a
jövõben Miskolci, a Szerencsi, a Sátoraljaújhelyi, Sárospataki, Ózdi és a
Kazincbarcikai Rendõrkapitányságok
állományát erõsítik. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a megyében
jelenleg 54 kutyavezetõ, 52 közrendvédelmi kutya teljesít szolgálatot,
így a korábbi idõszakhoz képest szinte megduplázódott számuk. A szolgálati ebek felderítésen, biztonsági
célú bevetésen és kényszerítõ eszközként dolgoznak gazdájukkal. A kutyás járõröknek a lakosság részérõl
kedvezõ a fogadtatása.

HONISMERET

Kéktúra XXXVII.

SÁTORALJAÚJHELY

A kéktúra másodszori bejárásához
kapcsolódik 1993. október 10. A dátumból kiderül, hogy a tanév már megkezdõdött. Ennek ellenére nagyon
mehetnékünk támadt. Mészáros Balázs és osztálytársa, Drozda Viktor kíváncsi volt, hogy milyen az õszi erdõ.

Talán írnom sem kell, hogy csodaszép. Különösen akkor, ha a kora õszi
fagyok nem „csípik le” a fák lombját.
Nehéz lenne eldönteni, hogy ez
szebb-e vagy a tavaszi. Meg kell nézni. Csak hétvége jöhetett számításba,
és maximum két nap. Elterveztük tehát, hogy elvonatozunk Sátoraljaújhelybe, és onnan kibuszozunk Hollóházára. Ott egy
gyors bélyegzés, és irány vissza,
gyalog. A szép õszi idõben és
tájban mintha szárnyaink nõttek
volna, úgy haladtunk. A terep
sem túl nehéz, csak a Nagy-Milicig húzós kicsit, de az reggel
még elmegy. Sötét este lett,
mire Vágáshutára érkeztünk.
Igyekeztünk, hogy a következõ
napra ne maradjon sok, mert még haza
is kellett vonatoznunk a második napon. Hamar megtaláltuk az önkormányzat által létrehozott szálláshelyet,
és ott pihentünk le. Másnap még a délelõtti órákban Sátoraljaújhelyen voltunk. A vasútállomásra érve böngésztük a menetrendet, hogy mikor indul
vonatunk. Miután megtaláltuk, odamentünk a pénztárhoz, hogy jegyet vegyünk. A pénztáros, félig hátat fordítva a kiadó ablaknak, egy vödör felé görnyedve gyors kézmozdulatokkal csinált
valamit. Bõven volt idõnk a vonat indulásáig, így türelmesen vártunk. Egy-

szer csak észrevett minket, és mint aki
akkor ébred, úgy megijedt. Nagy bocsánatkérések közepette törölte a kezeit és kiderült, hogy szõlõfürtökrõl az
aszúszemeket szedegette. – Egy kis fizetés-kiegészítés – mondta. Hagyományõrzés is, mert ebben a városban
készült 1640-ben az elsõ aszúbor.
A város eredeti neve Sátorhalma, a
közeli Sátor-hegyrõl. Németül Neustadt am Zeltberg, szlovákul Nové Mesto pod Siatrom. Ezek a betelepített lakosok származásához kapcsolódnak.
A város történetének egyik leghíresebb
alakja Kazinczy Ferenc, aki a szom-

szédos Széphalomban élt, és emlékét
múzeum õrzi. Sok szomorú emlék kapcsolódik a város életéhez. Pestisjárvány
1739-ben, kolera 1831-ben, földrengés 1834-ben, árvíz 1845-ben. A politikusok butaságának és eszementségének jellemzõ bizonyítéka Trianon,
ami szintén a város szomorú emlékei
közé tartozik. Rendkívül dühítõ és
egyszerre nevetséges, hogy a Ronyva
azért lett egy szakaszon határfolyó, mert
a hivatalosan meg nem erõsített információ szerint hajózhatónak vélték. A
csapadékszegény nyáron még félcipõben is át lehet rajta kelni anélkül,

hogy elmerülnénk, de árvíz idején sem
ér derékig. Ha még az északabbra folyó Dunajecet említették volna, az még
jobban megbocsátható. Persze, a helyenként több méter mély folyó vize
sok helyen sziklák között csobog, így
csak a turisták szórakoztatására kitalált,
speciális komp tud rajta közlekedni,
amit két tutajos hosszú rudakkal igyekszik távol tartani a zátonyoktól. Ez olyan
„vízi jármû”, ami keskeny, kajakszélességû, kb. 3 méter hosszúságú ladikokból áll, melyekbõl 5-6 darabot rudakkal, kötelekkel összekötöznek, és
úgy teszik a vízre. A célnál a parton
szétszedik, és teherkocsival viszszaviszik a kiinduló helyre. Érdekes lenne, ha ezt magyar vállalkozó üzemeltethetné, mert
akkor határosak lennénk a lengyelekkel, ugyanis a Dunajec
egy szakasza a lengyel–szlovák
határon folyik. Visszatérve Sátoraljaújhelyhez: amellé, hogy a
várost a határ kettészelte, jött a
„korona” 1950-ben, amikor
megszûnt Zemplén vármegye, és
ezzel a város megyeszékhelyi státusza.
A túrázók számára, ha a város fölött
nem szakítják meg útjukat és bélyegezni
akarnak, akkor kitérõt jelent. Viszont,
ha innen indulnak akár jobbra, akár balra, vagy érkeznek hasonló irányokból,
és nem akarnak tovább gyalogolni, akkor fontos állomás. Ezen kívül a várossal
kapcsolatban találkozunk olyan fogalmakkal, hogy bobpálya, kalandpark,
sípálya, libegõ. Ezek igyekeznek elfeledtetni a szomorú emlékeket, és nemcsak a bakancsosok számára nyújthatnak kikapcsolódást.
Szádváry Gyula

2010. ÁPRILIS 30.

CIGÁNYPÁRBAJ
SZERENCSEN

Senkit ne tévesszen meg a hír, a
történet nem napjainkban játszódik,
de annak a szándéka, hogyan kellene rendeznünk egymás közti nézeteltérésünket, vagy szakmai vitánkat,
példaértékû.
Hetven évvel ezelõtt, az évtizedek
óta városunkban élõ Bordás Jenõ cigányprímást ugyanis sérelem érte. Zenei tehetségét és zenekarát a farsangi
szezon kellõs közepén mellõzték a
bálokon. Úgy érezte, kenyérkeresete veszélyben van, hiszen helyette az
úgynevezett „Berzéki cigányt” fogadták meg játszani. Versenyre hívta ki vetélytársát, mondván: „mert
olyan könnyen nem engedem magam letaposni én, aki országos versenypályázaton magyar nótából és
tánczenébõl két arany díszoklevelet
nyertem.” Szerette volna bebizonyítani a terjengõ rossz híreknek az ellenkezõjét.
A tervek szerint 1942. február 16án, a szerencsi MANSZ csoport far-

Mozaikos „látóképes levelezõlap”

Érdekli-e Önt a jéghegyek mûködésének nyomait magán viselõ természet? Álmodik-e a nagyszerû panorámáról, ismeretlen falvakról, történelmi városokról? Ha igen, úgy úti
céljának neve: Felvidék.
Derûs õszelõn, vénasszonyok nyarán, a lármás gazdagok és a vékonypénzû kispolgárok is utóidényt tartottak a nyaralásban. Utazásukról talán
küldtek egy-egy képeslapot, amely
láttatja, hogy a küldõje éppen hol és
milyen tájakon barangol. Ilyen „verbális” képeslapot tart a kezében a kedves olvasó.
Egy lelkes csapat – a megyei múzeumigazgatóság munkatársai – indultak útnak a történelmi Felvidék egy
részének bejárására, megismerésére.
Autóbuszunk az elsõ kilométereket az
abaúji tájon szelte át, mely a középkorban az egyik legfontosabb kereskedelmi út volt az Alföld és a Keletitenger között. Erre szállították a Hegyalja borát, az Alföld búzáját, ezen az
úton bonyolódott le a forgalom Erdély
és a Szepesség felé; ez volt Rákóczi
fejedelem sûrûn használt útvonala, kurucok, labancok, negyvennyolcas
honvédek, világháborús bakák csatatere.
Elhagytuk az országhatárt, s a nagy
beszélgetés közepette észre sem vettük, megérkeztünk elsõ megállónkhoz:
Eperjesre. A Tarca menti Athén védett
belvárosában 155 építmény és mûalkotás látható. Thököly Imre itt ismerkedett meg késõbbi híveivel, itt joggyakornokoskodott Kazinczy Ferenc,
tanult Kossuth Lajos. Petõfi is járt fõutcáján, amelyet gótikus alapokra épített emeletes épületek sora keretez.
Egyik pártázatos ház szebb, mint a má-

EGY FELVIDÉKI UTAZÁSRÓL
sik, homlokzatuk stukkódíszítésû. A
fõtér legszebb palotáját, a Rákócziházat kívülrõl megcsodáljuk. E reneszánsz palotában békét kötöttek, tárgyaltak, tiltakoztak igazságtalanságok
ellen a Rákóczi nemzetség tagjai.
Kézmûipari város lévén, fénykorában
Eperjesnek ötven céhe volt. Az egykori mesterek munkáját dicséri a fõtér
közepén álló Szent Miklós templom,
hiszen a belsõ munkálatok, a képfestéstõl kezdve a szoborfaragásig mind
az õ érdemük. Belépve a háromhajós,
gótikus stílusú katolikus templomba,
a fõoltárról Szent István és Szent László szobrai néznek ránk. Látszik, hogy
a város mûemlékeit felújítják, ottlétünkkor egy fõtéri ház renoválásán
munkálkodtak. Sajnos, az elmúlt negyven év építészeti irányzata is kellõképpen nyomot hagyott a város, szerencsére csak a külváros arculatán.
Elhagyván az egykori Sáros vármegye központját, a Branyiszkó lábánál, a Szinye-patak völgyében elterülõ Frics községben idõztünk. A híres pártázatos reneszánsz kastély falainál álmélkodtunk, s az árkádokban
mitológiai és történelmi személyek
megkopott figuráit próbáltuk felismerni több-kevesebb sikerrel. Abban
a XVII. században épült, amelyben a
nemesség elhagyta kényelmetlen várait és korszerûbben felszerelt lakókastélyokat, kúriákat kezdett emeltetni
magának. Itt is épp felújítási munkákat végeztek.
Buszra magyar, s már kaptattunk is
felfelé az éles kanyarokkal tûzdelt, erdõvel borított hegyoldalon, fel egészen a
758 méter magas Branyiszkó-hágóra.
1849. február 5-én Guyon honvédjei
ezen a helyen – Chvála Bohunál, „Istennek hála” – ütköztek meg a császári

sereggel. Erre a gyõzelemre egy emlékmû is emeltetett, mely 1944-ig emlékeztette az utókort a helytállásra. Ma
már hiába keressük a csata helyén, talán valamely szepességi temetõben
megtalálható az obeliszk.
A szerpentinen leereszkedve a Szepesség, a Lõcsei-hegység, a MagasTátra vonulatai tárultak elénk, s néhányan a távolban a várat is látni vélték, amelynek eléréséig átfutunk néhány kisebb szepesi falun. Maga a vármegye is Szepes váráról kapta a nevét, annak említése oklevelekben már
a XII. században olvasható. A vidék
fejlõdésére nagy hatással volt a szepesi prépostság megalapítása. Zsigmond király 16 szepesi várost zálogba adott Ulászló lengyel királynak, de
a városok változatlanul önállóak maradtak. A vármegye örökös fõispánjai
voltak: Mátyás király után Szapolyai
Imre, majd Thurzó Elek, Thököly és
Csáky grófok. A török ugyan nem jutott fel a szepesi bányavárosokig, ám
a kuruc–labanc összecsapások alatt sokat szenvedett a vidék.
Közben megérkeztünk Közép-Európa legterjedelmesebb várkomplexumához. A monda szerint sasmadár
szállt alá a Magas-Tátrából és õ mutatta meg Bors vezérnek, hová kell várat építeni az északi gyepûk védelmére.
Szepes vára a környék nemességének
évszázadokon át gyûléshelye volt. Átlépve a 600 méter magas hegyen épült
vár kapuját, egy széles várudvaron találtuk magunkat, amelyet még négy követ, aztán érünk el a palotához. Jelenleg
múzeumi kiállítások mutatják be a hajdani állapotokat, lovagtermet, fegyvereket. A vár nagyságát kellõképpen
tükrözi az egykori 135 helyiség, volt
itt malom, major, 75 ágyú, sõt még te-
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metõ is. Legépebben maradt az ötödik udvarban emelkedõ, 25 méter magas torony, ennek tetejérõl a legszebb
a kilátás e tájra. A fényképezõgépek
csattogásának elcsitulása után tova gördültünk a szomszédos Szepeskáptalan
felé.
Ez a különös kisváros egyetlen utcából áll, mindössze 30 ház, erõdítményfallal körülvéve. A kanonok-városban püspöki palota, kanonok-házak, óratorony, gótikus székesegyház
mûemléki védelem alatt állnak. A
dóm falain többek között a Thurzók,
a Csákyak, a Rákócziak címerei sorakoznak. Különösen figyelemre méltó
a Károly Róbert koronázását ábrázoló hatalmas freskó, amely – noha
1317-ben festették –, mindmáig megtartotta frissességét. A székesegyház
áhítatos hangulatát, a külön világban
élõ apácák látványát magunk mögött
hagyva gurultunk a „fekete város”
felé. Lõcse történelme, szépsége és látnivalói egy külön történet.
A Felvidék látnivalói minden magyar
számára érdemleges úti cél lehet,
ahonnan „látóképes üdvözletet” küldhetnek városunk múzeumának, mely
gesztussal az ország legnagyobb képeslapgyûjteményét gyarapíthatják,
akár az alábbi versikével:
„Légy áldott, régi hely,
légy áldott, régi ház,
légy áldott, régi tej,
légy áldott, régi láz.
Lágy áldott, régi zaj,
légy áldott, régi csend,
mely mint egy messzi jaj
álmomba visszacseng.”
O. Z. M.

