
Szerencsre látogatott június 15-én
az önkormányzati és területfejlesz-
tési miniszter. Lamperth Mónika (fo-
tónkon) – aki július 1-tõl már a szo-
ciális és munkaügyi tárca vezetõje –
interjút adott a Szerencsi Híreknek. 

– Sikerült-e az elmúlt idõszakban
megvalósítani azokat az elképzelé-
seket, amelyek az önkormányzati
rendszer reformjára vonatkoztak?

– Az önkormányzati rendszer áta-
lakításának alappillérét jelentik a kis-
térségek. Azzal, hogy a napokban Kis-
kunfélegyházán is megalakult a tár-
sulás, száz százalékosan lefedetté
vált az ország. Ez azt jelenti, hogy a
reform elsõ szakasza lezárult. Én
mindenképpen sikernek tartom azt,
hogy a törvény megjelenése óta el-
telt két és fél év alatt sikerült elérnünk
ezt az eredményt. Amikor még bel-
ügyminiszterként benyújtottam a par-
lamentnek a többcélú kistérségi tár-
sulásokról szóló törvény tervezetét, so-
kan nem adtak volna egy lyukas ga-
rast sem azért, hogy két és fél év alatt
teljes körûen létrejön a rendszer. Úgy
érzem, hogy jó irányba haladunk a
változtatásokkal és megvalósítjuk az
elképzeléseinket. 

– Hogyan lehet a kistérségekben
összeegyeztetni a települések olykor
ellentétes érdekeit? 

– Az Európai Unió a partnerségre
épül. Hosszú évtizedek bizonyítják,
hogy azok az országok, vagy a régiók,
amelyek képesek egymás érdekeit és
szempontjait is megismerni és mér-
legelni, eredményesen pályáznak,
így sikeresebbek lehetnek. A kistér-
ségekben is szükség van erre az
együttmûködésre, ugyanakkor oly-
kor természetesen felszínre kerülnek
a személyi ellentétek, az elkülönülõ
érdekek. Nincs ez másként a telepü-
lési önkormányzatokban sem, hiszen
vannak, akik az oktatást szeretnék erõ-
síteni, mások a vállalkozásösztönzésre
szánnának több forrást. Akik azonban

készek a konszenzusra akár a helyi
képviselõ-testületekben vagy a kis-
térségekben, azok bizonyosan jól jár-
nak. 

– Mikor jön el az idõ, amikor a te-
lepülések a kötelezõ feladataik ellá-
tására teljes körûen megkapják a
pénzügyi fedezetet? 

– Az önkormányzati finanszírozás
két nagy bevételtípusra épül. Ezek
egyike a központi költségvetés tá-
mogatása, a másikat pedig a saját be-
vételek jelentik. Az sehol nincs rög-
zítve, hogy a kötelezõ feladatokat az
állami normatívából kell száz száza-
lékosan finanszírozni. A rendszer úgy
mûködik, hogy ezekre a célokra a sa-
ját forrásokból is áldozni kell. Ennek
több oka is van, de vegyünk egy konk-
rét példát. Ezt azok is megértik, akik
nem foglalkoznak mélyebben az ön-
kormányzati finanszírozás kérdései-
vel. Van egy iskola, amelyiknek kor-
szerû a fûtési rendszere, jól szigetel-
nek a nyílászárói és energiatakaré-
kosak a világítótestei. Ennek az in-
tézménynek nyilvánvalóan keveseb-
be kerül a fenntartása, mint egy olyan
iskoláé, amelyik régi, elavult épület-
ben mûködik. A normatíva azonban
mindkét esetben ugyanaz, tehát ilyen
esetekben szükség van egy kiegyen-
lítõ rendszerre. Ezért azt gondolom,
hogy az önkormányzatok finanszíro-
zásának hosszú távon is központi költ-
ségvetési támogatásra és a saját be-
vételekre kell épülnie. 

– Az új megbízatásában mit tart a
legfontosabb célkitûzésének?

– Hármas prioritást állítottam fel sa-
ját magamnak. Az elsõ a foglalkoz-
tatás javítása. Magyarországon a mun-
kahely nagyon fontos kérdés. Ezért a
munkahelyteremtés ösztönzésében, a
szakképzésben, az átképzésben és a
felnõttképzésben nagyon fontos fel-
adatok elõtt állunk. A második az
esélyteremtés. Ehhez a tárcához tar-
toznak olyan nagyon komoly prog-
ramok, mint a roma-felzárkóztatás,
vagy a „Legyen jobb a gyermekeknek”
nemzeti stratégia és számos más, az
egyenlõ feltételek megteremtését szol-
gáló törekvés, amelyeket kiemelten
fontosnak tartok. A harmadik elem a
nyugdíjrendszer hosszú távon törté-
nõ biztonságossá tétele, amihez a je-
lenlegi struktúra módosítására van
szükség. Egy mondatban összefog-
lalva: a munkahelyeket és a szociá-
lis ellátó rendszer biztonságát tartom
a vezérlõ elvnek az új tárcánál. 

Á. A.

A nyolcadikosok a felsorakozó al-
só évfolyamosok között vonultak a
városi sportcsarnokba és foglalták el
helyüket. A ballagási ünnepség eb-
ben az intézményben is minden
esztendõben kiemelkedik az ünne-
pek közül, hiszen a legidõsebb bo-
lyaisok elhagyják eddigi második ott-
honukat és ezekre a pillanatokra a
város vezetése mellett pedagógusok,
szülõk, rokonok és barátok is kí-
váncsiak. Az eseményen Gergely
Amina az itt maradók nevében kö-
szöntötte a legidõsebb bolyaisokat.
– Büszkék vagyunk rátok és örülünk,
hogy veletek együtt járhattunk ide hét
éven át. Az új tanévben már mi ál-
lunk a helyeteken, de reméljük, sok-
szor ellátogattok majd e falak közé,
hogy elmeséljétek, mi történt vele-
tek – fogalmazott a hetedikes diák-
lány.

Az iskolai énekkar néhány perces
mûsora után Tóth Anita a nyolcadi-
kosok nevében szólva köszönt el tár-
saitól, tanáraitól, az öreg alma ma-
tertõl. – Boldogok vagyunk, hogy vég-
zõs diákként ma mindenki minket ün-
nepel, de összeszorul a szívünk,
hogy itt kell hagynunk az iskolát, a
barátokat, az izgalmas és színes hét-
köznapokat. 

A régi idõk hagyománya szerint el-
érkezett a pillanat, amikor a balla-
gók átadták az iskola zászlaját he-
tedikes társaiknak, majd az elköszönõ
három osztály képviselõi egy-egy em-
lékszalagot kötöttek a lobogóra. 

A következõ percekben az igaz-
gatónõ szólt az ünnepeltekhez. –
Hamarosan bezárul mögöttetek az

iskola, amely nyolc éven át a má-
sodik otthonotok volt – emelte ki be-
szédében Maczkoné Matlák Juli-
anna, aki gratulált a diákoknak a
hosszú évek alatt elért eredmé-
nyekhez, sok sikert kívánva a jövõ
megmérettetéseihez. – Sose feled-
jétek! – tette hozzá az intézmény-
vezetõ – küzdeni mindig érdemes,
ha van miért és ez a miért csak raj-
tatok múlik!

(Folytatás a 4. oldalon.)

A nyolcadikosok osztályfõnökeik vezetésével indultak utolsó általános iskolai útjukra.
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Megkondult június 16-án délelõtt kilenc órakor a Bolyai iskola ha-
rangja. A végzõsök elindultak osztálytermeikbõl, hogy az intézmény
talán legnagyobb ünnepén elbúcsúzzanak társaiktól, tanáraiktól.

BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL

Már kora délután gyülekeztek az
emberek a szabadtéri színpad kör-
nyékén, a kora esti mûsorszámokra
pedig benépesült a nézõtér. A falu-
napra érkezõ kicsiket a hagyomá-
nyoknak megfelelõen ugrálóvár, lo-
vaglási lehetõség, omnibuszozás és
tûzoltóautó-bemutató várta, az idõ-
sebbek kispályás labdarúgásban és tér-
sakkban is kipróbálhatták ügyessé-
güket. A helyi óvodások esernyõs
tánccal szórakoztatták a publiku-
mot, majd a tagiskola fiataljai adtak
mûsort. Volt harcmûvészeti bemuta-
tó és a város mûvelõdési intézmé-
nyének moderntánc-csoportjai is mél-
tán nyerték el a nézõk tetszését. A folk-

lórvarázsban néptáncosok szerepel-
tek. Az idén sem maradt el Kertész
Attila rock and roll elõadása, az éne-

kes az ’50-es, ’60-as évek nagy slá-
gereit varázsolta a publikum elé. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Az óvodások esernyôs tánca sikert aratott.