sangi összejövetelének középpontja lett
volna a „cigánypárbaj” névre keresztelt esemény. A két résztvevõ, Bordás
Jenõ és Berzéki Miska neves cigányprímások között zajlott volna. A szokásos párbajeszközök: kard, kés vagy
pisztoly helyett azonban a zengõ szárazfák a történet fõszereplõi. Szerencs
és a környék közönsége döntötte volna el, hogy ki a legény a gáton. Már
a szervezés fázisában nagy volt az érdeklõdés a párbaj iránt.
A rendezõség nagy súlyt fektetett arra,
hogy a két híres prímás között lappangó
ellentét – a lovagiasság szabályainak
szem elõtt tartásával – zenei mérkõzésben oldódjék fel. Tavaszra halasztották a vetélkedõt, bízván abban,
hogy a jó idõ beköszöntével, a szabad
ég alatt megzendülõ hegedûk felvidítják a tél nyûgétõl megszabadulni vágyó hallgatóságot is. Új helyszínként
a Társaskör udvarát jelölték meg, ahol
Lavotta János szavaival élve „a hangmûvesi szép mesterségét” a mi prímásunk bemutathatta volna. A halasztáshoz hozzájárult az a tény, hogy
a Jenõ által elküldött levélre, erélyes
kihívásra Miska nem válaszolt. A szabályszerû kihívás ellenére a prímások
tavaszi párbaja is elmaradt. Kezdetben
azt gondolták, hogy a Hernád völgyében lezajlott zord téli napok, fagyos hóviharok Berzék környékén is lehetetlenné tették a közlekedést, így Miska
prímás válaszlevele sem érkezhetett
meg. Úgy vélték, hogy mint afféle
mûvészember, nem is barátja az ilyen
irkafirkának, de a párbajt esetleg állja.
Így folyt a találgatás a Vigalmi Bizottságban, mely a verseny mintaszerû
megrendezését a szívén viselte.
A kételyre szeptemberben érkezett
meg a konkrét válasz. Alsó-Zemplén
két legjelesebb cigányprímásának vetélkedése lezárult. A Mors Imperátor
döntött: Berzéki Miska szeptember 22én meghalt. Messze földön ismerték,
minden nagyobb összejövetelen, lakodalomban õ húzta a talpalávalót,
igazi „úri cigány” volt. Szeptember 24én négy-ötszáz ember kísérte utolsó
útjára és a temetõben utoljára hangzott fel kedvenc nótája. A 48 éves zenekarvezetõ hét gyermeke közül egy
sem maradt életben, felesége gyászolta. A valódi nevén, mely cigányprímáshoz talán nem is illik, kevesen
ismerték: Csendi Mihály volt a becsületes neve.
A nemes párbaj, amelyre annyian
vártak, nem jöhetett létre. A szakértõk
szerint úgyis döntetlen lett volna,
mert Berzéki a csárdásban, Bordás pedig a hallgatóban volt utolérhetetlen.
Ez utóbbinak ékes bizonyítéka, hogy
a következõ évben, a Magyar Muzsikus Könyv- és Zenemûkiadó által
meghirdetett irodalmi és zenei pályázatra beküldött mûvével Bordás
Jenõ gyémánt díszoklevelet nyert.
E valóságos történet a magyar népmesébe illõ következtetést sugallja: érdemesebb szellemi párbajban diadalmaskodni, mint az erõszak eszközeivel érvényesülni!
O. Z. M.
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A MÁSODIK FORDULÓ EREDMÉNYEI
A 11. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETBEN
TELEPÜLÉS
NEVE

ÉRV.
SZAV.

FICSOR
ÁDÁM

HOLCMAN
LÁSZLÓ

KONCZ
FERENC

Alsódobsza
Baskó
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdõbénye
Golop
Györgytarló
Kenézlõ
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõzombor
Monok
Olaszliszka
Prügy
Rátka
Sima
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szerencs
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tarcal
Tiszakarád
Tiszaladány
Tiszatardos
Tokaj
Újcsanálos
Vámosújfalu
Viss
Zalkod

147
107
954
495
418
200
563
285
158
380
555
942
741
662
573
514
847
434
12
130
133
110
3709
218
1381
384
458
689
836
668
309
119
1624
273
396
199
156

8
11
111
90
85
36
40
14
32
37
64
204
82
82
96
87
109
42
4
13
31
19
770
66
220
44
76
191
122
60
26
11
327
32
33
45
32

45
9
372
62
82
64
98
57
38
94
216
217
204
186
179
136
243
120
2
32
25
23
930
38
471
112
173
211
185
75
34
18
391
69
81
31
15

94
87
471
343
251
100
425
214
88
249
275
521
455
394
298
291
495
272
6
85
77
68
2009
114
690
228
209
287
529
533
249
90
906
172
282
123
109

Összesen:

20 779

3352

5338

12 089

A MÁSODIK FORDULÓ EREDMÉNYEI
A SZERENCSI SZAVAZÓKÖRÖKBEN
SZAVAZÓKÖR
SZÁMA

ÉRV.
SZAV.

FICSOR
ÁDÁM

HOLCMAN
LÁSZLÓ

KONCZ
FERENC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

479
–
486
494
368
461
465
417
285
254

90
–
90
135
84
88
119
73
54
37

108
–
112
94
103
96
123
122
111
61

281
–
284
265
181
277
223
222
120
156

Összesen:

3709

770

930

2009

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
(Folytatás az 7. oldalról.)
Az ülésen döntés született az elsõ lakáshoz
jutók támogatásáról szóló pályázat kiírásáról,
amelynek keretében százezer forint, vissza nem
térítendõ összeg és legfeljebb háromszázezer forint kamatmentes kölcsön igényelhetõ.

KÉPVISELÕI ÉSZREVÉTELEK,
VÉLEMÉNYEK
Az önkormányzati ülésen a „különfélék” napirend során Rónavölgyi Endréné ismertette,
hogy az elmúlt idõszakban három nagyberuházás indult el a városban: a Bajcsy-Zsilinszky
út rekonstrukciója, a Rákóczi út 51. szám alatti egészségház bõvítése és korszerûsítése, valamint a 37-es számú fõút belterületi szakaszának a fejlesztése. Ez utóbbihoz kapcsolódik
az ipari parkig vezetõ kerékpárút kiépítése, aminek a pályázata elbírálás alatt áll. Ugyancsak
támogatással valósítaná meg az önkormányzat
a szervizutak rendezését, amire az idén ismét

benyújtják az igényt. Gál András elnök ismertette, hogy a képviselõ-testület mellett mûködõ
ügyrendi és oktatási bizottság a közelmúltban
külön ülésen tájékozódott az önkormányzat jogi
ügyeirõl, valamint aktuális oktatási, illetve megtakarítási lehetõségekrõl. Visi Ferenc azt hallotta, hogy a napokban a helyi pártszékháznál
közmunkásokat foglalkoztattak. A képviselõ köszönetet mondott azért, hogy a Kossuth utcai
boltok elõtt lehetõséget adtak a rakodásra. Danyi László kiemelte: a Szerencs patak közelmúltban történt áradása miatt 50 hektár mezõgazdasági területet öntött el a víz. Szomorú, hogy
a töltés megemelését az elmúlt húsz évben
nem sikerült elérni. Bíró István leszögezte: a
Fecskésnél meg fogja emelni a gát magasságát
annak ellenére, hogy erre a vízfolyás kezelõjétõl nem kaptak engedélyt. Rónavölgyi Endréné szerint a patak ügyét jogi útra terelik a területileg illetékes vízügyi igazgatósággal szemben.
Á. A.–S. L.

A GYÕZTES KONCZ FERENC

Az országgyûlési képviselõ-választások április 25ei, második fordulójára a
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei 11-es számú, szerencsi székhelyû választókerületben összesen
20 891 fõ járult a szavazóurnákhoz, ebbõl
Szerencsen 3709 érvényes szavazatot regisztráltak a számlálóbizottságok. A délelõtti órákban a voksoláson résztvevõk száma Szerencsen is elmaradt a két héttel ezelõtti adatoktól, 19 órára azonban 52,44%-os volt a
részvételi arány a településen.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 11-es
számú egyéni országgyûlési választókerületben a választás második fordulója érvényes volt. A szavazóköri adatok 98,55%-os feldolgozottsága alapján csupán részeredményrõl lehet beszámolni. Ennek oka, hogy
a szerencsi 2-es számú szavazókört kijelölték a külképviseleti voksok számlálására, így
elõzetes eredmény is csak lapzártánk után
születik.

Az induló jelöltek közül a rendelkezésre álló
adatok alapján a Fidesz – KDNP közös jelöltje, Koncz Ferenc szerezte meg a szavazatok
58,18%-át. Holcman László, a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt jelöltje az érvényes voksok 25,69%-át kapta. Ficsor Ádám, a
Magyar Szocialista Párt országgyûlési képviselõjelöltje a szavazatok 16,13%-át kapta, aki
az MSZP országos listájáról országgyûlési képviselõi mandátumhoz jutott.

Munkában a szavazatszámláló bizottság.

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE
EGYÉNI JELÖLTEK

SORSZ.
3.
2.
1.

NÉV

JELÖLÕ
SZERVEZET

MEGSZERZETT
SZAVAZAT

SZÁZALÉKOS
ARÁNY

Koncz Ferenc
Holcman László
Ficsor Ádám

Fidesz–KDNP
Jobbik
MSZP

12 089
5338
3352

58,18
25,69
16,13

A VÁLASZTÁSON RÉSZT VEVÕK ARÁNYA
Országos:
B.-A.-Z. megye:
Szerencs:

11 ÓRA

13 ÓRA

15 ÓRA

17.30 ÓRA

19 ÓRA

19,37%
18,30%
20,18%

27,11%
25,62%
28,21%

33,54%
32,78%
36,87%

41,89%
41,93%
48,09%

46,64%
46,08%
52,44%

FELJELENTÉSEK, BEJELENTÉSEK
Két ügyben indított nyomozást az április 25ei országgyûlési választással összefüggésben a
Szerencsi Rendõrkapitányság a választás, a népszavazás és a népi kezdeményezést rendje elleni bûncselekmény gyanúja miatt. Az egyik
bejelentés alapján április 23-án Legyesbényén
a Fidesz – KDNP jelöltjére való buzdítással osztottak halat, míg Prügyön olyan szórólapok láttak napvilágot a pártszövetség égisze alatt, amelyeket – a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
szerencsi szervezetének feljelentése alapján –
nem õk készítettek.
Ugyancsak április 23-án az MSZP képviselõjelöltjének a Kisvásár téren lévõ plakátját szaggatták le ismeretlenek, ami miatt a tulajdon elleni szabálysértésben született iratot a rendõrség megküldte a helyi jegyzõnek.

A Fidelitas megyei választmányának elnöke kifogást emelt a B.-A.-Z. megyei 11. Sz. Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál, mert álláspontja szerint a Magyar Szocialista Párt Szerencsi Szervezete április 23-án
valótlan tartalmú sajtónyilatkozatot tett közzé, miszerint a Fidesz helyi kampánystábja halat osztogat Szerencsen, amiért cserébe a párt jelöltjére kell szavazni a megajándékozottaknak. Az
elnök szerint az MSZP magatartása a jóhiszemû
és rendeltetésszerû joggyakorlás elvével ütközik.
Miután a sajtóközlemény tartalma országos médiumokban is megjelent, ezért a helyi választási bizottság elnöke a választási eljárásról szóló
törvény rendelkezése alapján a kifogást elbírálásra megküldte az Országos Választási Bizottságnak.

ROMBOLÁS UTÁN ÉPÍTÉS

Többek között egy új Szerencsi Cukorgyár
felépítésének a lehetõségérõl is beszélt Széles Gábor április 22-én a Rákóczi-várban. A
nagyvállalkozó a Fidesz tíz év alatt egymillió
új munkahelyet ígérõ programját ismertetõ,
Korrekt-túra elnevezésû rendezvénysorozat keretében érkezett a választások második fordulója elõtt a városba.

tinacionális vállalatokra bízni. A sikerhez a fejlõdést elõsegítõ kormányzati programra van szükség, ami megfelelõ induló tõkét biztosít a kisés középvállalkozásoknak. Széles Gábor szerint az erre a célra szánt európai uniós forrásból juthat támogatás egy új Szerencsi Cukorgyár felépítéséhez, amennyiben arra vállalkozói szándék mutatkozik.

Az esemény házigazdájaként Koncz Ferenc,
a Fidesz – KDNP képviselõjelöltje arról szólt,
hogy az új kormánynak talpra kell állítania a vidéket, amelyet az elmúlt nyolc esztendõben mintha szándékosan tettek volna tönkre. Ennek az
idõszaknak esett áldozatául a Szerencsi Cukorgyár, annak ellenére, hogy a jelenleg meglévõ
egyetlen dunántúli üzem a hazai fogyasztásnak
alig több mint egyharmadát képes elõállítani.
Széles Gábor szerint az új kormánynak meg
kell állítania a rombolást és az országot növekedési pályára kell irányítani. Az elmúlt húsz
évben a vidéki gazdaság szövete szétszakadt,
aminek a helyreállítása nélkülözhetetlen a fellendüléshez. Ezt a feladatot nem szabad a mul-

Széles Gábor: az új kormánynak növekedési pályára kell állítania az országot.

AZ OLDAL TÁJÉKOZTATÓ JELLEGÛ, AZ ELÔZETES ADATOK ALAPJÁN!
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ZEMPLÉNI KITEKINTÔ

Legyesbénye

KULTÚRA KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
A Legyesbényei Általános Iskola,
Napköziotthonos Óvoda és Települési Könyvtár hûen ápolja a hagyományokat, ugyanakkor mindig keresi a
megújulás lehetõségét, mellyel többet
tud adni diákjainak, pedagógusainak
és a település lakóinak.
Ennek szellemében rendeztük meg
április 19–22. között immár másodszor
a Kicsik és Nagyok Kulturális Hetét,
melynek keretében az óvoda és az iskola színes programok és foglalkozások keretében mutatta be az érdeklõdõknek a hétköznapok oktatónevelõ munkájának gyümölcsét.
A változatos volt a kínálat, amit több
helyszínen lehetett megtekinteni. A
mûvelõdési házban a teljesség igénye
nélkül állítottunk össze kiállítást, amely
bemutatta az óvodás gyerekek és
óvónõk alkotásait, valamint iskolás diákjaink és pedagógusaink természetfotóit. Ez utóbbiakból projektoros vetítést is tartottunk. A kulturális hét minden napján más-más eseményekkel
vártuk az érdeklõdõket, melyekbe tetszés szerint bárki bekapcsolódhatott.
Hétfõn az ünnepélyes megnyitó
után iskolánk mazsorett-csoportja szórakoztatta a közönséget, majd az óvodás gyerekek mûsoraiban gyönyör-

Minden korosztály talált kedvére való foglalkozást.
ködhettünk. A negyedik osztályos diákok jelenete után Zagyi Zsoltné igazgatóhelyettes és Váradi Tibor, volt diákunk gitárjátéka szórakoztatott mindannyiunkat.
A kedd a Ki mit tud? jegyében telt
el. Szerdán a hip-hop bemutató után
a mûvelõdési házban kézmûves helyszíneket alakítottunk ki, ahol minden
korosztály kedve, tudása és képessége szerint alkothatott, és természetesen
az elkészült munkákat haza is vihette.
Míg gyermekeink kézügyességüket fej-

KONZULTÁCIÓ
A TISZTA VIZÜNKÉRT

lesztették, addig a felsõ tagozatban idén
elõször játékos anyanyelvi vetélkedõt
szerveztünk a körzet sajátos nevelési
igényû tanulóinak. A kezdeményezés
jónak tûnt, hiszen tíz csapat vállalta a
megmérettetést.
Április 22-e, a Föld napja a versengés szellemében telt el, hiszen a
délután egy részében az alsósok vetélkedõn vettek részt, melynek témája a bolygónk megóvása és szeretete
volt. A szellemi kihívás elõtt kicsik és
nagyok együtt néztek egy bábjátékot
német és magyar nyelven. A nem versenyzõ diákok az óvónõk segítségével kézmûveskedhettek. Ez idõ alatt
a felsõ tagozat udvarán kistérségi
labdarúgó-bajnokságot szerveztünk,
melyen a térség nyolc csapata vett
részt.
Köszönjük Legyesbénye Község Önkormányzatának és a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, hogy biztosították számunkra a helyszínt és
anyagi segítséggel hozzájárultak a nyílt
hét sikeréhez. Elismerés intézményünk
minden dolgozójának, hiszen ismét bebizonyították, hogy kreatívan, együtt
dolgozva a diákokért és a gyermekekkel, sikereket tudnak elérni.
Büstyei Andrea pedagógus

A „REMÉNY”
NEM ÉBREDT FEL…
Tudtuk, hogy súlyos az egészségi állapota, de reménykedtünk, bíztunk. Az utolsó idõ versenyfutás volt az órákkal, a napokkal, de aztán megjött a várva várt telefon. Gyors készülõdés – mosoly
a család felé: „megjövök az új motorral”, hiszen sok feladatom van még és
sorolta, biztatva az aggódó családtagokat – és a száguldó mentõ hamar Budapesten volt. A mûtét sikerült, az új szív beindult dolgozni, és a család,
az orvosok, ismerõsök feszült izgalommal várták az ébredést… de hiába.
Döbbent fájdalommal kellett tudomásul venni, hogy Szokol Istvánnal
együtt meghalt a REMÉNY is. Mindketten 43 évesek voltak, véleményünk
szerint még fiatalok.
Szokol István élete azonban a rövidsége ellenére is tartalmas, értelmes
volt. Egyik legszebb pályát választotta: tanár lett. Tanította a gyerekeket és
a jövõt látta bennük. A gyermeki értelem és lélek formálása, alakítása sok
örömet adott neki, és a tanárnak ez jelenti az erõt nap mint nap. Tanítványai szerették. Iskolaigazgató volt tíz évig. A község életében tevékenyen
részt vett, fáradtságot, munkaidejét nem kímélve, talán túl sokat is vállalt.
Nemet soha nem mondott a kérésre. Alig volt olyan rendezvény, amiben
nem lett volna jelen, ha kellett, ünnepi szónok volt, szervezett vagy fõzött
és segített, ahogy a helyzet kívánta. A falu bizalmát élvezte, amikor az elért szavazatok alapján a képviselõ-testület tagja lett. Sokoldalú ember volt.
Szokol István munkája, tevékenysége alapján Monok község történetének részese lett. Nevét õrzik az iratok, emlékét a diákok, kollégák, ismerõsök. A más munkahelyen töltött pár év és súlyos betegség miatti kényszerpihenõ nem halványítja el a múltat. Megköszönjük a településünkért,
a közösségért végzett munkát.
Szokol István szerette a természetet. Ha csendre vágyott, vagy kikapcsolódni akart, akkor kiment az Isten csöndes templomába, a természetbe és ott mindig megnyugodott, feltöltõdött.
Nem kért szép öregkort, csak még vagy tizenöt évet, hogy imádott gyermekeit lássa, hogyan indulnak az életbe. A fecskefiókák kirepülését és fészekrakását azonban már csak a lelki szemeivel láthatja. Az aktív pihenést
mindig a szõlõben való munka jelentette számára. Gondozta, ápolta, dédelgette az ültevényt. A szõlõtõkékben most indul be az élet, de a kipattanó rügyek már hiába várják a gazdát… a kedvenc virágát, a vörös rózsát
szerettei már csak a sírjára vihetik.
A Biblia szavaival búcsúzom: „a harcot megharcolta, futását elvégezte”… „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem” (II. Timotheus: 4 7-8)
Nyugodjon békében.
Kovács Béláné

VETÉLKEDÕ ÉS SPORTNAP

A legyesbényei Kicsik és nagyok
hete programsorozat keretében április 21-én játékos nyelvi vetélkedõt rendezett a helyi általános iskola sajátos

Rátka
A fórumon polgármesterek és jegyzõk tájékozódtak az ivóvízprogramról.
A nagyszabású térségi ivóvízminõség-javító programban résztvevõ települések polgármestereinek és jegyzõinek részvételével tartottak konzultációt április 16-án a szerencsi Rákóczi-várban. Gadóczi Bertalan projektvezetõ tájékoztatójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a több mint
négymilliárd forintos beruházás elõkészítése folyamatban van annak
érdekében, hogy az idei év õszén a
konkrét kivitelezésre be tudják nyújtani a második körös pályázatot.
A fejlesztésben érintett 81 település polgármesterei korábban már
aláírták az együttmûködési megál-

lapodást, az elkövetkezõ idõszak
feladata a beruházást megvalósító önkormányzati társulás létrehozása,
amirõl a képviselõ-testületeknek kell
döntést hozniuk. A tervek szerint
2011-ben indulhatnának meg az
ivóvízminõség javítását szolgáló
munkák, amelyek 2014-ben fejezõdnének be. Kérdésre válaszolva
a projektvezetõ ismertette, hogy az
elõzetes megegyezésnek megfelelõen a beruházás megvalósításához
szükséges önrészt az érintett települések helyett a száz százalékban
önkormányzati tulajdonú Borsodvíz
Zrt. biztosítja.

NYOMTALANUL ELTÛNÕ
SZEMÉTTELEPEK

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék
Gazdálkodási Önkormányzati Társulás területét érintõ rekultivációs és hulladékgazdálkodás-fejlesztési program
elõkészítési szakasza lezárult – hangzott el az április 15-én Tokajban megtartott sajtótájékoztatón. Hörcsik Richárd, Sárospatak polgármestere bevezetõjében kiemelte, hogy az európai uniós finanszírozású programnak
köszönhetõen az évtized egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházása történik meg Zemplénben. Lengyel Attila projektvezetõ közölte, hogy

a térség mintegy 130 ezres lakosságát érintõ programjának az indításához szükséges hatósági engedélyek
rendelkezésre állnak, a tervek elkészültek. A beruházást végzõ Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft.
szándékai szerint nyár végén kiírják
a közbeszerzési eljárásokat, ami után
késõ õsszel akár a kivitelezések is megkezdõdhetnek. A több mint négy és
félmilliárd forintos összköltségû program részeként a bezárt szerencsi szeméttelep rekultivációja is megvalósul
a jövõben.

ÓVODÁSOK A SZÍNPADON

Nyolcadik alkalommal rendeztek nemzetiségi gyermektánc-találkozót Rátkán. A szerencsi kistérséghez tartozó sváb település április 16-ai programjára a házigazda nevelési intézmény gyermekei mellett Nyíregyházáról, Hercegkútról, Károlyfalváról, Mádról, Tállyáról érkeztek csoportok. A helyi mûvelõdési ház színpadán sváb dalok és táncok, vásári hangulatot, népi hagyományokat idézõ daljátékok szórakoztatták a közönséget.

SZÉPEN, MAGYARUL

Kistérségi szépkiejtési versenyt rendeztek április 13-án a Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületében. Az immár hagyományos vetélkedõre
a város és környéke 14 oktatási intézményébõl 134 alsó tagozatos diák
érkezett. A résztvevõk közül az elsõ és második osztályosok mesemondásban, a harmadikosok vers- és próza kategóriákban, míg a negyedikesek a vers- és prózamondás mellett idegen szöveg olvasásában
is összemérték a tudásukat. A körzeti szépkiejtési verseny valamennyi
résztvevõje emléklapot kapott, a helyezetteket oklevéllel és könyvajándékkal jutalmazták a szervezõk.

nevelési igényû, felsõ tagozatos tanulóknak.
Az eseményre összesen tíz, kétfõs csapat nevezett, akik a szóalkotás, helyesírás, és egyéb figyelemfejlesztõ témakörökben kaptak feladatokat. A pedagógusok véleménye, hogy a sajátos
nevelési igényû diákoknak kevés lehetõségük van arra, hogy tanulmányi versenyeken vegyenek részt, ezért tartották fontosnak a szervezõk, hogy a tanulók külön vetélkedõ keretében mérhessék össze tudásukat.
A verseny eredménye:
I. helyezés: Preg Lívia, Kurek Bettina
(Petõfi Sándor Általános Iskola, Taktakenéz), felkészítõ pedagógus: Halászné Mitró Csilla. II. helyezés: Palombi
Petra, Pajger Ádám (Koroknai Dániel Tehetséggondozó és Általános Iskola,
Mád), felkészítõ pedagógus: Tóthné
Lechner Katalin. III. helyezés: Dorkó Tímea, Ambrus Bence (Szerencsi Általános Iskola), Felkészítõ pedagógus: Szviatkovszkyné Géczi Melinda.
A programsorozat április 22-én folytatódott. A legyesbényei általános iskola
udvarán nyolc csapat részvételével tartottak kispályás labdarúgó-tornát. A
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
alapfokú oktatási intézményeibõl érkezett csoportok kétszer tízperces mérkõzéseket vívtak a pályán.
Eredmények: 1. Szerencsi Általános
Iskola, 2. Mészáros Lõrinc Körzeti Általános Iskola, Megyaszó, 3. II. Rákóczi Ferenc Informatika–Matematika Tagozatos Általános Iskola, Bekecs, 4. Legyesbényei Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Települési Könyvtár, 5. Apáczai Csere János Általános Iskola Taktaharkány, 6. Kossuth Lajos Általános Iskola, Monok, 7. Koroknay Dániel Tehetséggondozó és Általános Iskola, Mád, 8. Arany János Általános Iskola, Tiszalúc.
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Egészségünkért

ITT A TAVASZ, KEZDÔDIK AZ ALLERGIA!
Az allergia az immunrendszer túlzott
reagálása egy, a szervezetbe jutott olyan anyagra, mely normális körülmények között nem váltana ki semmilyen reakciót. Ezek az
anyagok az allergének. A szervezet
ártalmasként ismeri fel õket, és védekezõen lép fel ellenük.
A fejlett országokban, így hazánkban is a lakosság 15-20 százaléka szenved valamilyen allergiás megbetegedésben, amelyek nem
születnek velünk, csupán a hajlamot örökölhetjük a szüleinktõl. Ha
mindkét szülõ allergiás, a gyermeknél 75 százalékos valószínûségû az elõfordulása, kialakulásához elengedhetetlen, hogy a szervezetünk találkozzon az allergénnel, ami már elõször elõhozhatja a
túlzott reakciót. A tünetek alapján
a betegség lehet asztma, szénanátha, súlyosabb formájában anafilaxia vagy ekcéma. A másik csoportosítás a kiváltó tényezõk alapján
történik, pl. rovarcsípés-, fém-, illetve pollenallergia.
Az allergia tünetei enyhe, közepes, vagy súlyos kategóriába sorolhatók. Enyhébb tünetek a bõrpirosság, csalánkiütés, a szem könynyezése, orrdugulás. Súlyos tünetek az anafilaxia, mely ritkán fordul elõ, és az egész testre kiterjedõ
immunválaszt jelent. Kezdeti tünetei általában a szem, az arc viszketése, majd gyorsan kialakulva az
izzadás, légzési nehezítettség, vérnyomáscsökkenés, zavartság, esetleg végsõ esetben eszméletvesztés
is elõfordulhat.
Az allergia bárkit érinthet, nincs
vele szemben védekezés, csak a
már kialakult betegség tünetei ellen
léphetünk fel gyógyszeres terápiával, illetve az allergén kerülésével.
A kisgyermekek piszokkal, a természetes környezettel, környezeti
hatásokkal szembeni túlzott védelme nem elõnyös, mert az immunrendszert nem készteti arra, hogy
megtanulja felismerni azok „ártal-