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

SIKERES KISTÉRSÉGEK

FALUNAP FELHÕTLEN SZÓRAKOZÁSSAL

Ötödik alkalommal rendeztek
falunapot június 24-én Ondon.
A Városi Kulturális Központ és
Könyvtár által megszervezett
vasárnap délutáni program a
településrész sportpályáján vár-
ta az érdeklõdõket.
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Ismét eltelt egy esztendõ a sze-
rencsi Napsugár Óvodában, ahol az
elmúlt hetekben a legidõsebb gye-
rekek köszöntek el társaiktól és az
óvó néniktõl. – A nagy idõ elérke-
zett, búcsúznak a hatévesek – zeng-
ték közösen az intézmény nagycso-
portosai, akik szeptembertõl már az

iskolapadokban ülve kezdik meg az
írás, olvasás és számolás alapjainak
elsajátítását. A Napsugár Óvoda év-
záró és ballagási ünnepségein a ha-
gyományoknak megfelelõen sorra
mutatkoztak be a különbözõ cso-
portok, hogy dalos, táncos mûsor-
számaikkal intsenek búcsút az óvo-
dai éveknek. Minden ballagó nya-
kába felkerült a kis tarisznya, majd
közös énekkel köszöntek el az in-
tézménytõl.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Újvári Marika magyar nótákat és

népszerû operett-részleteket adott
elõ, amit elsõsorban az idõsebb
korosztály fogadott örömmel. Az
egész délutánt betöltõ programso-
rozatot anyagilag is támogató Da-
nyi László önkormányzati képviselõ
minden fellépõnek emléklapot
adott át.

Rónavölgyi Endréné felhõtlen szó-
rakozást kívánt az ondiaknak a nyár

kezdetét jelzõ falunapon. A város
polgármestere köszönetet mondott
a rendezvény szervezõinek, köztük
a településrész önkormányzati kép-
viselõjének, aki kezdeményezõje
és támogatója a színvonalas kultu-
rális eseménynek. 

Az este sztárvendégeként Márió,
a harmonikás lépett színpadra, majd
a Classik együttes által játszott nép-
szerû slágerekkel zárult az idei on-
di falunap.

FALUNAP FELHÕTLEN 
SZÓRAKOZÁSSAL

ORSZÁGOS TÁROGATÓS 
TALÁLKOZÓ HEGYALJA KAPUJÁBAN
Újra Szerencsen talál-

koztak hazai tárogatósok,
akik június 21–23. között
randevúztak Hegyalja ka-
pujában. Az immár 14.
Országos Tárogatós Ta-
lálkozóra idén mintegy
nyolcvan résztvevõ érke-
zett.

A háromnapos prog-
ramsorozat ünnepélyes
megnyitóján a szervezõ
Rákóczi Tárogató Egyesü-
let tagjainak muzsikája kö-
szöntötte a résztvevõket
és meghívott vendégeket. 

Nagy Csaba, a civil szer-
vezet elnöke körbenézve
a jelenlévõk között, öröm-
mel nyugtázta, hogy hazánk szinte
minden részébõl ismét összeverbu-
válódtak a tárogató iránt mély érzel-
meket tápláló, hagyománytisztelõ
muzsikusok. 

Koncz Ferenc szerint remek dolog
az, ha ennyi sok jó zenész jön ösz-
sze a háromnapos rendezvényre. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyûlés alelnöke hozzátette: ha vala-
kinek megadatott a képesség, hogy
muzsikával foglalkozzon, az kicsivel
talán boldogabb, mint a többi em-
ber. 

A házigazda Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár nevében Tarnóczi
Katalin mûvelõdésszervezõ üdvözöl-
te a több mint nyolcvan tárogatóst,
majd Nagy Csaba és Nagy Boglárka
adtak rövid hangversenyt a megnyi-
tó tiszteletére. 

A háromnapos találkozó keretében
több szakmai elõadást hallhattak a

résztvevõk, és alkalom volt arra is,
hogy megismerkedjenek egymás
hangszereivel, játékstílusával. A ren-
dezvényen az idõsebbek mellett a fia-
talok is képviseltették magukat. A Rá-
kóczi-vár udvarán, valamint a sze-
rencsi Árpád-hegyen idén is felcsen-
dült a tárogató hangja, a zenészek több
alkalommal adtak hangversenyt a
nagyközönség számára is. 

Az idén különleges apropója is
volt a rendezvénynek. Éppen há-
romszázadik évfordulóját ünnepeltük
az 1707-es ónodi országgyûlésnek. A
pénteki kiránduláson sokak szerint fel-
emelõ volt, amikor több mint harminc
tárogatós zenéje csendült fel a körö-
mi mezõn. 

A Rákóczi Tárogató Egyesület el-
nöke kérdésünkre válaszolva kie-
melte, hogy az idei programokat úgy
próbálták összeállítani, hogy az egy-
aránt tartalmazzon szakmai elõadá-

sokat, zenei és hangszerbemutatókat,
valamint hangversenyeket. – Úgy ér-
zem, minden találkozó óriási szakmai
elõrelépést jelent a tagság részére és
talán ez az, ami élteti az országos ta-
lálkozót – fogalmazott Nagy Csaba,
aki szerint kiváló történelmi helyszí-
ne a rendezvénynek Szerencs, az ide-
látogatók kellemes vendéglátásban ré-
szesülnek a településen. 

A vajai székhelyû egyesület évek óta
tartó mûködésének köszönhetõ, hogy
napjainkban három hangszerkészítõ
mester jóvoltából egyre jobb minõ-
ségben készülnek a tárogatók, ami-
ket manapság a fiatalok is gyakrab-
ban vesznek kezükbe. Nagy Csaba
fontosnak tartotta, hogy kortárs ze-
neszerzõk is komponálnak muzsikát
erre a hangszerre. – Ez az, ami tovább
éltetheti a tárogatót, mert az új dal-
lamok mindig színesebbé teszik prog-
ramjainkat – fogalmazott.

A Rákóczi Tárogató Egyesületnek
idén már több mint kétszáz tagja van
hazánkban és szerte a világban. Eu-
rópától az Amerikai Egyesült Álla-
mokig sokfelé megszólal a régi ma-
gyar hangszer különleges hangja.

A férfiak egészséghete alkalmából
az idén is több programot szervez-
tek június 11–20. között Szerencsen.
Az Egészséges Városok Szövetsége
helyi szervezetének kezdeményezé-
sére szûrést végeztek a szerencsi ren-
delõintézetben. 

A prosztata-megbetegedések meg-
elõzését szolgáló vizsgálatra elsõ-
sorban a leginkább veszélyeztetett öt-
ven éven felüli korosztályból várták
a jelentkezõket. Hronszky István uro-
lógus fõorvos lapunk érdeklõdésére
ismertette, hogy a prosztatarák a fér-
fiak második leggyakrabban elõfor-
duló rosszindulatú daganatos meg-

betegedése, amelynek évente mint-
egy 1200-an esnek áldozatul Ma-
gyarországon. Nem véletlen, hogy ki-
emelt jelentõségûnek tartják a kór ki-
alakulásának megelõzését. Statiszti-
kai adatok szerint a nyolcvan éves-
nél idõsebb férfiak közül minden ne-
gyediknél jelentkezik a prosztata-
rák. Ezért már fiatalabb korban cél-
szerû odafigyelni a betegségre, amit
a szakorvosok már korai stádiumban
felfedezhetnek és gyógyíthatnak.  

A programsorozat keretében június
15-én délután pingpongversenyt tar-
tottak a Rákóczi iskola tornatermé-
ben. Az SZVSE asztalitenisz-szak-
osztálya által szervezett eseményre

a városból és Abaújszántóról össze-
sen 16-an jelentkeztek. A résztvevõk
öt asztalnál több mint két órán ke-
resztül ütötték a labdát. A szerencsi
játékosok közül Korály Csaba bizo-
nyult a legeredményesebbnek, aki a
harmadik helyet szerezte meg. 

Két korcsoportban szervezett sport-
eseményt ezen a napon az SZVSE
úszószakosztálya. Külön szálltak me-
dencébe az ötven év felettiek, vala-
mint a fiatalabb generációkhoz tar-
tozók. A meghirdetett programra ösz-
szesen 19-en neveztek. A legidõsebb
versenyzõ 64 éves volt, míg a fiata-
labb alig töltötte be a kilenc eszten-
dõt. A vállalkozó kedvûek mind a
négy úszásnemben kipróbálhatták a
gyorsaságukat. A legjobb idõt gyors-
és hátúszásban Kincses Péter teljesí-
tette, mellúszásban Petrusovics Atti-
la jeleskedett. A helyi rendelõintézet
munkatársai vércukorszint-vizsgálat-
tal és vérnyomásméréssel járultak
hozzá a családias hangulatú sporte-
seményen résztvevõk egészségének
megõrzéséhez.