ÜGYFÉLFOGADÁS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:
minden hónap elsõ szerdáján, legközelebb május 5-én 8–12 óráig.
Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ: minden páros hét szerdáján 8–16 óráig,
legközelebb május 5-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán 10–
13 óra között. Legközelebb május 12én.

matlanságát”, így késõbb védekezni fog ellenük.
A tavaszi idõszakban, áprilisban,
májusban a fák és a fûfélék pollenjei találhatóak meg koncentráltan a
levegõben. Az ezekre érzékenyek
számára fontos, hogy a keresztreakciót okozó ételeket ebben az idõszakban fokozottan, nagyobb odafigyeléssel kerüljék!
Virágzó fák: mogyoró, égerfa, szilfa, nyárfa, nyírfa, fûz, kõris, tölgy,
bükk és akác.
Füvek pollenjei: pázsitfélék, réti
ecsetpázsit, szagos borjúpázsit,
aranyzab, angolperje.
A keresztallergia, keresztreakció
hátterében az anyagok kémiai szerkezetének hasonlósága áll. Olyan kicsi a két anyag közötti különbség,
hogy a szervezet nem tud közötte különbséget tenni, ezért az ételek fogyasztása esetén is fokozódik az allergiás panaszok erõssége.
Jellemzõ keresztreakciók, ebben az
idõszakban:
Fû- és pollenallergia esetén gyakori a paradicsom, rozs, búza, szója, földimogyoró, bab, borsó, tamarin és szentjánoskenyér fogyasztásakor a tünetek jelentkezése.
Fák, fõként a nyírfa virágzása esetén a mogyoró, dió, mandula, alma,

cseresznye, sárgabarack, körte,
szilva, meggy, õszibarack, burgonya, kivi és az avokadó fogyasztásakor jelentkezhetnek az allergiás reakciók.
Az allergiát kivizsgáló orvos vérvétel vagy teszt segítségével meghatározza, hogy mely allergénekre kell
fokozottan figyelni. Gyógyszeres terápiával segítséget nyújt a tünetek
csökkentéséhez, de a betegnek is van
teendõje, hogy az esetleges keresztreakciót okozó ételeket kerülje a táplálkozásában!
Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT
A szerencsi rendelõintézetben legközelebb május 14-én és 21-én Váradi Ferencné segítséget nyújt a személyre szabott diéta kiválasztásában,
lehetõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés
beutaló nélkül is igénybe vehetõ, társadalombiztosítási igazolványra
azonban szükség van, és a várakozás elkerülése érdekében célszerû
idõpontot egyeztetni.
Rovatunk megjelenését
az Oroszlán gyógyszertár támogatja.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
(Folytatás a 7. oldalról)
– Beszélik, hogy elköltözik Szerencsrõl. Remélem, hogy nem így lesz,
és azt is, hogy indul a polgármesterválasztáson.
–Szerencsen születtem, eddigi életemet is itt éltem a családommal és a
jövõnket is ebben a városban tervezzük. Az ellenkezõ híreszteléseknek
nincs valóságalapja és az elkövetkezendõ évek fejlesztéseinek a befejezése komoly kihívás számomra. Mivel a munkáknak az elõkészítése a nevemhez kötõdik, ezért szeretném ezt
a feladatot tisztességgel megvalósítani és egy megszépült, korszerû és élhetõ európai kisvárost átadni az utánam jövõ nemzedéknek. Ezért indulok az õszi önkormányzati választáson a polgármesteri tisztségért és remélem, hogy megtisztelnek a szerencsiek bizalmukkal.
– A demokrácia jegyében és a további viták elkerülése érdekében hajlandó lenne-e az erõmûépítés ügyében népszavazást kiírni a város lakói
között?
– Mára bebizonyosodott, hogy talán már régen ki kellett volna írni a
helyi ügydöntõ népszavazást az erõmû
ügyében. Azért nem vetõdött fel korábban ez a kérdés, mert a város önkormányzata egységes volt a beruházás támogatásában. Késõbb már azok
a képviselõk is elbizonytalanodtak,

KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK

akik az erõmû építését a cukorgyáréhoz hasonlították. Azt azonban látni
kell, hogy ha a szerencsiek a népszavazáson egységesen állnának az
erõmû mellett, a jelenlegi tiltakozók
hasonló módszereket alkalmaznának
a világörökségi címre történõ hivatkozással. Ezeknek az embereknek az
egyetlen céljuk, hogy elbizonytalanítsák a pénzügyi és szakmai befektetõket és ezzel meghiúsítsák a fejlesztést. Továbbra is úgy gondolom,
hogy Szerencs jövõje elsõsorban attól függ, hogy sikerül-e fejlesztenünk
a történelmi hagyományokon alapuló ipart, amely környezetbarát és épít
a környék mezõgazdasági adottságaira. Azon érdemes elgondolkodni,
hogy ha ezt a célunkat akadályozza
a világörökségi cím, akkor ez utóbbiról népszavazáson nyilváníthassanak
véleményt a szerencsiek.
– Az óvodaépületek átépítését mikor kezdik meg és elõreláthatóan mikorra fejezik be?
– Mivel kisgyerekekrõl van szó,
ezért a felújítás indítása körültekintést
igényel, hogy minél kevesebb kényelmetlenséggel járjon az ideiglenes
elhelyezésük. Még nem zárult le a közbeszerzési eljárás, így várhatóan nyáron történik meg a kivitelezõ kiválasztása. Õsszel a munkálatok elkezdõdnek és jövõ tanév kezdetére várhatóan megújulnak a létesítmények.

– A város történéseivel foglalkozó
egyik fórumon egy önkormányzati
képviselõ hozzászólása alapján „ma
már nyolc közalkalmazotti státuszú
önkormányzati képviselõje van Szerencs Város Önkormányzatának”.
Igaz-e ez az információ, és ha igen,
az Ön véleménye szerint nem veszélyezteti-e ez a döntések teljes függetlenségét, elfogulatlanságát?
– Az önkormányzati képviselõket
az érvényben lévõ törvény alapján
választják a szavazásra jogosultak,
így legitimitásukhoz nem férhet kétség. Az önkormányzat és intézményei a városban meghatározó jelentõségûek a foglalkoztatásban,
ezért elkerülhetetlen, hogy a testületben ne legyenek innen képviselõk, akik közül öten már vezetõként
kerültek be a testületbe. Jelenleg valóban heten vannak, akiknek az önkormányzat vagy intézményei a
munkáltatójuk, közülük négyen közalkalmazottak. Ezen a kérdésen elsõsorban a jogalkotóknak kell elgondolkodniuk, szabályozva az összeférhetetlenséget. A szerencsi önkormányzatban többségi döntések születnek, amelyekhez kevés lenne a hét
szavazat. A képviselõk pedig a választóiknak tartoznak felelõsséggel.
(Valamennyi kérdés és válasz megtekinthetõ a város hivatalos honlapján, a www.szerencs.hu címen.)

SZERENCSI VÁROSI
ÜGYÉSZSÉG

Május 10–16.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–16 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap
8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig
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.

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

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

SZERENCSI VÁROSI BÍRÓSÁG

KÖRZETI FÖLDHIVATAL

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Telefonszám: 47/364-300.

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE

Kapitányságvezetõi fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõjén – legközelebb május 3-án 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendõrkapitányság áldozatvédelmi referense minden hónap elsõ hétfõjén, legközelebb május
3-án 9–12 óráig tart fogadónapot.
Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtökön
8–15.30 óráig.

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

SZERENCSI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA
Április 26 – május 2.: 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 3–9.: 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.

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

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

PÉNTEK DÉLUTÁNI ORVOSI ÜGYELET
Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kezdi meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti napok esetén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt városi
felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között
rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:
Április 30.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Május 7.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Május 14.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos
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ÉSZAK-OLASZORSZÁGI KIRÁNDULÁS
szerencsi indulással
május 20–24. 43 500 Ft/fô
Megjelentek a nyári
katalógusok:
Görögország autóbusszal
4 fôs apartmanban 2010. V. 15–22. 29 900 Ft/fô
VÁLTSA BE ÜDÜLÉSI CSEKKJÉT NÁLUNK.
Valutaváltás kedvezô árfolyamon.

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA

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

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT
FRISS MAGYAR ÁRU

PANZIÓ

AKCIÓS KÍNÁLATUNK:

(A Mol-kút mellett)

Belovecz és Társa Kft.
Szerencs, fecskési húsboltja

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

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.

Szerencs, Gyár út 13.

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

Tel.: 30/3700-382
WEEKEND
PANZIÓ
Szerencs,
Rákóczi út 19.
Tel.: 47/563-010.
Fax: 47/361-938

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

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

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!
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INGATLANKÖZVETÍTÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

Az Art Misszió Nemzetközi Mûvészeti
és Hagyományõrzõ
Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány
tisztelettel meghívja a kulturális téren mûködõ civil
szervezeteket, egyesületeket

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

a 2010. május 18-án tartandó
Civil Kulturális Fórumra
„Kulturális Civil Hálózat,
hatékony szakmai érdekképviselet lehetõségei”
A fórum helyszíne: 3900 Szerencs, Népház, Kossuth tér 1.
Idõpont: 2010. 05.18., 14.00 óra
Jelentkezni 2010. 05.17-ig az alábbi elérhetõségeken lehet:
artmission@upcmail.hu
art-mission@invitel.hu
Tel./fax: 42/400-782, tel.:47/352-800
További információ: Pacsuta Enikõ programkoordinátor: 06-20/20-40-384
A rendezvényen a részvétel ingyenes

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.

Manikûr, pedikûr,
mûkörömépítés!

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.

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

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.

Érdeklõdni: 20/523-6996

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!

2

VERES PÉTER UTCA 1.: Eperjesi ingatlan 1110 m saroktelken, emeletén: különbejáratú 3,5 szoba, fürdõszoba, elõtér,
2 loggia, földszintjén: nappali-étkezõ, konyha, kamra, elõszoba, fürdõszoba, terasz, szuterénjában: 2 kocsibeállású garázs, kazánház, közlekedõ, borospince és elõtér helyiséges
(130 m2), összkomfortos, dupla fûtési rendszerû, tehermentes, panorámás családi ház. Exkluzív belsõ kialakítás, redõnyök, reluxák. Parkosított kert. Az ingatlan KERESKEDELMI
SZÁLLÁSHELY, PANZIÓ VAGY VENDÉGLÁTÁS CÉLJÁRA is kiválóan alkalmas (a horgásztóhoz közel). BEFEKTETÕK VAGY
ÖSSZEKÖLTÖZÕ, TÖBBGENERÁCIÓS CSALÁDOK FIGYELMÉBE
IS AJÁNLJUK! Megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi, 3
szoba, nappalis, összkomfortos, belvároshoz közeli ingatlant.
Irányár: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/669-5258, munkahely:
47/362-702.
BUDAPEST, XIV. KERÜLET (ZUGLÓ): a Keleti pályaudvartól 9
buszmegállóra, jó közlekedési lehetõséggel (régi földalattivégállomás, villamos néhány percnyire), 3 emeletes, 10 lakásos téglaépítésû társasházban 22 m2, szoba, konyha
helyiséges, felújítandó alagsori, gázkonvektoros társasházi
lakás közvetlenül a tulajdonostól. A folyosón új WC került kialakításra. A társasháztól 8-10 m2 folyósórész megvásárolható bõvítés céljából. Azonnal beköltözhetõ. Egyedülállók
vagy diákok részére ideális. Megfelelõség esetén értékegyeztetéssel szerencsi társasházi lakásra is cserélhetõ. Irányár: 6 500 000 Ft. Tel.: 20/4348-390.
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

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

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

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

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

Kerekek, láncok,
kômûvesszerszámok
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.

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

 Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
 ADK autódaru-bérbeadás
 Minõsített keverõbõl minõsített beton
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ITTHON VERESÉG,
A
IDEGENBEN GYÕZELEM

Rangadó helyszíne volt április 10én a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep. Felnõtt együttesünk mindvégig
alárendelt szerepet játszva 0–4
arányban maradt alul a Zemplén–
Bekecs csapatától, míg az ifjúsági
gárdák találkozóján 3–0 arányú hazai siker született.

Szerencs: Tóth P. – Simon A., Sohajda T., Budai J., Knapp I., Fincziczki K., Boncsér L, Rabócz R., Szentirmai G., Orosz M., Barabás J.
Edzõk: Tóth István, Lukács Bertalan.
A találkozó kezdetétõl a bekecsi
csapat játszott kezdeményezõbb
szellemben, már ebben az idõszakban is többet pattogott a szerencsi
térfélen a labda. A vendégek Földvári Tibor vezényletével több veszélyes támadást vezettek, miközben
a 43 éves irányító a labdával futva
is rendre háta mögött hagyta a védekezõ tájékosokat. A bekecsiek a
17. percben jutottak elõnyhöz, amikor Bodnár a jobb szélen az alapvonalról tálalt a középre érkezõ Tóth
elé, aki 1–0-ra módosította az eredményt. A kapott gól visszavetette a
házigazdákat, akik a 23. percben
Orosz révén egyenlíthettek volna, a
csatár lövése azonban a kapu mellett zúgott el.
A félidõ további részét enyhe bekecsi mezõnyfölény jellemezte, ami
a 43. percben ért újabb góllá, amit
Bodnár szerzett. Az utolsó percben

Boncsér elõtt nyílt lehetõség a szépítésre, a szabadrúgásból ellõtt labda azonban a kapu fölött landolt.
A szerencsi edzõknek a szünetben
sem sikerült lelket verniük a többnyire
elképzelés nélkül futballozó játékosokba, amin a második félidõben
végrehajtott cserék sem változtattak.
Boncsér kiállítása tovább gyengítette a hazai csapatot. A házigazdákat
elõbb Bascsúr akcióból szerzett góljával, majd Csikja belõtt tizenegyesével büntették a bekecsiek, akik végül megérdemelten nyerték meg
0–4 arányban a találkozót.
Az ifjúsági gárdák találkozóját a
szerencsiek a felnõtteknek is példát
mutatva magabiztosan nyerték meg.
A három hazai gólt Tóth Ádám, Barna Gergõ és Kecskés István szerezték. A ifi csapatunk továbbra is õrzi
elsõ helyét a tabellán.
***
A szerencsi labdarúgócsapatok április 17-én Tiszaladányban vendégszerepeltek. A felnõttek találkozóján
együttesünk az elsõ félidõben Orosz
Márton és Fincziczki Kornél révén
0–2 arányú vezetést szerzett. A második játékrészben elõbb a házigazdák szépítettek, majd Ladinszki Levente, Király Gábor és Király Ottó találataival lett 1–5 a végeredmény.
Az ifjúsági csapatok meccsén Kecskés István volt eredményes, a 0–1 arányú gyõzelemmel együttesünk megõrizte elsõ helyét a tabellán.

SZEMÜVEG, NAPSZEMÜVEG,
KONTAKTLENCSE
GARANCIÁVAL!

Májusi óriási akcióinkról
érdeklődjön üzletünkben!







POSTÁJÁBÓL

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

POLGÁRMESTERI FÜTTYRE
TÁNCOL AZ ÖNKORMÁNYZAT
A választás 2006 októberében
megtörtént, és Monokon az új polgármester és a képviselõk letettük az
esküt: mindenkor a településünk érdekét, hazánk javát fogjuk szolgálni a törvényesség betartásával – fogadtuk. A négy év lassan letelik, és
mit tapasztalunk? Kialakult egy „tánckar”, akik öten mindig mindenben a
polgármester koreográfiáját követik,
és õk döntenek, vagyis õk a fellépõk.
Van négy beugró táncos, akik mernek a koreográfusnak véleményt
mondani, amely más, mint az eredeti elképzelés, ezért õk „nem léphetnek fel”, sokszor úgy jó, ha ott sincsenek (volt már titokban összehívott
ülés is), mert akkor a kiadott koreográfiát semmi nem rontja, amely a
következõ:
A polgármester összehívja a képviselõ-testületi ülést, aztán nem jelenik meg, fontosabb intéznivalója
akadt, elmegy a kesznyéteni bácsi bírósági tárgyalására, pártszervezõi
munkáját végzi, vagy pártelnöki
kampányát szervezi, stb. Érdekes
módon a tánckar tagjainak is éppen
akkor akad fontos elfoglaltsága és a
tartalékos táncosok jelennek meg,
ezért határozatképtelen ülések követik egymást (egy hónapban három
is). A munkatervben elfogadott ülések idõpontját sorra megváltoztatja
a polgármester (2009-ben 10-bõl
csak 2 volt a tervezett idõpontban),
így teljesen kizárva az egyik póttáncost. Rendkívüli, szóban összehívott
ülések tömkelegét tartjuk. Az elfogadott 17 óra helyett a 9 óra egyre
gyakoribb, pedig csak két nyugdíjas
képviselõ van. Ennek ellenére, ha
kell, „a tánckar” együtt van. Az érdeklõdõ állampolgárok kifárasztása
pedig tudatosan történik. A meghirdetett ülések határozatképtelenek, így
az állampolgárok hazamehetnek.
Elõfordult, hogy a 9 órára meghirdetett ülésen a polgármester bejelentette, hogy elõször megbeszélés
lesz, ami délig tartott, és akkor kezdõdött a 9 órára meghirdetett ülés (az
állampolgárok nem gyõztek várni,
hazamentek), és a „tánckar” egy
szót sem szólt, minden úgy jó, ahogy

ANYÁK NAPI EGYEDI AJÁNDÉKOK
KELETI AJÁNDÉKTÁRGYAK
PATCHWORK
GOBELIN ALAPANYAGOK
PÓLÓK FELIRATOZÁSA,
SZITÁZÁSA
AKÁR NAGY TÉTELBEN IS

AHOL MINDIG TALÁL
VALAMI KEDVÉRE VALÓT!!!
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–12 óráig, illetve 13–17 óráig, szombaton 8–12 óráig
Tel.: 47/361-091, 30/237-3120

van, ahogy a lépéseket koreografálják. A ciklus vége felé közeledünk,
és lassan ennek a tánckarnak az utolsó fellépése következik. Tudjuk,
hogy a vége felé egyre gyorsul a tánc
– egyre gyakrabban lesznek határozatképtelen ülések, a polgármester
egyre kevesebbet lesz a településen,
és az összevisszaságban egyre nagyobb lesz a káosz. Az már csak hab
a tortán, hogy Monokon egyre több
törvénysértõ döntéseket hozunk, egyre több a zárt ülés.
A polgármester a törvényhozásba,
az új parlamentbe szeretett volna bekerülni, minden idejét erre összpontosította, pedig azt ígérte annak
idején a választópolgároknak, hogy
helyben fog lakni, „együtt fog lélegezni velük”.
Én bízom a tavaszban, a kikeletben, és abban, hogy még lelassulhat
az utolsó tánc.
Kovács Béláné
alpolgármester, Monok

GONOSZKODNI
VAGY GONDOLKODNI?
Kovács Béláné alpolgármester aszszony, volt tanácselnök és polgármester levelébõl az irigység és a beteges
hatalom iránti vágy olvasható ki, ami
nem tükrözi a faluban élõ emberek
többségének a véleményét. Az õ alacsony népszerûségét egyértelmûen jelzik azok a csúfos vereségek, amiket elszenvedett eddigi polgármesteri jelöltségei során. A település önkormányzata
és képviselõi a falu lakosságának megelégedésére végzik tevékenységüket.
Egyetlen egy település képviselõje sem
ment el addig, hogy saját települését
nyíltan, újságban lejárassa. Ha valóban
felelõsséget érezne a településért, melynek érdekei képviseletére a lakosok bizalmat adtak neki, nem így tenne.
A hamis állítások miatt pedig mindenképpen jogi útra tereljük Kovács Béláné vádjait.
Szepessy Zsolt polgármester, Monok

Tájékoztatjuk kedves jelenlegi és jövõbeli pácienseinket, hogy a

tokaji PÁLINKÁS FOGORVOSI PRAXIS
újra teljes és pontos programmal indul,
Dr. PÁLINKÁS ANDRÁS és Dr. PÁLINKÁS ÖRS
közremûködésével, ÁLTALÁNOS FOGÁSZATBAN
(foghúzás, fogtömés és fogpótlás) és FOGSZABÁLYOZÁSBAN!
Mindez gyerekeknél, felnõtteknél és nyugdíjasoknál!
A munkák rövid határidõvel és elérhetõ árakon készülnek!

Célunk a legmagasabb szakmai minõség!
RENDELÉSI IDÕ:
KEDD: 17–20 óráig (késõbb bõvül)
CSÜTÖRTÖK: 17–20 óráig (késõbb bõvül)
PÉNTEK: 17–20 óráig (késõbb bõvül)
Kapcsolatfelvétel és bejelentkezés személyesen
és a következõ telefonszámokon :
Dr. Pálinkás András: 30/9457-992 Dr. Pálinkás Örs: 30/375-5456
 Fog- és szájbetegségek szakorvosa
 Általános fogorvos
 Konzerváló fogászat szakorvosa
 Fogszabályozó rezidens orvos
 Fogpótlástan szakorvosa
 Fogszabályozó szakorvos

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

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

Dúsan intarziás, kézi faragásokkal díszített, az
1900-as évek elején készült hálószobabútor
eladó. Kétszemélyes ágy, két ruhásszekrény, két
éjjeliszekrény, fésülködõtükör. Érd.: 20/9531398. (8)

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

INGATLAN

– Szerencsen a Dózsa Gy. utcában 2 szobás családi ház
eladó. Érd.: 30/460-9838, vagy 20/969-2856. (8)

– 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.
(8-9)
– Szerencsen a Gyár út 15. A/5. szám alatti összkomfortos,
garázsos, téglaépítésû társasházi lakás eladó. Érd.: 70/3244728. (8-9)
– Szerencsen az Ondi úton kertes családi ház eladó. Érd.:
20/487-1906. (8-9)
– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó két család részére kialakított, külön bejáratú, 2 + 4 szobás családi
ház, akár vállalkozásra is. Érd.: 20/4464-662. (8-9)
– Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatt 42 m2-es, összkomfortos, központi gázfûtéssel társas lakás eladó. Családi
házban is megegyezhetünk. Érd.: 30/368-2523. (8-9)
– 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. (8-9)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház (vállalkozásra is alkalmas) eladó. Képek: www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 47/363-282, vagy 70/655-7576, vagy
20/491-4918. (8-9)
– Szerencsen teljesen felújított, galériázható, társasházi, 90
m2-es lakás központi gázfûtéssel, mûanyag ablakokkal, cserépkályhával eladó. Irányár: 10,5 M Ft. Érd.: 70/967-0449.
(8-9)
– Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatt 50 m2-es lakás eladó.
Padlás, kamra, kert, zárt udvar. Érd.: 47/361-157. (8-9)
– Szerencsen a Kazinczy út 12. sz. alatt (Fecskés) családi ház
(100 m2, 3 szoba, konyha, spájz, fürdõszoba, WC) eladó.
Érd.: 20/558-9145. (8)
– Szerencsen a Móra F. utca 17. szám alatti kétszobás
(fõzõfülke + ebédlõ, fürdõszoba) családi ház eladó. Irányár:
7 millió Ft. Érd.: 20/558-9145 vagy a helyszínen. (8)
– Bekecsen az Antall József utcában 896 m2-es építési telek
eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/535-0725. (8)

– Szerencs központjában 3 szobás, gázfûtéses társasházi
lakás eladó. Érd.: 30/460-9838, vagy 20/969-2856. (8)
– Szerencs-Ondon 3 szoba, összkomfortos, vegyes tüzelésû
családi ház pincével eladó. Irányár: 7 M Ft. Érd.: 70/5042024. (8)
– Szerencsen, a Laktanya utcában 135 m2-es, 4 éve igényesen felújított, – gáz, központi fûtés + kandalló – sorházi
lakás, igényes, nagy udvarral, garázzsal eladó. Irányár:
19 M Ft. Érd.: 20/460-4063. (8)
– Szerencs központi részén, a Tatay út 5. szám alatt vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó. Érd.: 30/486-5534,
este. (8)
– 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: 20/563-3852,
Szerencsen.

KIADÓ

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
ÚJDONSÁG:
 Motorkerékpár-alkatrészek

 Fékbetétek, olajszûrôk, levegõszûrõ
 Láncok, lánckerék  Motorolajok

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

– Családi ház emeleti része – mely külön bejáratú lakás –
albérletbe vagy irodának kiadó. Érd.: 20/575-3803, 17 óra
után. (8-9)
– Szerencs fõutcáján 20 m2-es üzlethelyiség berendezve
kiadó. Ár: 15 ezer Ft/hó. Érd.: 30/414-3699. (8)

MEZÕGAZDASÁG
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/9212255. (8-9)

VEGYES
– Vegyes tüzelésû öntöttvas kazán (Solid-Plus típusú, 36 kWos, 2009. gyártási évû, 3 hónapot használt) újszerû állapotban eladó. Érd.: 20/801-6461. (8-9)
– Használt antik pianínó eladó. Ár: 65 ezer Ft. Érd.: 30/4034964. (8)
– Betonkeverõ eladó (230–380 V). Érd.: 70/967-1196. (8)

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

IN MEMORIAM

3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás
temetkezési szolgáltatás.

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

Wellnessezzen otthonában!

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

Fájdalommal emlékezünk arra a napra,
amikor 1 éve, április 2-án szíved örökre
megszûnt dobogni.
„Felejthetetlen vagy,
mert nagyon szerettünk,
Vigaszunk nincs,
mert te voltál mindenünk.”
Szeretõ feleséged, lányod és fiad
***
Lapunk elôzô számában történt hibás közlésért a családtól és az olvasóinktól elnézést
kérünk.
A szerkesztôség

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

GÁL ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára virágot
hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Ványai

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

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

$

500 forint
kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. május 7-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.
A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

május 14., május 28.

$

FAZEKAS ZOLTÁN

AKCIÓ!
Masszázskádak
ajándékkal

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.
Tel.: 47/362-264,
Nyitva: H–P 8–16-ig. Ebédidõ: 12–13-ig.
30/294-6417, 20/981-6065.
E-mail: qakku@freemail.hu. Honlap: www.qakku.hu
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SZABADIDÔ

BABA
Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 12. Idegen
férfinév. 13. Ama ideig. 14. Középen
nyer! 15. Friss. 16. Közelre mutató
szó. 17. Brit autómárka. 19. Lajtorja. 21. Üres ovi! 22. Kevert SMS! 23.
Gyermek közlekedési eszköz. 25.
Kén, kálium. 26. Azonos magánhangzók. 27. ... in – pókeres kifejezés. 28. Távot kerékpárral megtesz.