A programsorozat keretében talál-
koztak a teniszezést kedvelõk június
20-án a Molnár Ferenc úti pályán. A
szerda délutáni órákban még csak ket-
ten gyakoroltak a rekkenõ hõségben,
késõbb azonban további tízen kap-
csolódtak be a programba, amelyen
ez alkalommal nem a gyõzelmen, ha-
nem a mozgáson volt a hangsúly.

SZEPTEMBERTÕL MÁR ISKOLÁSOK

HASZNÁLT RUHA 
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKNAK

A polgármesteri hivatal Rákóczi
út 63. szám alatti épületében tartott
ruhaosztást tagjai részére június
19-én és 20-án a Hegyalja Kapuja
Mozgáskorlátozottak Egyesülete. A
korábbi akciókhoz hasonlóan ismét

Németországból kapott egy teher-
autónyi segélyszállítmányt a civil
szervezet. A két nap alatt több mint
kettõszáz szerencsi és ondi egye-
sületi tag válogathatott az ado-
mányból.

Válogatás az adományok között.

PROSZTATASZÛRÉS ÉS SPORT

A pingpongozók több mint két órán keresztül ütötték a labdát.

Együtt a Rákóczi-vár udvarán.

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

A kicsik vállára is felkerült a tarisznya.

A honvédelem
napja alkalmából
emlékérmet ado-
mányozott a kö-
zelmúltban Csider
Andornak (fotón-
kon), a Magyar
Honvédség Kelet-Magyarországi
Hadkiegészítõ Parancsnokság I. To-

borzó és Érdekvédelmi Irodája. Az
elismerést az ifjúság honvédelemre
nevelésében és az idõs bajtársak se-
gítésében kifejtett munkásságáért
ítélték oda a szerencsi középiskolai
kollégium igazgatójának. A kitünte-
tést Tóth Béla õrnagy, a toborzó és
érdekvédelmi iroda munkatársa ad-
ta át Csider Andornak.

EMLÉKÉREM AZ IGAZGATÓNAK 



Kísérjen utadon mindig az igazság,
Tisztesség, becsület, mi ritka manapság.
Eszedet megnyissad, szívedet kitárjad,
Sohase add át lelked gonoszságnak!

Hamis eszméktõl magadat tartsd távol,
Minden dologtól, mi rabságra láncol!
Legyen erõd, ha kell, egyedül is menni,
A jóért és igazért bátran megküzdeni!

Az elmúlt négy évben itt voltatok velem,
Olyanok voltatok, mint saját gyermekem.
Csínytevéstek okán felnéztem az égre…
Végén már mosolyt csalt szájam szegletébe.

Ha valami jót tettem, mindenképp megérte,
De ha nem eleget, hát bocsánat érte!
Most, hogy elballagtok, mit is mondhatok?
Legyetek jók és nagyon boldogok!

Szentirmai Endréné

MUNKAÜGYI AJÁNLAT. Az
Észak-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ kínálatából (te-
lefon: 47/361-909): ács (Szerencs),
asztalos (Szerencs), cukrász (Sze-
rencs), pultos, felszolgáló (Szerencs),
csõszerelõ lakatos (Szerencs), víz-,
gáz- és olajvezeték szerelõ (Sze-
rencs), bolti eladó, vonalkódos pénz-
táros (Szerencs),  szakács (Tarcal), fel-
szolgáló (Erdõbénye), erõgépkezelõ
(Taktaszada), ács-állványozó (Prügy),
CO-hegesztõ (Bodrogkeresztúr), la-
katos (Bodrogkeresztúr), esztergá-
lyos (Bodrogkeresztúr), marós (Bod-
rogkeresztúr), géplakatos (Tállya),
asztalos, kádár (Tállya).

MOZDUL A CSALÁD. A Mi Kör-
zetünkért Alapítvány kerékpártúrát
szervez július 8-án Monokra. A ki-
rándulásra minden érdeklõdõt vár-
nak a szervezõk. Indulás 9 órakor a
Vaddisznó vendéglátóhely mögötti
játszótérrõl. A túra célja a Kossuth-
ház megtekintése, amit meglepetés
követ. Hazaérkezés az 1-es körzet ját-
szóterére, ahol finom babgulyással
várják a túra résztvevõit. Jelentkezés
és további információ: 70/312-0570. 

Kopcsó Attiláné,
a Mi Körzetünkért Alapítvány

képviselõje

DAGANATOS BETEGEK KLUBJA.
A szerencsi „Esélyt az életnek” Da-
ganatos Betegek Klubja a következõ
foglalkozását július 6-án 16 órától
tartja a polgármesteri hivatal Rákó-
czi út 63. szám alatti épületének ta-
nácstermében. Az eseményen a kö-

zös problémák, gondok megbeszé-
lésén túl a természetes gyógymódok
daganatos betegeknél történõ alkal-
mazásáról és hatásáról talpreflexo-
lógus szakember tájékoztatja az ér-
deklõdõket.

OLVASOTTSÁGI VERSENYT HIR-
DETNEK. Negyvenedik alkalommal
hirdeti meg nyári olvasottsági verse-
nyét általános iskolás diákoknak a Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyvtár.

A harmadik és negyedik osztályo-
soknak Lázár Ervin szabadon vá-
lasztott meséjét kell rajzos formában
feldolgozniuk. Az ötödik és hatodik
évfolyamokra járóknak G. Szabó Ju-
dit egy mûvét, a hetedikeseknek és
nyolcadikosoknak pedig Mikszáth
Kálmán szabadon választott mûvé-
bõl olvasónapló készítése a feladat.
A pályamunkák beadásának szep-
tember 21. a határideje, az ered-
ményhirdetés október 8-án lesz.
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MI A VÉLEMÉNYE 
A TÁROGATÓS TALÁLKOZÓRÓL?

Ringer István:
– Mi, tárogatósok, egész évben arra várunk,
hogy találkozzunk és kezet fogjunk egymás-
sal. Az elmúlt évek alatt barátságok születtek
itt, így nem csoda, hogy minden esztendõben
nagy eseménye életünknek a szerencsi talál-
kozó. Emellett szakmailag is rengeteget nyújt
a program, hiszen mindannyiunknak sokat je-
lentenek az itt hallottak. Tanulunk egymástól,
megfigyeljük az apró trükköket. Számomra az
is csodálatos, hogy három évvel ezelõtt ál-
momban sem gondoltam volna, hogy egyszer
Nagy Csabával együtt fogok tárogatózni. Ez idõ alatt annyit fejlõdtem,
hogy már partnerként fogad el a tárogatómûvész.

Ménkû Márton:
– Most éppen nincs tárogatóm, de eljöttem,
mert fontos számomra, hogy tartsam a kap-
csolatot zenész társaimmal. Nagyon szeretem
a hangszereket, az egyik lakodalomban az is-
merõsöm szaxofonon játszott, majd én is el-
határoztam, hogy megveszem a hangszert ma-
gamnak. Nem sokkal ezután tárogatóssal is ta-
lálkoztam, és csakhamar emellett döntöttem.
Ez a harmadik alkalom, hogy részt veszek a
találkozón. Ami most újdonság volt, hogy meg-
jelentek új hanganyagok. Bár én rengeteg mû-

vet ismerek, ezúttal találtam új dallamokat, melyek kottáját szívesen vi-
szem haza. 

Vitéz Balpataki István: 
– A legmesszebbrõl érkeztem az idei találko-
zóra, hiszen Zemplén szülötteként a távoli Za-
lakarosról jöttem el immár sokadik alkalom-
mal Szerencsre. Nyolcvan évvel ezelõtt Sá-
rospatakon láttam meg a napvilágot. Zalából
egyedüliként alapító tagja vagyok a vajai Rá-
kóczi Tárogató Egyesületnek, amelynek a
rendezvényein pacemakeres szívvel, asztmás
tüdõvel fújom ezt a szép magyar hangszert.
Örülök, hogy most is itt lehetek ezen a szín-
vonalas programon. 

Fodor Imréné: 
– Balassagyarmatról jöttünk a találkozóra a
férjemmel, aki ötven éve tárogatózik, és ti-
zennégy esztendeje állandó résztvevõi va-
gyunk ennek a programnak. Én korábban he-
gedültem, hiszen óvónõként egykor csak úgy
kaphattam diplomát, ha játszom valamilyen
hangszeren. A hazai tárogatósok valójában
egy nagy családot alkotnak. Ilyenkor már vár-
juk, hogy ki mikor érkezik meg és aggódunk,
ha valaki távol marad. A közösség összetar-
tásában Nagy Csaba és felesége vállal orosz-

lánrészt. Ehhez a munkához a jövõben is sok erõt és egészséget kívá-
nok nekik.