31. Azonos mássalhangzók. 32. Kicsinyítõ képzõ. 33. Pál Emese. 34.
Idegen nõi név. 35. Nem kevés! 36.
Nappalt követi. 37. Torták, sütemények mestere. 39. ... Top, amerikai
zenekar. 40. Holland, spanyol gépkocsik jelei. 42. Szintén. 43. Életet
kihasznál. 45. Lovi. 47. Ellenérték. 48.
Moto hangzói. 49. Deres (haj). 51.
Egymás után mond. 54. Szintén. 56.

A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATA
Május 9., 16 óra: Jótékony célú hangverseny. Fellépnek: Hidegkúti Lászlóné zenetanár növendékei. Helyszín: Rákóczi-vár, lovagterem
Május 15., 11 óra: Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál szerencsi hangversenye. Fellépnek: Hegyalja Pedagógus Kórus, Szerencsi
Férfikar, Szerencsi Általános Iskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Énekkara, Szerb kórus. Helyszín: Rákóczi-vár.

A MISKOLCI
NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
NAGYSZÍNHÁZ
30. (péntek) 19 óra:
4. (kedd) 15 óra:
5. (szerda) 19 óra:
6. (csütörtök) 19 óra:
7. (péntek) 15 óra:
8. (szombat) 19 óra:
9. (vasárnap) 15 óra:
10. (hétfõ) 18 óra:
12. (szerda) 19 óra:
13. (csütörtök) 15 óra:
14. (péntek) 19 óra:

ÁPRILIS
SZERELEM (Upor bérlet)
MÁJUS
HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
A MUZSIKA HANGJA (Bérletszünet)
A MOSOLY ORSZÁGA (Bérletszünet)
A MOSOLY ORSZÁGA (Bérletszünet)
HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
AMATÕR GÁLA
A MUZSIKA HANGJA (Bérletszünet)
HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
A MOSOLY ORSZÁGA (Vörösmarty bérlet)

Borult. 57. Kigondol. 59. Francia
hegy. 60. Átkelõhely
folyón. 61. Azonos
magánhangzók. 62.
Becézett Edina. 64.
Páncélos állat. 65.
Mint a csiga!
Függõleges:
2. Kenyérre kenjük. 3. A végén fix!
4. Postai küldemény. 5. Talmi. 6.
Anya. 7. Erre a helyre. 8. Endé! 9. Igazgató. 10. Én, latinul.
11. Kismamákat illeti meg. 15. Az idézet második, befejezõ része. 16. Ebbe
az irányba. 18. Városi sportegyesület.
19. Három azonos
mássalhangzó. 20.
Színig. 21. Az egyik
szín. 24. Milánó lakosa. 25. Egy személy sem. 26. A végén teker! 29. Titán,
urán. 30. Középen
lezár! 31. Kiütés jele. 33. Gitárhúrt
megszólaltat. 35. Látás szerve. 37.
Bálna. 38. Két végén szel! 41. Vadász
rejtekhelye. 44. Csigafajta. 45. Bolt.
46. Prekambrium. 50. Folyékony kenyér. 52. O. A. 53. Los Angeles röviden. 55. Indián törzs. 57. Fájdalom,
szenvedés. 58. Titkon figyel. 60.
Hidrogén, kálium. 63. Páratlan dísz!
Az április 16-ai keresztrejtvény helyes megfejtése: Csupán a mennyiségtõl függ, hogy valami méreg-e vagy
sem.

A helyes megfejtést beküldõk közül Péter Lászlóné, Szerencs, Szabadság u. 9/4. szám alatti olvasónk,
valamint a megfejtést SMS-ben beküldõk közül a 30/855-9858-as telefonszám tulajdonosa nyert. A
nyertesek a nyereményeket a Szerencsi Hírek szerkesztõségében
(Szerencs, Népház) május 3–7. között vehetik át. Az április 30-ai keresztrejtvény megfejtésének beküldési határideje: május 7. Megfejtésüket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra.

ZENEALATTJÁRÓ

Újra feltûnt egy csapat a hazai rockzene egén, amelynek frontembere
ugyancsak kicsiny városunkban látta
meg a napvilágot. Suhaj Róbert régóta él már a fõvárosban, jelenleg a BangBang nevû zenekar énekeseként válik
egyre népszerûbbé a hazai rockzenekedvelõk elõtt. A Bang-Bang (Suhaj Róbert ének, Tamás Péter gitár, Filsinger László basszusgitár, Tamás Milán gitár és Vankó Antal dob.) 2010ben megnyerte a Wigwam Rock Palace által meghirdetett „Év felfedezettje” gála elsõ díját. Az esemény értékét
növeli, hogy a magyarországi zenei
élet színe-java megtalálható a klub
egész éves mûsorpalettáján. A BangBang zenéjérõl ismert és kedvelt zenészek is elismerõen nyilatkoztak az
elmúlt idõszakban. Itt kell megemlíteni az ugyancsak szerencsi gyökerekkel rendelkezõ Hooligans együttes tag-

jait. Kiss Endy és Tóth Tibor szerint
a fiúk most nagyot alkottak, zenéjük
akár nemzetközi szinten is megállná a
helyét. Profi zenészek és végletekig
kitartó munka jellemzi a Bang-Bang zenekart, amelynek elsõ stúdiólemeze
április végétõl már megtalálható a lemezboltokban. A formáció több ismert
zenekarral egyetemben (Tankcsapda,
Subscribe) felkérést kapott Hatvani Balázs „Sorsvonalak” címû filmjének zenei adaptációjára. A filmben egyébként
Rudolf Péter, Dörner György játsszák
a fõbb szerepeket. A mozikban vetített alkotás betétdalai külön CD-n is
megjelennek. A zenekar május 22én a budapesti Wigwam Clubban tartja lemezbemutató koncertjét.

ÚTBAN A SIKER FELÉ
Az IdiotSide 2004-ben alakult Szerencs városában igazi gimnáziumi zenekarként. A csapat kezdeti, nyíltan felvállalt zenei stílusa a gördeszkás
punk/rock volt, melybõl mind a mai
napig felfedezhetünk hatásokat zenéjükben. A következõ éveket a próbaterem mélyén töltötték a srácok, csiszolva hangszeres tudásukat és vártak
a nagy lehetõségre, hogy végre a nagyközönségnek is bemutathassák dalaikat. A 2008-as év jelentette az IdiotSide életében a fordulópontot. Ebben az
évben Lola nagykoncertjén melegítették be a közönséget elsöprõ sikerrel,
és ennek hatására kaptak felkérést az
amerikai tini szupersztár, Avril Lavig-

KERESZTREJTVÉNY

Kéthetente megjelenô közéleti lap

címû lemezük szövegeiben és zenéiben lendületes, fiatalos erõ és az IdiotSide-ra jellemzõ pimaszsága is fellelhetõ.

BANDÁK CSATÁJA –
KILLER SURPRISE

ne budapesti koncertjének elõzenekari
posztjára. A siker itt sem maradt el. Ebben az évben készült el elsõ videójuk
a „Könnyen jön” címû dalukra, a hazai zenecsatornák pedig azonnal kiemelt rotációban kezdték pörgetni a lendületes, dallamos pop/rockot játszó tinik bemutatkozó klipjét. Ezt követte a
brigád második kisfilmje „Szárnyak nélkül” címmel. 2009-ben jelöléseket
kaptak a legrangosabb hazai zenei díjkiosztókon, mint például a VIVA Comet „Az év zenekara” kategóriában, illetve a Bravo Otto díjkiosztón „Az év
felfedezettje” kategóriában. Ezt a jelölést sikerült is „hazavinni”, hiszen az
IdiotSide lett 2009-ben az év felfedezettje, ami egy pályakezdõ zenekar életében óriási sikernek és elismerésnek
számít. Az IdiotSide zenekar bemutatkozó albuma május 7-én lát napvilágot „21” címmel. A banda lemezén
13 dalt találhatunk, ami híven tükrözi, hogy a srácok nem állnak be az öszszerakott produkciók sorába. A „21”
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avagy könnyûzene mindenkinek

BANG-BANG

REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

A fenti címmel rendezett a közelmúltban a rockegyütteseknek tehetségkutató versenyt a budapesti CRAZY
MAMA MUSIC PUB. A szerencsi Killer Surprise zenekar is nevezett a programra, amelyen a közel 40 résztvevõ
közül végül a döntõbe jutottak. Az elõkelõ helyezés jutalma egy félmillió forint értékû videoklip-forgatás lett.
Ugyancsak friss hír a zenekar háza tájáról, hogy idén nyáron várhatóan
elsõ nagylemezük is napvilágot lát.
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RANGOS VERSENY A SZERENCS KUPÁÉRT

Harmadik alkalommal rendeztek
nemzetközi asztalitenisz-versenyt
április 18-án a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A Szerencs Kupáért
meghirdetett viadalra a régióból, valamint a szlovákiai Rozsnyóról 43
résztvevõ érkezett.
A helyi pingpong szakosztály immár három éve szervezi meg sikeresen a pénzdíjas versenyt, amelynek ideális helyszíne a Kulcsár Anita Sportcsarnok küzdõtere. Az idei
viadalt Heves János nyitotta meg.
Szerencs alpolgármestere örömmel
nyugtázta, hogy egyre messzebbrõl
érkeznek résztvevõk a Szerencs Kupára, ami a verseny magas színvonalát mutatja.
Az idei nevezõk között nõi NB Ies, NB III-as és megyei elsõ osztályú

asztaliteniszezõk egyaránt neveztek. A népes
mezõny tagjai elõbb párosban mérték össze a
tudásukat, ahol a csoportmérkõzések után
egyenes kiesésben találtak gazdára a dobogós
helyezések. Hasonló
szisztémában játszották
le az egyéni küzdelmeket is, amelyek során a
legjobbak jutottak el a
döntõig.
Az egyéni helyezettek.
Az idei Szerencs Kupán párosban az ózdi Gadóczi Gá- Hédi és a miskolci Fülöp Mária vébor–Sramkó László páros diadal- geztek. A támogatók jóvoltából a vermaskodott. Egyéniben Gadóczi Gá- seny valamennyi helyezettje az elbor vette át a gyõztes díját, míg a má- nyert pénz mellett értékes tárgyjutasodik és a harmadik helyen az NB lomban részesült a díjkiosztó ünI-ben szereplõ nyíregyházi Fajcsák nepségen.

SPORTHÍREK  SPORTHÍREK  SPORTHÍREK
EZÜSTÉREMRE
KACSINTANAK
Idegenben vendégszerepelt április
10-én a város NB III-as asztaliteniszcsapata. Együttesünk a MEAFC otthonában 7–11 arányú gyõzelmet aratott. Párosban ez alkalommal a Stadler–Filácz kettõs volt pontszerzõ.
Egyéniben Köllõ András és Korály Tibor egyaránt háromszor, míg Stadler
Tamás és Filácz Attila kétszer-kétszer
volt eredményes. Ezzel a teljesítménnyel a csapat az utolsó forduló
elõtt a tabella második helyén szerepel az NB III észak-magyarországi „B”
csoportjában.
A megyei bajnokságban szereplõ
szerencsi pingpongozók ugyanezen a
napon Sajókeresztúr gárdáját fogadták az általános iskola Rákóczi épületének tornatermében. A vendégek
mindkét páros mérkõzést megnyerték,
így a házigazdákra az egyéni küzdelmekben várt a feladat a fordításra.
Ez azonban a nagyobb játékerõt képviselõ vendégekkel szemben nem sikerült. A találkozó végül 5–13 arányú
sajókeresztúri gyõzelemmel zárult. A
házigazdák közül Gazdóf Barnabás
három, ifjabb Csorba István pedig két
pontot gyûjtött.

CSALÁDOK A MEDENCÉBEN
Az idén a Szerencs Város Napja eseményeihez kapcsolódva április 18-án
negyedik alkalommal rendeztek családi úszóvetélkedõt a tanuszodában.
A jó hangulatú vasárnap délutáni
sportesemény próbatételei között immár hagyományosan váltóúszások és
játékos feladatok szerepeltek. Az elsõ
hely megszerzéséért tíz család versenyzett. A legnépesebb csapatot Kissék alkották öt fõvel. Az idei versenyben a Kovács család bizonyult a
legeredményesebbnek, megelõzve a
Rábai és az Asszú családokat. A helyezettek oklevelet kaptak, a résztvevõknek pedig emléklappal kedveskedett a város önkormányzata és a helyi sportegyesület.

IFJÚ BIRKÓZÓK SIKEREI
Több megmérettetésen szerepeltek
eredményesen az elmúlt idõszakban
a Szerencs Város Sportegyesülete birkózó-szakosztályának ifjú tehetségei.

A Budapesten március 7-én megrendezett nemzetközi nõi rangsorversenyen Tokár Beáta második helyen végzett, Balázs Petra ötödik,
Sztankovics Márta hatodik lett.
A március 13-án Bihartordán megtartott meghívásos felkészülési viadalon 12 csapat közül a szerencsiek a
hatodik helyen végeztek. Egyéniben
Diák II-es korcsoportban Balázs Ákos
aranyérmet szerzett, Sóvári Armand a
dobogó harmadik fokára állt fel. Kecskés Marcell negyedik, Katona Máté
ötödik helyezéssel zárta a küzdelemsorozatot. A Diák I-es korcsoportban
Balázsfalvi Norbert nem talált legyõzõre.
Az idén Szentes volt a helyszíne a
március 26–27-én a Diák II-es korcsoportú birkózó országos diákolimpiai döntõnek. A 120 lány részvételével megtartott viadalon a lányok mezõnyében Balázs Petra bronzérmet
szerzett, Sztankovics Márta a pontszerzõ ötödik helyen végzett. A fiúk
233 fõs mezõnyében Sztankovics Attila és Sztankovics András egyaránt hetedik lett.
Az országos versenyen a helyezettek mellett Kecskés Vanda, Komenczi Dorottya, Stefán Erik, Szepesi
Bennó, Katona Máté, Sóvári Armand,
Stevlik Tamás, Kecskés Marcell és Baumell Márton indult Szerencs színeiben.