SZERENCSI NYÁR 2007 PROGRAMJAI
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZÉSÉBEN

Július 19., (csütörtök) 19 óra: Nem-
zetközi Kórusakadémia szerencsi
hangversenye a Rákóczi-várban. A
belépés díjtalan. 

Július 28., (szombat) 13.30 óra:
Nemzetközi díszelgõ és katonaze-
nekari parádé. Látványos õrségvál-
tások, díszes felvonulás, katonai pa-
rádé. Bemutatkoznak az Amerikai
Egyesült Államok és Csehország dísz-
alegységei, valamint a Székesfehér-
vár Helyõrség Zenekar a Rákóczi

úton és a Geisenheim téren. A be-
lépés díjtalan.

Augusztus 4. (szombat) 19 óra.
Folklórest a Rákóczi-várban. A be-
lépés díjtalan. 

Augusztus 11. (szombat) 19 óra:
Operettgála a Rákóczi-várban. A
belépés díjtalan

Augusztus 14. (kedd) 20 óra: Jazz-
koncert a Budapest Ragtime Band
elõadásában a Rákóczi-várban. Be-
lépõdíj: 1000 Ft. 

Augusztus 18. (szombat) 20 óra: Sve-
tilen énekegyüttes koncertje a görög ka-
tolikus templomban. A belépés díjtalan.

Augusztus 25. (szombat) 19 óra:
Utcaszínház, sramlizene, tûztánc.
A Budapesti Utcaszínház elõadásai:
Fazekas–Schwajda: Ludas Matyi,
Moliere: Dandin, a megcsúfolt férj.
Sztárvendég: Sramlikings. Jankis-
produkció: hastánc, tûztánc, görög
élõzene. Helyszín: Rákóczi út, Gei-
senheim tér. A belépés díjtalan.

TIKKASZTÓ NYÁRI MELEG
Kettes fokozatú hõségriadót ren-

delt el június 19–23. között Falus Fe-
renc országos tiszti fõorvos, miután
a meteorológiai intézet elõrejelzé-
se szerint ebben az idõszakban a na-
pi középhõmérséklet meghaladta a
25 Celsius-fokot. 

A rendelkezések értelmében a ri-
asztás elsõ fokozatát a 24–48 órás
elõrejelzés alapján léptetik életbe. Ez
a figyelmeztetés elsõsorban a men-
tõsöknek szól, hogy fel tudjanak ké-
szülni a nagyobb számban elõforduló
rosszullétekre. 

A második fokozatot akkor rendelik
el, amikor három egymást követõ na-
pon várható magas középhõmér-
séklet, ilyenkor az egészségügyet és
a lakosságot is figyelmeztetik. Ez for-
dult elõ június 19–23. között, ami az
elmúlt évben négy alkalommal tör-
tént meg. Ilyenkor különösen a szív-
és érrendszeri betegségben szenve-
dõk, a magas vérnyomásos betegek,
az idõsek, 65 éven felüliek, a kis-
gyermekek vannak fokozott ve-
szélyben. Speciális szabályok vo-
natkoznak a munkavégzés körül-
ményeire: a szabad téren dolgozók-

nak a nagy melegben óránként leg-
alább 10 perces pihenõidõt szüksé-
ges beiktatni és legalább félóránként
védõitalt kell biztosítani számukra.
Harmadfokú riadóra még nem még
nem volt példa, ilyet sosem rendel-
tek el Magyarországon. 

Az orvosok a kánikula idõszaká-
ban a lakás hûtését javasolják. Nap-

közben az ablakokat célszerû csuk-
va tartani, sötétítõ függöny vagy re-
dõny használatával. A szellõztetést
javasolt éjszaka elvégezni. Aki teheti,
kerülje a megterhelõ fizikai munkát,
gyakran zuhanyozzon, vagy füröd-
jön langyos vízben. A kiszáradás
megelõzésére ajánlott sok folyadé-
kot fogyasztani.

OLVASÓINK FIGYELMÉBE!
Ezúton is tájékoztatjuk tisztelt ol-

vasóinkat, üzleti partnereinket,
hogy a elmúlt esztendõk hagyo-
mányainak megfelelõen a Szeren-
csi Hírek szerkesztõsége munka-
társainak évi rendes szabadsága mi-
att lapunk – az idei év ütemezé-
sének megfelelõen – legközelebb
augusztus 10-én jelenik meg. Lap-
zárta: augusztus 3-a, 10 óra.

Szabadságunk idõtartama alatt
telefonon ügyeletet tartunk. A hí-
vásokat a 20/340-6089-es szá-
mon fogadjuk. 

A Szerencsi Képújság a sza-
badság idõtartama alatt is fo-
lyamatosan üzemel, ahol helyi
híreket is olvashatnak. A hirde-
tések és közérdekû informá-
ciók közzététele a 20/914-7654-
es telefonszámon, elõzetes
egyeztetés alapján történik. A
Szerencsi Televízió július 7-én
és 14-én friss adásokkal jelent-
kezik, míg július 21-én és 28-
án az idei esztendõ elsõ félévé-
nek mûsoraiból láthatnak ösz-
szefoglalót. 

A szerkesztõség

Az adóhivatal dolgozói által vallott
APEH-misszió elsõ gondolata a kö-
vetkezõképpen hangzik: „hisszük,
hogy az adózók idõben és pontosan
kívánnak eleget tenni adókötelezett-
ségeiknek.” 

A valóság azonban az esetek egy
részében sajnos más képet fest, hiszen
az adózók szûk rétege igyekszik a jog-
követõ adózói magatartás egyenes út-
ja helyett az adóelkerülés rögös és ve-
szélyes ösvényei felé venni az irányt.
Ilyen esetekben számos eszköz áll a
revizorok rendelkezésére, melyekkel
a megtévedt adózókat megpróbálják
visszaterelni a helyes útra. Egyik ilyen
viszonylag újkeletûnek számító esz-
köz a becslés módszere, melyet a tör-
vényi szabályozáson túl az alapoz
meg, hogy hazánkban alapvetõen az
elért bevétel, valamint az ennek meg-
szerzése érdekében igazoltan felme-
rült költségek egymáshoz való viszo-
nya, a jövedelem határozza meg a tel-
jesítendõ kötelezettség alapját. 

Az adózók egy szûkebb köre ezért
törvénytelen eszközökkel (fiktív költ-
ségszámlákkal, eltitkolt bevételekkel)
megpróbálja a lehetõ legkisebb jö-
vedelmet kimutatni. A becslés akkor

alkalmazható, ha fiktív költségszám-
lát találnak a revizorok az adózó ira-
tai között, hiányosak a dokumentá-
ciók, vagy a hasonló körülmények kö-
zött tevékenykedõ többi vállalkozás-
hoz képest jóval alacsonyabb ha-
szonkulcsot alkalmaz. 

A revizoroknak nagyon jól felépí-
tett számítógépes rendszer áll a ren-
delkezésére, mellyel képesek külön-
bözõ célzott módszerekkel kiszûrni
azokat, akiknél érdemes adóvizsgá-
latot lefolytatni. Egy tapasztalt revi-
zornak azonnal szemet szúr a beval-
lási adatokból a túlságosan alacsony
haszonkulcs, vagy éppen a folyama-
tosan veszteséges mûködés. 

A becsléssel kapcsolatos tapaszta-
latok azt mutatják, hogy a revizorok
különbözõ módszerekkel, gyakran
rengeteg számítást követõen, de min-
den esetben kimutatják a valószínû-
síthetõ adóalapot és ebbõl a fizetési
kötelezettséget, melyet sok esetben
maga az adózó sem vitat. Az így meg-
állapított adókülönbözethez még hoz-
záadódik az adóelkerülési szándék-
ra való tekintettel a legtöbb esetben
maximális mértékben (50%) kiszabott
bírság, valamint a késedelmi pótlék
(esetlegesen mulasztási bírság) is.

BECSLÉSSEL 
AZ ADÓELKERÜLÉS ELLEN 

ÚTRAVALÓ OSZTÁLYFÕNÖKÖDTÕL



RÁKÓCZI ISKOLA
8. a (osztályfõnök: Czina Györgyné):

Alföldi Dóra, Balák Ferenc, Barna Ger-
gõ, Bodnár Zsolt, Brevák Tamás, Dra-
gony Csaba, Dubóczi Krisztina, Farkas
Ádám, Farkas Laura, Keller Péter, Kiss
Loretta, Kolozsvári Krisztina, Kóti Gá-
bor, Pap Krisztián, Pocsai Barbara,
Puhl Dávid, Putnoki Marietta, Restás
Noémi, Sipos Marietta, Szûcs Máté, Ter-
nyik Kitti, Tóth Anett, Vasvári Alíz, Vin-
nai Dávid. 

8. b (osztályfõnök: Ráczné Váradi
Éva): Bodnár Gabriella, Butykai Zol-
tán, Derda Kitti, Geda Dávid, Hege-
dûs Gréta, Kalina Dávid, Kecskés
Edit, Király Gergõ, Kosztrub Anita, Mi-
zsó Máté, Paksi Mirjam, Petró Dávid,
Tóth Ádám, Tóth Gergõ, Tóth Kinga,
Tóth Réka, Török Péter, Volcz Anna. 

8. c (osztályfõnök: Nagy Lajos): Ba-
lázs Krisztina, Bendik Liliána, Bensz-
ki Julianna, Cservenyák Anita, Deme
Csaba, Ficsor Gábor, Forrai Dávid,
Gazdag Attila, Hudácskó Anita, Kiss
Eszter, Krizsán Róbert Dezsõ, Orosz
Nikoletta, Paksi Péter, Puskás Ádám,
Rindák Barbara, Rolek Andrea, Slo-
szár Bernadett, Tóth Alexandra, Va-
sas Dániel, Venczel Mónika, Véber
Kitti. 

BOLYAI ISKOLA
8. a (osztályfõnök: Szabó Miklós):

Ambrus Dávid, Bárdos Dóra, Borbély
Brigitta, Farkas Dalma, Gaál Ádám, Gál
László, Homoky Zsófia, Hudák Máté,
Hunyor Viktória, Juhász Judit, Kistamás
Dávid, Kramcsák Dávid, Laczkó Bar-
bara, Lengyel Bálint, Lónárt Beáta, Má-
tyás Laura, Mocsári Anett, Molnár
Ádám, Ocsenás Izabella, Simon Cin-
tia, Tóth Anita, Újházi Benjámin, Vi-
telki Virág. 

8. b (osztályfõnök: Lakatos Marian-
na): Balogh Alexandra, Bojtár Norbert,
Bozsek László, Buri Krisztina, Gyurán
Anita, Jantek Henrietta, Kabai Kriszti-
na, Kondás Csilla, Kristóf Dóra, Laka-
tos Zoltán, Lesnyák Noémi, Marcis Ta-
más, Mérész István, Nótár Piroska,
Novák János, Orosz Levente, Pálházai
Anett, Pálházai Csaba, Séra Gabriella,
Szerbin Ádám, Szilágyi Ferenc, Tóth
András, Tóth Dávid, Török Dániel. 

8. c (osztályfõnök: Szentirmai End-
réné): Augusztin Elõd, Béki Alex, Cser-
vák Edina, Csumita Eszter, Dona Ákos,
Erdei Gábor, Farkas Eszter, Francz Ge-
orgina, Gergely Zsófia, Horváth Regi-
na, Hullár Bence, Lakatos Brigitta, Len-
gyel Noémi, Lévai Alexandra, Mertán
József, Nánási Attila, Nikházi Beáta, Ol-
lóczki Dávid, Samók Balázs, Sípos
Dániel, Szilágyi Bernadett, Szollár And-
rás, Tóth Alexandra, Tóth Anita, Tóth
Dániel, Tóth Ferenc, Tóth Gréta.

Hatvanhárom végzõs diák intett bú-
csút június 16-án a szerencsi Rákóczi
iskolának. 

Az intézmény auláját megtöltötték a
szülõk, testvérek, távolabbi rokonok és
ismerõsök, hogy tanúi legyenek sze-
retteik ballagási ünnepségének. Meg-
szólalt a csengõ és a kolomp, a három
osztály pedig az iskola zászlaját követve
érkezett az emeleti tantermekbõl a
földszintre, ahol a búcsúzó hatvanhá-
rom diák az alsóbb évfolyamosok sor-
fala között végigvonulva sorakozott fel
a színpadon. A jelenlévõk az iskola
énekkarával közösen énekelték el a him-
nuszt. Vers következett, majd a ha-
gyományok szerint a hetedik osztályok
képviselõi egy-egy idézettel köszöntek
el az iskolából távozó társaiktól. 

– Szívünkhöz nõttek tanáraink, osz-
tálytársaink, felejthetetlenné váltak a
diákévek – emelte ki beszédében a vég-
zõsök nevében elköszönõ Volcz An-
na. A nyolcadikos diáklány hangsú-
lyozta, hogy szeptemberben õk már
nem lesznek az intézményben, de ar-
ra kérte az alsóbb évfolyamosokat,
hogy fogadják õket jó szívvel, ha né-
ha-néha visszatérnek az iskolába. 

A ballagók a hagyományoknak meg-
felelõen elõbb az iskola zászlaját ad-
ták át a hetedikeseknek, majd az okta-
tási intézmény krónikája is a fiatalab-
bakhoz került, hogy õk töltsék meg ese-
ményekkel és a diákok sikereirõl szó-
ló beszámolókkal. 

– Az idõ megállíthatatlanul halad elõ-
re! – szólt a ballagókhoz Kulcsár Sán-

dorné igazgató. – Mint ahogy a tavaszt
követi a nyár, úgy lesz a kisgyermek-
bõl kisiskolás, felsõ tagozatos diák és
lassan középiskolás. Átrendezõdik a
színpad, más lesz a díszlet, még több
a felelõsség és nagyobb a kihívás. Az
igazgató hangsúlyozta, hogy a diák új
barátokat, szabadabb szárnyalást remél.
A szülõ jó folytatásban bízik és a pe-
dagógus is hisz benne, hogy minden
tanítványa megállja a helyét. Kulcsár
Sándorné szerint a gyerekeknek az je-
lenti a nagy feladatot, hogy képességeik
szerint reális célt jelöljenek ki maguk
számára, hogy annak elérésével elé-
gedett emberré válhassanak.  

Az ünnepség keretében adták át az
intézmény fennállásának tizedik év-
fordulója alkalmából alapított Rákóczi-
plakettet. Az idén kiemelkedõ teljesít-
ményéért Volcz Anna részesült az el-
ismerésben. A Szerencsi Mezõgazda-
sági Zrt. pénzjutalmát ez alkalommal
Kecskés Edit vehette át. A Jó tanuló, jó
sportoló díjnak Derda Kitti lett a tulaj-

donosa. A Kiss Attila
Alapítvány elismerését
Tóth Gergõ érdemelte
ki. Nyolcévi kitûnõ ta-
nulmányi eredményükért Volcz Anna,
Tóth Kinga, Tóth Réka és Tóth Ádám
díszoklevelet kaptak. 

Az idén eredményes pedagógusi te-
vékenységéért Csáki Gáborné, Fábián
Ottóné és Csider Andorné vehetett át
Rákóczi-plakettet.  

Az ünnepség végén Kulcsár Sándor-
né a hagyományoknak megfelelõen kéz-
fogással köszönt el az alma matertõl bú-
csúzóktól, akik ezt követõen az osz-
tályfõnökeikkel utolsó közös sétát tet-
tek az iskola körül. Á. A.
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BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL
(Folytatás az 1. oldalról.)

A ballagási ünnepség keretében
Maczkoné Matlák Julianna köszön-
tötte nyugdíjba vonuló munkatársait
is, majd egy-egy csokor virágot ve-
hetett át Gaálné Eperjesi Ibolya, Gyõ-
rik Ferenc és Bakonyi Gabriella, akik
ezen a délelõttön szintén búcsúznak
a Bolyaitól. A ballagással a tanév is
lezárult az iskolában. Az igazgatónõ

értékelõjében ismertette, hogy ered-
ményes hónapok állnak a tanulóif-
júság mögött, hiszen 4,03 lett az idei
tanulmányi átlag. Büszkén említette
a számos kitûnõ bizonyítványt elért
fiatalok nevét, közöttük a nyolcadi-
kos Gergely Zsófiát, Tóth Grétát, Gál
Lászlót, Kistamás Dávidot, Lónárt
Beátát, Mocsári Anettet és Tóth Ani-
tát, akik nyolcéves kiváló tanulmá-

nyi eredményükért ve-
hettek át jutalmat. A Kiss
Attila Alapítvány idei díját
pedig Gergely Zsófia kapta, neki
Zemlényi Zoltán, a kuratórium elnöke
adta át az oklevelet. 

A ballagás és a tanévzáró végén a
végzõsök osztályfõnökeik vezetésé-
vel indultak el utolsó útjukra a Bo-
lyai iskolában. M. Z.

Az elmúlt tanév tapasztalatairól, az
átszervezés megvalósításáról és a he-
lyi gazdasági elképzelésekrõl tájéko-
zódtak a szerencsi oktatási és neve-
lési intézmények vezetõi június 22-
én a polgármesteri hivatalban. 