KOSÁRPARÁDÉ
A SPORTCSARNOKBAN
Igazi örömkosárlabdát láthatott a
közönség a szerencsi csapat legutóbbi hazai találkozóján. Az NB II
Keleti csoportjában szereplõ együttesünk Hatvan gárdájánál 130–82
arányban bizonyult jobbnak.
Szerencs: Takács P. (4), Birk L.
(20/12), Szárnya G. (8), Endrész T. (18),
Kovács S. (43/24). Csere: Takács K.
(29/6), Kovács Á. (6), Szarka I. 2, Marton P., Pallai Á., Jánossi T. Edzõ: Gulyás László.
A negyedek eredményei: I. 42–19,
II. 26–22, III. 26–18, IV. 36–23.
A sereghajtó hatvaniak gyakorlatilag az elsõ negyedben elveszítették a
találkozót, amikor a házigazdák tíz
perc alatt 42 pontot gyûjtöttek. Gyakorlatilag nem volt olyan szerencsi támadás, hogy ne landolt volna a vendégek gyûrûjében a labda. A helyi

együttesbõl ez alkalommal is kiemelkedett Kovács Sándor teljesítménye,
aki rövid idõn belül öt hárompontos
találattal tette le a névjegyét. A folytatás egyre inkább gálamérkõzés jelleget öltött. A szerencsiek a biztos vezetés birtokában gyakorlatilag nem
foglalkoztak védekezéssel, ehelyett
inkább látványos támadásokkal szolgálták ki a hálás közönséget. Ezen a
délutánon a Kulcsár Anita Sportcsarnokban a szerencsi játékosok és nézõk egyaránt jól szórakoztak.

ÉRTÉKES
KÉZILABDA-GYÕZELEM
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
bajnokság második tavaszi fordulójában a tabella második helyén álló Fehérgyarmatot fogadta a Kulcsár Anita Sportcsarnokban a város nõi kézilabdacsapata. A nagy küzdelmet hozó
április 11-ei találkozón végül kétgólos különbségû hazai siker született.
Szerencs: Fábián L. – Sohajda E. (4),
Katona K. (13), Szabó R. (2), Molnár
N. (1), Fábián J. (3), Tomkó E. (3), Nácsa A. (1). Petõ N., Sándor Sz., Buri
N., Takács I.
Az elmúlt év õszén a fehérgyarmatiak otthonában elszenvedett vereségért visszavágásra készültek a
szerencsi lányok. A lelkesen kezdõ
hazaiak a mérkõzés elsõ öt percében négygólos elõnyhöz jutottak. A
vendégek azonban hamar felvették
a ritmust és a 20. percben 9–9 állásnál sikerült kiegyenlíteniük. Ez követõen mindkét kapunál szinte felváltva estek a gólok, ami a félidõ 13–
13-as eredményében is visszatükrözõdött.
A második játékrészben mindkét
csapat teljes erõbedobással küzdött a
vezetés megszerzéséért, amely során
a hazai gárda csapatszellemben is kitûnõre vizsgázott. A félidõ közepén
néhány percre a fehérgyarmatiak jutottak elõnyhöz, azonban a házigazdák Sohajda Edit irányításával fordítani tudtak az eredményen. A találkozó végén a szerencsiek a vendégek felé kerekedtek, amibõl a több ziccert is hárító Fábián Lívia is kivette a
részét. A találkozó a helyi csapat 27–
25 arányú gyõzelmével zárult. A találatok felét, szám szerint 13-at a kitûnõ dobóteljesítményû Katona Krisztina szerezte.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Ügyes-bajos dolgai intézése
közben új információkhoz jut.
Ezek új megvilágításba helyeznek néhány korábbi eseményt,
illetve olyan véleményt hallhat a
fõnökérõl vagy egyik bizalmas emberérõl, ami
gyökeresen megváltoztatja a hozzájuk fûzõdõ
viszonyát. Sokkal távolságtartóbb lesz, már kevésbé hisz nekik. Az idõszak közepén helyükre
kerülnek a dolgok. S tanulva a történtekbõl,
jobban megnézi, kivel szövetkezik, illetve kit
avat a bizalmába. A Vénusz arra utal, hogy a
barátai talán még a pénzügyeivel kapcsolatos
gondokban is a segítségére lehetnek. Ha velük
indítana új vállalkozást, önnek csak a szellemi
tõkérõl kellene gondoskodni, a pénzt õk biztosítanák.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Hivatásával kapcsolatban az
eddig is meglévõ, de szõnyeg alá
söpört ellentétek most felszínre
törhetnek. Választás elé kerül,
ugyanis azokat az érdekcsoportokat, amelyekkel összeköti a munkája, nem sikerül kibékítenie. Törekedjen inkább az
önállóságra, ugyanis a nehezebbnek tûnõ útról
most kiderülhet, hogy az ön esetében sokkal
könnyebb. Most egy kicsit enyhül a nyomás, és
újabb meg újabb kalandra csábulhat. Ha a párkapcsolata már romokban hever, akkor most
már törvényesen is elválik. Ezt a lépését talán az
a bontakozó új kapcsolat is sürgeti, amit ugyancsak az Uránusznak köszönhet. De nem biztos,
hogy õ az igazi! Csak a szívére hallgasson, a
megérzései nem hazudnak.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Kellemetlen telefonok, találkozások, fölöslegesen megtett utak,
és fárasztó ügyintézések emészthetik fel az erejét és idegeit. Ne
csüggedjen, mert ha ezeken túljut, utána már gyorsabban és eredményesebben
végezheti a munkáját. Ne szálljon szembe a sors
akaratával. Hagyja, hogy sodorják az események. Szeretné felébreszteni valakinek az érdeklõdését, ezért olyasmit is megtesz, ami idegen az
egyéniségétõl. Veszélyes játék ez, hiszen ha alakoskodik, akkor az illetõ nem Önbe szeret bele,
hanem abba a szerepbe, amit eljátszik a kedvéért. Ne adja fel az egyéniségét, ne „szabassa” át
magát, inkább várjon türelmesen, mert hamarosan el fog jönni az is, aki miatt nem kell változnia.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Kitûnõ szervezõ, nyilvános
szereplései sikeresek, de amilyen
nagyszerû eredményeknek örülhet a munkájában, olyan hibákat
követhet el könnyelmûségével.
Szüksége lenne egy jó pénzügyi szakemberre.
Ha ezt nem tartja fontosnak, és mindent egyedül szeretne megoldani, akkor rövidesen adminisztrációs
bonyodalmakba
keveredhet.
Eredményesen intézheti a család ügyeit is. Ellenállhatatlan, így bárkit meghódíthat, de a régi
kapcsolatába is új színt tud varázsolni. Az álmodozás tölti ki most a fantáziáját. Még friss az
élmény, tele van tervekkel. Általában addig lelkes, amíg az álmai nem realizálódnak. Aztán
máris új kalandra vágyik. Bár lehet, hogy ezúttal
a biztonságot választja.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Érdekes kéréssel keresik meg.
Ne hagyja sürgetni magát, gondolja végig, belefér-e az életébe.
Talán nem is annyira a feladat
megoldása igényel sok idõt, inkább a felkészülés, mert olyan ismereteket
kíván, amilyenekkel nem rendelkezik. Ha be
meri vallani a gyengéit, talán még segítséget is
kap, ha viszont hiúságból elhallgatja, pórul járhat. Az a szerencse, hogy zsúfolt programjai
miatt nem tud a közelmúlt kellemetlen történéseivel foglalkozni. A Vénusz egyre kedvezõbb
hátteret biztosít a szerelmi életének. De ez még
nem jelenti azt, hogy a kapcsolata sikeresen alakul. El kellene döntenie, mit szeretne, és le kellene zárnia a múltat ahhoz, hogy nyitott szívvel
fogadhassa a most érkezõ boldogságot.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Ez az idõszak nem túl könnyû.
A fizikai megterhelésen túl olyan
nagy szellemi nyomás nehezedik
önre, hogy nem csoda, ha szédül,
káprázik a szeme, remeg a lába,
és egyre gyakrabban fájdul meg a feje. Karrierjét
a Szaturnusz uralja, s ettõl a szigorú bolygótól
természetes, hogy óriási próbatételek elé állítja.
Legyen nagyon pontos, tartsa be a határidõket.
Az igazit a barátai körében kellene keresni. Aki
a barátságát adta elõbb, és utána kínálja a szerelmet, biztos, hogy elfogadja olyannak, amilyen. A Vénusz most még a lázadó lelkû,
szabadságát féltve õrzõ Nyilasokat is arra készteti, hogy végre megállapodjanak. Lehet, hogy
ön is kacérkodik a házasságkötés gondolatával?

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Bizonytalansága csak fokozódik a Neptunusz hatására. Tudtán kívül dönthetnek a sorsa
felõl. Ez ugyan csak késõbb derül
ki, de már a hónap elsõ napjaiban is érzi a feszültséget, amibõl sejti, hogy valami készülõdik. Az újhold ugyanis végre
rávilágít néhány olyan részletre, amibõl összeáll a kép. Lehet, hogy a végeredmény nem is
olyan ijesztõ, mint gondolta, de a sok izgalom
miatt a jónak sem tud már örülni. Élvezi, ha körülrajongják, de a végén az lesz az érzése, hogy
a jóból is megárt a sok. Ha megpróbálja lazítani
a kapcsolat szálait, akkor meg azzal vádolják,
hogy hálátlan. A boldogság záloga azonban
sosem lehet a hála, csak a szerelem. A napok
múlásával egyre borongósabbnak tûnhet a
világ.
Oroszlán (VII. 23.– VIII. 23.)
Nem zörög a haraszt, ha nem
fújja a szél – tehát ne eressze el
a füle mellett a közkézen forgó
pletykákat, mert néhány ötletet
mindenképpen meríthet belõlük.
Ez azért is becsülendõ, mert bár az ötletei kifogyhatatlanok, a közeljövõt illetõ elképzeléseiben sok még a fehér folt, és ha nem készül fel
rendesen, csalódás érheti. Újabb kiadásokra,
szerencsés otthoni változtatásokra kerülhet sor,
a felfordulás pedig vitákat generálhat. Ha most
összevész a kedvesével, hetekbe telik, mire
ismét helyreáll a béke. Vannak helyzetek, amikor jobb, ha a béke kedvéért elengedi a füle
mellett a párja megjegyzéseit. Ha meg tudja
állni, hogy nem szól vissza, akkor elejét veheti
egy vég nélküli, értelmetlen vitának.
Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Ha most makacsul kitart amellett, hogy csak az a jó, amit személyesen csinál meg, akkor
lassan már odáig jut, hogy húsz
órát kell dolgoznia. Miért nem
bízik meg a közvetlen kollégáiban? Ha annyira
rosszul végeznék a dolgukat, ebben a szigorú világban alighanem már útilaput kaptak volna a
talpuk alá. Vonja be õket is a munkába, és csináljon kicsit több szabadidõt magának. Családja
izgatottan készül egy közös programra, amibõl
nem maradhat ki a túlórák miatt. Annak ellenére, hogy értékrendjében változások történnek,
ne ebben az idõszakban szakítson azokkal, akikhez már csak a megszokás, vagy az érdek köti.
Várjon egy kicsit, és õk maguktól is kilépnek az
életébõl.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
A Szaturnusz – Nap – Jupiter
háromszög nyerõ helyzetbe hozhatja a türelmes Bakokat, de a lehetõségeket mindenkinek saját
magának kell felkutatni és kihasználni. Aki csodára vár, azt csalódás érheti. A
Szaturnusz még a legjobb állásában sem ígér
könnyû sikereket. Ám amit ad, az értékes. Fékezze lázadó gondolatait, még mielõtt egy kisebb baleset kényszerítené visszavonulásra.
Különösen az idõszak végéig tegyen lakatot a
nyelvére. Különben könnyen szalad ki a száján
olyasmi, amit azonnal meg is bán. Ha most van
indulóban egy új szerelem, akkor a kedvese kedvéért sorsdöntõ lépésre szánja el magát. A szokásosnál kevesebbet foglalkozik a következményekkel, de nem lesz semmi baj.
Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Érthetõen elege van már
abból, hogy mindig azok jutnak
kedvezõbb pozícióba, akik helyezkednek, alkalmazkodnak, ön
meg a sor végére kerül szókimondása miatt. Nem az a baj, hogy kimondja a
véleményét, hanem az, ahogyan mondja. Gondoljon bele, milyen lehetne, ha Einstein és egy
õsember találkozna. Az õsember számára nehezen követhetõek újszerû ötletei, a gyakorlattól merõben eltérõ megoldásai. Eredményesen
intézheti a család ügyeit ezekben a napokban.
Végére járhat egy szóbeszédnek, és tisztázhatja
a félreértéseket a kedvesével. Ha a barátja sorsát szeretné sínre tenni, ne a saját tapasztalataiból hozzon példát. Hogy milyen a lángoló
szerelem, azt néhány hét múlva saját bõrén
fogja érezni.
Halak (II. 20. – III. 20.)
Egyre fárasztóbbnak érzi a jelenlegi munkáját. Nem csoda, hiszen mostanában inkább pénzt
keres, és nem alkot. És ez az
érzés annyira zavarhatja, hogy
már akadálya az eredményességnek. Talán
éppen azzal mulasztja el a legfontosabb kötelességeit, hogy örökké dolgozik. A Vénusz–Uránusz bolygókapcsolat most a segítségére lesz
abban, hogy helyesen döntsön, megtalálja a legjobb megoldást, és legyen kitartása is elgondolásai kivitelezéséhez. Aki tüzes szerelmet vár
öntõl, csalódni fog. Ebben az idõszakban az álmodozás, a szép szavak, a szerelmes versek világa köti le. Az érzékiség megrémíti. A
munkában a hétköznapok egyhangúságát nehezen viseli. Szárnyalni szeretne, tele van tervvel.
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LÁTOGATÁS AZ OVIT GÖDI GYÁRÁBAN

Az Országos Villamos-távvezeték
Zrt. gödi üzemében tett látogatást
április 13-án Rónavölgyi Endréné. A
gyárban Horváth
Miklós vezérigazgató és Szabó Lajos
üzletigazgató fogadták Szerencs
polgármesterét.