Az értekezleten Bodnárné Göndör
Magdolna oktatási szakreferens is-
mertette, hogy a hazai közoktatásban
az elmúlt idõszakban az alapkészsé-
gek megerõsítése, az esélyegyenlõség
megteremtése, az idegennyelv-tanu-
lás biztosítása, a pedagógusi munka
ésszerû szervezése és az intézmény-
rendszer hatékonyságának növelése
került középpontba. Ezeket a célokat
szolgálták többek között a kötelezõ
óraszámok áttekintése, a kompeten-
ciamérések, valamint a pedagógusok
számára nyelvi képzéseken való rész-
vétel biztosítása. A szakreferens sze-
rint napjainkban a két fõ mozgatóru-
gó a minõség és a létszám alakulása.
Magyarországon a kimutatások szerint
az elmúlt 25 évben több mint há-
romszázezerrel csökkent a gyerekek
száma, miközben közel ötezerrel több
pedagógus dolgozik az intézmé-
nyekben. Szerencsen a helyi fenntar-
tású oktatási és nevelési intézmé-
nyekben összesen 3365-en tanulnak,
akiknek mintegy harminc százaléka
bejáró. Ez utóbbiak aránya a gimná-
zium esetében meghaladja a 70 szá-
zalékot, míg az óvodákban 13 százalék
körül alakul. Az önkormányzat az is-
kolások 34 százalékának biztosít ked-
vezményes, illetve ingyenes étkezési
lehetõséget, az óvodásoknak 55 szá-
zaléka részesül ilyen juttatásban. A sze-
rencsi diákok 44 százalékának nem
kell a tankönyvekért fizetnie. A helyi
általános iskolákból és a gimnázium-
ból idén 308-an ballagtak, és 388 a
beiratkozottak száma. A volt nyolca-
dikosok és az érettségizettek vala-
mennyien továbbtanulnak. Az idén év-
ismétlésre 21 tanuló bukott, miközben
kitûnõek 396-an lettek. Közép- vagy
felsõfokú nyelvvizsgát 198 diák tett és
91-en szereztek európai elismertségû
számítógép-kezelõi szakképesítést
(ECDL). Bodnárné Göndör Magdolna
kiemelte, hogy az átszervezés miatt
csökken a város oktatási és nevelési
intézményeiben alkalmazottak száma.
A két többcélú intézményben jelen-
leg összesen 199 pedagógus és 49 más
munkakörben foglalkoztatott dolgozik. 

Csanádi Béla építésügyi és város-
fejlesztési osztályvezetõ az önkor-
mányzat által napokban elfogadott gaz-
dasági program legfontosabb elemei-
vel ismertette meg a tanácskozás
résztvevõit. Mint elhangzott, az elmúlt
évhez képest idén és az elkövetkezõ
esztendõben is kevesebb normatív ál-
lami támogatásra számíthat Szerencs,
ugyanakkor a megnyíló európai uniós
pályázatok kedvezõ lehetõséget je-
lentenek a település fejlesztésére. Az
önkormányzat számos városi szintû el-
látást nyújt a lakosságnak, ami több-
letköltséggel jár. Ugyanakkor jelentõs
összegû kedvezményt is biztosítanak
a településen élõknek és a vállalko-
zásoknak, ami szintén a büdzsé hiá-
nyát növeli. Az osztályvezetõ a helyi
intézményeket érintõ, az elkövetkezõ
három évben megvalósítandó beru-
házások között említette a Gyárkerti
Óvoda épületének rekonstrukcióját, a
kollégiumi férõhelyek számának eme-
lését, az energiafelhasználás haté-
konyságának növelését, a városreha-
bilitáció folytatását és a Tatay-sport-
telep fejlesztését, amelyeket pályáza-
ti források felhasználásával szeretné-
nek megvalósítani. 

Hajdú Józsefné oktatási, közmûve-
lõdési és városmarketing osztályvezetõ
az iskolában korábban elvégzett kom-
petenciamérések eredményeit ismer-
tetve kiemelte: az értékelések alapján
a szerencsi általános iskolások szö-
vegértése és matematikatudása az or-
szágos átlagnak megfelelõ, amin ja-
vítani szükséges. Ugyanakkor a gim-
názium 10. évfolyamán végzett vizs-
gálatok ennél jobb eredményt mutat-
nak. Az osztályvezetõ ismertette, hogy
a szerencsi önkormányzat idén feb-
ruárban döntött a helyi oktatási és ne-

velési intézményrend-
szer átszervezésérõl. Az
elmúlt hónapokban a
vezetõkkel közösen vég-
zett szorgos munkával
sikerült az ehhez szük-
séges feladatokat telje-
síteni. A pedagógusok
úgy kezdték meg nyári
pihenésüket, hogy min-
denki tudja: a jövõ tan-
évben hol, milyen tan-
tárgyat hány órában fog
tanítani. Hajdú Józsefné
kiemelte, hogy az újon-
nan létrejövõ két több-

célú, közös igazgatású közoktatási in-
tézményben létre kell hozni a mun-
kaközösségeket, a diákönkormány-
zatokat és a szülõi szervezeteket. 

Suskó Viktor, a Városi Kincstár ve-
zetõje arra hívta fel a figyelmet, hogy
július 1-jétõl már központilag koor-
dinálják a beszerzéseket, ami várha-
tóan újabb megtakarításokat ered-
ményez. A tervek szerint a jövõ hó-
nap közepére megérkezik a város
számlájára a kötvénykibocsátásból
származó összeg, így a szállító tar-
tozásokat is maradéktalanul ki tud-
ják majd fizetni. A kincstárvezetõ
hangsúlyozta, hogy az intézmények
indokolt nyári felújításaira és kar-
bantartásaira biztosítani fogják a
pénzügyi fedezetet. 

Rónavölgyi Endréné polgármester
szerint nagyszerû évet zártak a sze-
rencsi oktatási és nevelési intézmé-
nyek, amelyeknek az átszervezését
úgy sikerült megvalósítani, hogy ab-
ból a gyerekek semmit nem vettek ész-
re. A változások a fiataloknak nyúj-
tott szolgáltatásokat nem szûkítették,
és úgy erõsítették a meglévõ munka-
helyek biztonságát, hogy a pedagó-
gusok létszámát többségében nyug-
díjazásokkal csökkentették. Az elkö-
vetkezõ idõszakban további takaré-
kosságra van szükség. 

A polgármester ezt követõen egy év-
re, illetve két hónapra szóló intéz-
ményvezetõi megbízatást adott át Kul-
csár Sándornénak és Gál Andrásnak. 

Az értekezlet résztvevõi köszöntöt-
ték a nyugdíjba vonuló Fazekas Ti-
borné zeneiskolai igazgatót, akinek a
munkásságát az oktatási és kulturális
miniszter Pedagógus Szolgálati Em-
lékérem adományozásával ismerte el. 

Á. A. 

Tanévzáróhoz érkezett június 14-
én a szerencsi Scholtz Jenõ Zene-
oktatási Intézmény. Az esemény a
hagyományoknak megfelelõen rövid
hangversennyel kezdõdött, mely-
nek keretében zenetanárok és nö-
vendékek adtak ízelítõt a muzsika vi-
lágából. 

Fazekas Tiborné intézményveze-
tõ beszédében felidézte, hogy az el-
múlt év õszén Szerencsen 233, míg
a vidéki csoportokban 47 növendék
kezdte meg hangszeres tanulmá-
nyait. Október elejétõl 55 zeneóvo-
dás egészítette ki a létszámot. Öt tan-
szakon húsz tanár foglalkozott a fia-
talokkal, akik tizenhétféle hangszer
közül választhattak. Az iskolában fú-
vószenekar, vonós kamarazenekar és
több kisebb kamaracsoport mûködik.
Az igazgató ismertette, hogy a diá-
kok az elmúlt tanévben is sikeresen
szerepeltek ünnepségeken és zenei
találkozókon. Mint elhangzott, a
megvalósuló óvoda- és iskolaössze-
vonások után is megmaradnak az ed-
digi tanszakok. A zeneiskola tagin-
tézményként mûködik tovább,
amelynek irányítását a jövõben a
nyugdíjba vonuló Fazekas Tiborné

igazgatótól Helyes Krisztina eddigi
igazgatóhelyettes veszi át.

Hajdú Józsefné, a polgármesteri hi-
vatal oktatási, mûvelõdési és város-
marketing osztályvezetõje a zeneis-
kolában végzett magas szintû szak-
mai munkát méltatta, amit a közel-
múltban Luxemburgban fellépõ fia-
talok nemzetközi sikere is vissza-
igazol. 

Idén a Scholtz Jenõ Alapítvány dí-
ját Osztás Tamásnak (fotónkon) ítél-
ték oda, aki több hangszeren tanít és
vezeti az iskolai, illetve a Szerencsi
Fanfár Ifjúsági Fúvószenekart. Az el-
ismerést Kovács Péterné kuratóriumi
elnök adta át a fiatal zenepedagó-
gusnak.

TANÉVZÁRÁS HANGVERSENNYEL

ÖSSZEFOGÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT ÁTSZERVEZÉS 

Hajdú Józsefné (jobbra) szólt a helyi oktatási
és nevelési intézményrendszer átszervezésé-
nek megvalósításáról.

VÉGZÕS SZERENCSI 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK

A FELNÕTTÉ VÁLÁS ÚTJÁRA LÉPTEK 

Búcsúzó kézfogás.



Az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program 2007–2013. közötti
támogatási pályázatairól tájékoz-
tatta az érdeklõdõket Ficsor Ádám
az idei gazdanapok szakmai prog-
ramjának plenáris ülésén. 

A Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium szakállamtit-
kára az elkövetkezõ idõszakban az
ágazat versenyképességének a ja-
vításában az állattenyésztés és a ker-
tészet fejlesztésének fontosságát
hangsúlyozta. Nem véletlen, hogy
az elkövetkezõ idõszakban az el-

nyerhetõ források jelentõ része is ezt
a két területet célozza meg. Jelen-
tõs összegek segítik majd többek kö-
zött a marketing szemlélet térhódí-
tását, és az új piacoknak megfele-
lõ mezõgazdasági szerkezet kiala-
kítását. – Amennyiben eredménye-
sen  koncentráljuk a rendelkezésre
álló pénzt a célok megvalósítására,
akkor az elkövetkezendõ idõszak-
ban az ágazat az eddiginél kon-
szolidáltabb, kiegyensúlyozottabb
pályán fog fejlõdni – emelte ki Fi-
csor Ádám. –  A komplex vidékpo-
litika sikeres megvalósításában több
tárcának és számos alapnak kell
együttmûködnie. A szaktárca által
koordinált vidékfejlesztési program
ebbõl csak részterületeket tud ma-

gára vállalni. Ezek közé sorolható
a mikrovállalkozások falusi turiz-
mushoz, illetve a feldolgozókapa-
citás kialakítását célzó beruházá-
sainak támogatásával a munka-
helyteremtés elõsegítése. A Leader-
programon keresztül pedig az ön-
kormányzat, a civil szervezetek és
a vállalkozói szféra hatékony együtt-
mûködését próbáljuk elérni. 

A teljes program hét esztendõ alatt
1300 milliárd forint felhasználásáról
szól. Ebbõl az összegbõl évi 100 mil-
liárd forint jut agrárfejlesztésre, 50-
60 milliárd forint környezetgazdál-
kodásra, az erdészethez kapcsolódó
beruházásokra, és a teljes idõszak-
ra vetítve 300 milliárd forint komp-
lex falu- és vidékfejlesztésre.

Borkóstolót tartottak június 19-én
az Európai Parlamentben (EP). A Ta-
bajdi Csaba delegációvezetõ kez-
deményezésére életre hívott ren-
dezvénynek az adta az aktualitását,
hogy idén április 1-jétõl Magyaror-
szág kizárólagos jogot kapott a to-
kaji név használatára az Európai
Unióban. 

A borkóstolón az 50-60 EP-képvi-
selõ, és a több százas vendégsereg
a tokaji régió legfinomabb boraival
ismerkedhetett meg. A megnyitó be-
szédek sorát Joseph Daul, az EP Me-
zõgazdasági Bizottságának korábbi
elnöke kezdte. A parlamenti frak-
cióvezetõ személyesen is érintett a
tokaji-ügyben, mint francia elzászi
politikus. Az elzászi Tokai borok pe-
dig a megállapodás vesztesei. Joseph
Daul köszöntõjében megjegyezte,
hogy a franciák átengedték a tokaji
névhasználatot a magyaroknak, akik
pedig Sarkozyt adták a franciáknak.
Tabajdi Csaba kiemelte, hogy már

csak azért is érdemes volt csatlakozni
az EU-hoz, mert magunkban soha
nem lettünk volna képesek kiharcolni
a tokaji név kizárólagos használatát.
Igaz, hogy Ausztrália és az Ameri-
kai Egyesült Államok még átmeneti-
leg alkalmazhatja a „tokay” megne-
vezést, de végre erre is van határi-
dõ. Ficsor Ádám, az FVM uniós
ügyekben felelõs szakállamtitkára
hangsúlyozta, hogy a borkóstoló se-
gítséget jelent a tokaji név kizáróla-
gos használatáért folytatott küzde-
lemben. A szaktárca képviselõje ki-
emelte, hogy az Európai Parlament
kiváló terepe a magyar agrártermé-
kek, a hazai borok népszerûsítésé-
nek. A borkóstoló alatt Botos Ernõ
Péter magyar borszakértõ és Bacsó
András, az Oremus Borház vezér-
igazgatója tartottak elõadást a toka-
jiról. F. I.
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JÖVÕJÉT KERESI A HÁROMNAPOS EXPO
Az idén június 8–10. között ren-

dezték meg Szerencsen a Zempléni
Eurorégiós Gazdanapokat. A há-
romnapos vásáron a hazai cégek és
szervezetek mellett felvidéki, erdé-
lyi és délvidéki kiállítók mutatták be
kínálatukat.  

A gazdanapok immár több mint
másfél évtizede kiemelkedõ jelen-
tõségû esemény Szerencsen. Az idén
újdonságnak számított, hogy a sza-
badtéri helyszín az átépítés alatt ál-
ló várkert helyett a fõutca lezárt sza-
kasza volt, ahol többek között me-
zõgazdasági munkagépek, több he-
lyi és környékbeli autókereskedés kí-
nálatával ismerkedhetett meg a kö-
zönség. Újdonságként szolgáltak az
Agrár Marketing Centrum igényes fa-
házai, amelyben kis- és középvál-
lalkozások mutatkoztak be. 

A több mint 1800 tagot számláló
Szabadka Község Parasztjainak Egye-
sülete immár második alkalommal
mutatkozott be a szerencsi kiállítá-
son. Kiss Árpád, a szerbiai civil szer-
vezet elnöke kedvezõ tapasztala-
tokról számolt be lapunknak. Mint
ismertette, az idén a korábbinál több
terméket hoztak magukkal a prog-
ramra, amelyek többségének kedvezõ
volt a fogadtatása. Különösen a lé-
pes méznek volt nagy sikere, ami-
bõl már szombat délelõttre elfogyott
a készlet. Kiss Árpád a szakmai
programoknak is résztvevõje volt –
hiszen mint mondta – már most gyûj-

ti az európai uniós tapasztalatokat.
Ezeket az ismereteket nemcsak Szer-
bia majdani csatlakozásakor, ha-
nem napjainkban is hasznosítani
tudják majd a szövetséghez tartozó
termelõk.  

Az idei gazdanapok tapasztalatait
minden bizonnyal értékelik a szer-
vezõk. Az  bizonyosnak látszik,
hogy a klasszikus mezõgazdasági ki-

állítás felett eljárt az idõ. A rendez-
vény egyre inkább vásári jelleget ölt,
amelynek kedves színfoltjai a hatá-
ron túli magyarok bemutatkozó
standjai. Ez, vagyis az interrégiós jel-
leg erõsítése jelentheti az egyik ki-
törési pontot a már hagyományos ko-
ra nyári szerencsi programnak.

A MEZÕGAZDASÁG FEJLESZTÉSÉNEK FORRÁSAI

A KIFOGÁSOLT TERMÉKÉRT A FOGYASZTÓ NAPONTA BÜNTET
A hazai élelmiszerbiztonság volt a

témája annak a szakmai tanácsko-
zásnak, amelyet a Zempléni Euroré-
giós Gazdanapok keretében június 9-
én tartottak a Rákóczi-várban. 

Az alapanyag megtermelésétõl a ke-
reskedelmi értékesítésig tartó hatósá-
gi feladatokat bemutató elõadások
meggyõzték a tanácskozás résztvevõit
arról, hogy Magyarországon a boltokba
kerülõ termékek elfogyasztásakor nem
kell egészségkárosodástól tartaniuk.   