A vendéglátók tájékoztatójában elhangzott, hogy az
OVIT Zrt. Magyarország egyik legkorszerûbb acélfeldolgozó üzemét
mûködteti a Szentendre melletti Gödön, ahol évente 12 ezer tonna, kiváló minõségû, beépítésre kész, duplex felületvédelemmel ellátott fémszerkezetet gyártanak. Az itt elõállított termékek iránt itthon és külföl-

dön is nõ a kereslet. A cég kiváló
minõségben, határidõre és versenyképes áron szolgálja ki megrendelõit.
A társaság céljai között szerepel, hogy
évi 15 ezer tonnára bõvíti gödi üzletigazgatóságának gyártókapacitását,
amihez új telephelyre is szükség
van. A kiemelt helyszínként Sze-

rencsre tervezett
acélszerkezet-gyártó és felületkezelõ
üzemben villamostávvezeték-oszlopok és egyéb acélszerkezetû részegységek gyártása,
utómegmunkálása,
összeállítása, illetve az acélelemek
felülettisztítása és
-kezelése történne.
Az OVIT gödi üzemében a legkorszerûbb CNC-vezérlésû gépeken dolgoznak az alkalmazottak, akiknek a szakmai fejlõdésük mellett az érvényesülést és
átlag feletti megélhetés lehetõségét
is biztosítja a cég. A szerencsi üzemegységben hasonló körülmények és
feltételek várják majd a reményeink
szerint 120 munkavállalót.

AZ EGÉSZSÉGHÁZ FELÚJÍTÁSA ÉS BÕVÍTÉSE

Megkezdõdött Szerencsen az
egészségház felújítása és bõvítése. A
több mint százmillió forint összértékû, európai uniós támogatással
megvalósuló beruházásnak április
15-én volt a projektindító rendezvénye.

Az ünnepi esemény nyitányaként
a Rákóczi út 51. szám alatti épület
elõtt a Szerencsi Általános Iskola fúvós hangszeres képzésben részesülõ
diákjai adtak mûsort. A zeneszámok
elhangzása után Rónavölgyi Endréné
lépett a mikrofonhoz. A város polgármestere beszédében kiemelte,
hogy a 37-es számú fõút és a BajcsyZsilinszky utca után az egészségháznál immár a harmadik, nagyméretû
projektismertetõ tábla jelzi: jelentõs
beruházások valósulnak meg Szerencsen. A polgármester felidézte,
hogy az épületben 2002-ben újították fel a homlokzatot és a háziorvosi rendelõket, ami az egészségügyi
szolgáltatások színvonalának emelését szolgálta. Most 105 millió forintot költenek korszerûsítésre és új eszközök beszerzésére. A költségek 97,5
százalékát európai uniós és hazai pályázati pénzügyi forrásokból fedezik.

lepülést ellátó központi orvosi ügyelet –
ismertette Bobkó Géza. – A beruházás valamennyi egészségügyi szolgáltatást elõnyösen érinti, hiszen a
kivitelezés során elvégzik az épület teljes
körû akadálymentesítését, ami egy lift beszerelését is tartalmazza. A felújítás során a létesítményt
hõszigetelik, a tetõt kicserélik, korszerûsítik
A kivitelezésre a megbízást Bobkó Géza (balra) a teljes fûtési rendszert. A hátsó szárny
adta át Boros Istvánnak.
kibõvítésével korszerû
A projektnyitó eseményen Bobkó feltételek között dolgozhatnak a
Géza adta át a kivitelezésre szóló megvédõnõk, itt mûködhet az orvosi ügyebízást Boros Istvánnak, a munkát közlet. A fejlesztésnek köszönhetõen a renbeszerzési eljárás keretében elnyerõ delõintézetbõl ide költözik majd a foSzerencsi Szivárvány Kft. ügyvezetõ gászat. A tervek szerint a kivitelezõ júigazgatójának. A városi fõorvos szerint lius 31-ig készül el a munkával, mia beruházás jelentõs elõrelépést jelent közben az épület elsõ részében a
a helyi egészségügyi ellátás területén. gyermek és felnõtt háziorvosi ren– Ebben az épületben két-két felnõtt, delõk folyamatosan fogadják a beteilletve gyermek háziorvosi rendelõ tageket. A hátsó szárnyból a beruházás
lálható, itt mûködik a védõnõi szolgáidõszakára az orvosi ügyelet, valamint
lat és a Szerencset és további nyolc tea védõnõi szolgálat átköltözött a Kossuth út 5. szám alá, ahol mindkét egészségügyi szolgáltatás zavartalan körülmények között vehetõ igénybe.

PECÁSOK VERSENYE
A HOMOKOSNÁL

A Szerencsi Horbára, a kifogott zsákgászegyesület ebben
mányt pedig a méraz évben is megrenlegelés után vissza
dezte a Spisák Lajos
kellett engedni a HoEmlékversenyt. A hamokos tó vizébe.
gyományos, április
Az idei szerencsi
25-ei házi bajnokhorgászversenyen inság szervezõi kissé
duló 69 felnõtt között
féltek attól, hogy az
Ördög Ferenc végországgyûlési vázett az elsõ helyen,
lasztások miatt a koaki a négyórás küzrábbi évektõl kevedelemben 19,83 kg
sebben neveznek
halat fogott. A másomajd a versenyre, de
dik helyezést Barócsi
szerencsére nem így
Tamás szerezte meg
alakult. Vasárnap
9,59 kg-os teljesítreggel nyolc órakor
ménnyel, míg harösszesen 81 pecás
madik lett Gintner Jádobta be készségét, Ördög Ferencé lett a Spisák nos 8,53 kg-os menyhogy eldöntse: kié Lajos Emlékverseny ván- nyiséggel.
lehet idén az egye- dorkupája.
Az ifik között Timsület vándorkupája.
ku Ákos végzett az
A szabályok szerint a sorsolás után élen, míg a gyermekhorgászok mezõegy horoggal és úszóval rendelkezõ nyében Horváth Szilveszter fogta ki
felszereléssel lehetett nevezni a pró- a legtöbb halat.

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
SZAPORODÓ KÁTYÚK

Az elmúlt napok tapasztalata azt mutatta, hogy ismét szólnunk kell az egyre szaporodó úthibákról. Néhány hete
elvégezték a szerencsi Rákóczi úton az
aknafedlapok kiemelését, és néhány nagyobb kátyút is sikerült megszüntetni.
Úgy tûnik, ez utóbbi csak átmeneti
megoldás volt, hiszen újra szaporodnak a közlekedést nehezítõ mélyedések. A töredezett aszfalt, a helyenként
15 centiméteres mélységet is meghaladó gödrök komoly károkat is okozhatnak a jármûvekben, hogy a balesetveszélyrõl ne is beszéljünk. A közelmúltban történt, hogy egy szerencsi autós a fecskési vasúti átjárót hagyta el gépkocsijával, amikor az egyik kátyúból felpattanó aszfaltdarab átszakította a jármû üzemanyagtartályát, mintegy 150 ezer forintos kárt okozva a tulajdonosnak.

ÉJSZAKAI RONGÁLÓK

KITÖRT FÁK A VÁRKERTBEN

Úgy tûnik, a vandalizmus terjed Szerencs közterületein. A térfigyelõ kamerák ellenére az elmúlt idõszakban
ismeretlenek több kisfát is kitörtek a
szépen felújított várkertben, ahol egy
szemétgyûjtõ is a rongálók áldozatául esett. Az „erõs emberek” a világörökségi kapuzat melletti fáknak sem
kegyelmeztek. Az anyagi kár ugyan
nem milliós, de a növényeket kell ültetni, a növekedésükhöz pedig idõre
van szükség. Ez a utóbbi pedig már
nem pótolható.

RAKODNI SZABAD

Felháborodott szülõk értesítették
szerkesztõségünket április 24-én reggel, amikor kilátogattak a Laktanya út
elején lévõ szerencsi játszótérre. Az éjszaka leple alatt ismeretlenek leszakították a bejárati kapukat, letörték a
csúszdát, és a köztéri szeméttárolót is
kibontották a helyérõl. – Elképzelni sem
lehet, milyen ember az, aki ilyenre képes! – hangoztak el a helyszínen a szo-

AZ ÁTMENÕ FORGALOM
Az elmúlt hetekben a csapadékos
idõjárás ellenére is jól haladt a beruházás a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Folyamatosan történik a közmûvek földbe helyezése, miközben az új ivóvízhálózat kiépítése a végéhez közeledik.
A kivitelezés jelentõs földmunkával jár,
ami miatt esõs idõszakban a sár, száraz idõben pedig a por okoz kellemetlenséget az utcában élõknek.
A lakók közül többen nehezményezték az elmúlt idõszakban, hogy sok autós
nem veszi figyelembe a
behajtási tilalmat, többen
nagy sebességgel hajtanak át a forgalom elõl lezárt útszakaszon, hatalmas porfelhõt hagyva
maguk után. Ez különösen a késõ délutáni órákban, illetve hétvégeken
okoz kellemetlenséget a
környék lakóinak.

morú szavak, hiszen a környéken élõk
is értetlenül állnak a történtek elõtt. A
rendõrségi feljelentés lapzártánkig nem
hozott eredményt. Sokan reménykednek abban, hogy a helyszínen talált motorkerékpártól származó nyomok és
szemétmaradványok az éjjeli erõsködõk nyomára vezetik az egyenruhásokat.
A tavasz beköszöntével délutánonként egyre több gyermek kedvelt játszóhelyét tették tönkre a vandálok, nem
beszélve arról, hogy a létesítmény néhány évvel ezelõtt a körzet lakóinak
összefogásával jött létre.

A probléma orvoslása érdekében született döntés arról, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utca közepét lezárják, az átmeneti idõszakban a területet mindkét
irányból zsákutcává minõsítik. Így
megszûnik az átmenõ forgalom, miközben az ott élõk valamelyik irányból továbbra is meg tudják majd közelíteni otthonaikat. Mint megtudtuk,
a változásról a város polgármestere levélben tájékoztatta az utca lakóit.

Az elmúlt években komoly problémát okoztak a közlekedésben Szerencsen a Kossuth utca Rákóczi út felõli
végén parkoló kocsik. Az úttest szélén
álló jármûvek miatt egysávosra szûkült
a forgalom, ami sok bosszúságot okozott az erre haladó autósoknak és olykor balesetveszélyes helyzeteket is teremtett. Emiatt elõbb a várakozást, majd
a megállást is tiltó tábla került ki a földhivatal utáni szakaszra, ami viszont az
itt lévõ boltoknak és lakossági szolgáltatást végzõknek nehezítette meg a
munkáját. A napokban megoldás született a problémára: az üzletek elõtt tízméteres szakaszon rakodás céljára kiegészítõ tábla oldja fel a várakozási tilalmat, amit útburkolati festés is megerôsít. Ezen túl az útszakaszon a megállás továbbra is tilos!

A VASÚTÁLLOMÁSON
Érdekes problémára hívta fel a figyelmünket a közelmúltban lapunk olvasója. Az elmúlt idõszakban egyre
több helyen jelölnek parkolóhelyeket
a mozgásukban korlátozott emberek
jármûveinek Szerencs területén. Ezzel
szemben a település egyik legforgalmasabb helyén, a vasútállomáson
egyelõre nincs ilyen lehetõség.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. május 14-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra.
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: 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

AKCIÓ A SZERENCSI TÜZÉPEN!

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


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

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

ÚJ TEVÉKENYSÉGGEL BŐVÜLTÜNK:

EREDETISÉG-VIZSGÁLAT!
ÉRDEKLŐDJÖN SZERVIZÜNKBEN!
 Rosszindulatú

híresztelések ellenére is
létezünk!
 Szolgáltatunk, gk.-t

Royal

javítunk, műszaki
vizsgáztatunk.
 Új és használt gépkocsit

értékesítünk.

Angol használtruhakereskedés

 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.

Szerencs, Rákóczi út 47. (a bíróság mellett)

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.*

TELJESEN ÚJ ÁRUKÉSZLET
MÁJUS 3-ÁN, HÉTFŐN

* Ha Ön ettől eltérő időpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.

Nyári felnőtt ruhák, cipők, kiegészítők darabáron

NYITÁS: 7 ÓRa
Igniker Kft.

A Szerencsi Hírek
következô száma
2010. május 14-én
jelenik meg.
Lapzárta: május 7.,
10 óra.

Lindab
LPA cserepeslemezek
2

2440 Ft/m

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

DOR-NEX KFT.
3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 4.
Telefon/fax: 47/361-508,
e-mail: postmaster@dornex.t-online.hu
Nyitva tartás: hétfô-péntek 8–16 óráig,
szombaton 8–12 óráig.