Süth Miklós (fotónkon) országos fõ-
állatorvos lapunknak nyilatkozva ki-
emelte: az Állategészségügyi és Élel-
miszer-ellenõrzõ Szolgálat megfelelõ
hatékonysággal dolgozik a hazai fo-
gyasztók biztonsága érdekében. Ezt tá-
masztják alá az elmúlt idõszakban ria-
dalmat okozó leleplezések, ami fé-
lelmet keltettek az emberek körében.
– Ugyanakkor ne feledjük – tette hoz-
zá a fõállatorvos – hogy minden el-
kobzott kilogramm rossz termék azt
jelenti, hogy az már nem kerülhet a
vásárlókhoz. Így a sajtóban napvilá-
got látó rossz hírek valójában a fel-
derítések eredményességét mutatják.
Az elmúlt két évben a nagyobb vá-
sárlások – húsvét, karácsony, stb. – kör-
nyékén elvégzett nagyszabású célel-
lenõrzések tapasztalatai azt mutatják,
hogy a feldolgozók és a kereskedõk

egyre inkább betartják a szabályokat.
Az illegális tevékenységet végzõ vál-
lalkozások leleplezésének is visszatartó
ereje van. 

Süth Miklós kiemelte, hogy az élel-
miszerbiztonsági szolgálatnak a fo-
gyasztók a legfontosabb partnerei.
Egyrészt õk azok, akik felhívhatják a
gyanús termékre a hatóság figyelmét,
másrészt a vásárlással nap mint nap
szankcionálni tudják azokat, akik be
akarták csapni õket.  

Az országos fõállatorvos szerint a
vevõknek minden esetben célszerû
ellenõrizni az áru fogyaszthatósági
idejét. Az elmúlt idõszakban fõleg
olyan termékekkel fordultak elõ prob-
lémák, amelyek a már lejárt dátum-

nak az átcímkézésével próbáltak gaz-
dasági elõnyre szert tenni. Minden-
képpen gyanúsnak kell tekinteni, ha
a címkék hiányoznak, elmosódottak,
vagy több van egymásra ragasztva.
A nyári kánikula a fagyasztott, hûtött
termékek egyik legnagyobb ellensé-
ge. Ahol nem tartják be a technoló-
giai fegyelmet, elõfordulhat, hogy a
termék felengedhet, ami újrafa-
gyasztás esetén már nem tekinthetõ
biztonságosnak.

A fogyasztók ezt könnyen kiszûr-
hetik, hiszen ha a zacskóban hópely-
heket vagy jégkristályokat látnak, ak-
kor valószínûsíthetõ, hogy az áru a hû-
tõlánc során károsodott, vagyis nem
javasolt a kosárba tenni.

MILLIÁRDOK AZ IDEGEN-
FORGALOM FEJLESZTÉSÉRE 

Az elõttünk álló két évben mint-
egy 18 milliárd forint áll rendelke-
zésre a turisztikai potenciál erõsí-
tésére az Észak-magyarországi ré-
gióban. A világörökségi területeken
– közöttük a tokaji – az infrastruk-
túra feltételeinek a javítása a kiemelt
területek között szerepel – hangzott
el többek között június 9-én a Zemp-
léni Eurorégiós Gazdanapok szakmai
programján.

A 2007–2013.
közötti idõszakban
a regionális opera-
tív programban
rendelkezésre álló
277 milliárd forint-
ból 60 milliárd fo-
rint költhetõ a tu-
rizmus fejlesztésére – hangsúlyozta
elõadásában Török Zoltán (fotón-
kon), az Észak-magyarországi Fej-
lesztési Ügynökség programigazga-
tója. Ebbõl a jelentõs összegbõl el-
sõsorban a nemzetközi szinten is

versenyképes turisztikai termékek lét-
rehozására és az ezekhez kapcsoló-
dó minõségi szolgáltatások kialakítá-
sára nyújthatók be pályázatok. A ter-
veknek épülniük kell a régió sajátos
kulturális örökségére és természeti ér-
tékeire. A megvalósítandó attrakci-
óknak biztosítaniuk kell a szolgálta-
tások bõvítésével a látogatók és a ven-
dégéjszakák számának az emelke-
dését, hiszen a régióban az idegen-
forgalmi szálláshelyek kihasználtsága
a 30 százalékot sem éri el, a családi
panziók esetében pedig 19 százalé-
kos az arány. Éppen ezért a három-
és négycsillagos szállodák építésére,
vagy a meglévõ hotelek minõségi fej-
lesztésére lehet igényelni támogatást
40–500 millió forint határig. A kiemelt
célok között szerepel a múzeumok,
egyházi mûemlékek, ipartörténeti ér-
tékek turisztikai célú látogatottságá-
nak a fejlesztése, helyi vagy regioná-
lis jellegû kiállítások szervezése, lá-
togatóközpontok, oktatóbázisok, be-
mutatóhelyek létesítése.

A JÓ BORNAK IS KELL 
A CÉGÉR!

Mezôgazdasági gépekre egyre kisebb a kereslet.

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

Süth Miklós (jobbra) szerint a hazai élelmiszer-ellenôrzés hatékonyan
mûködik.

A pályázó kérésére június 21-én zárt
ülésen tárgyalta meg a képviselô-tes-
tület a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár igazgatói álláshelyére be-
érkezett pályázatot. A tisztségre az ed-
digi intézményvezetô, Uray Attiláné
jelentkezett, aki Hidegkúti Ákos el-
lenszavazatával 14 támogatással nyer-
te el öt esztendôre a megbízatást. (Ta-
kács István és Koncz Ferenc nem vol-
tak jelen a napirend tárgyalásán – a
szerk. megj.)

A különfélék között Vaszily Miklós
a júniusi és júliusi képviselôi alapját
a városi sportegyesület, illetve a Ki-
lián úti játszótéren labdafogó rács fel-
állítására ajánlotta fel. Hidegkúti Ákos
kifogásolta, hogy a Kilián úti garázsok
és a helyrajzi számok ügyeiben nem
történt érdemi elôrelépés. Danyi Lász-
ló szerint felesleges rendelkezniük a
képviselôi alapról, hiszen még az el-

múlt év végi felajánlások átutalása sem
történt meg. Bíró István felszólította Ta-
kács Istvánt, hogy a kötvénykibocsá-
tás terheként a helyi sajtóban tett há-
rommilliárd forintos nyilatkozatát von-
ja vissza, mert az nem felel meg a va-
lóságnak. Visi Ferenc sem látta értel-
mét a képviselôi felajánlásoknak, ha
azok nem teljesülnek. Rónavölgyi
Endréné kiemelte: a város idei pénz-
ügyi tervében 182 millió forint hiány
szerepel, ennek csökkentésére szer-
vezték át a helyi intézmények rend-
szerét. Nem véletlenül javasolta ko-
rábban, hogy átmenetileg mondjanak
le az önkormányzat tagjai a képvise-
lôi alap felhasználásáról. Most is az
a javaslata, hogy e területen is vállal-
janak szolidaritást a költségvetéssel.
Az elmúlt idôszakban tett felajánlá-
sokat az év második felében át fog-
ják utalni a kedvezményezetteknek.  

A városházáról jelentjük

MEGVÁLASZTOTTÁK AZ IGAZGATÓT



Amikor telefonon egyeztettük be-
szélgetésünket, elõször mintha megijedt
volna a felkéréstõl, aztán kiderült, hogy
csupán az idõponttal van egy kis gond-
ja. – Jaj istenem! Itt állok a befõzés kel-
lõs közepén, a meggyet is le kell szed-
ni, sõt még a festõk is dolgoznak nálunk
– szabadkozott. Kis gyõzködés után kö-
télnek állt és másnap reggel már csalá-
di házának nappalijában beszélgettünk.
Magyar Jánosné tanárnõ, Klárika néni
(fotónkon) kedvesen és szívesen idéz-
te fel életét.

A napjainkban már 66 esztendõs ta-
nárnõ 1941-ben született Tarcalon.
Egyedüli gyermek volt a családban, de
szülei ennek ellenére nem kényeztet-
ték el. Segédkezett a család vegyes-
boltjában és sokat volt együtt a szom-
széd gyerekekkel. – Ahogy visszagon-
dolok, mindig iskolásdit játszottunk, ahol
én voltam a tanító néni, számoltattam
és mesét mondattam – idézi gyermek-
kori éveit a nyugdíjas pedagógus. Az
ifjú Klárika az általános iskola után a
sátoraljaújhelyi közgazdasági techni-
kumban folytatta tanulmányait. Tervezõ,
statisztikus, könyvelõ szakon végzett,
majd érettségi után egy évig a szeren-
csi járási tanács igazgatási osztályán dol-
gozott. – Valahogy nem igazán tetszett

az irodai munka, ezért egy év múlva
jelentkeztem a sárospataki tanítókép-
zõ nappali tagozatára. Nagyon szép
három évet töltöttem ott, hiszen a
munka után újra jöttek a gondtalan di-
ákévek. Remek tanáraim voltak! Aztán
négy hónapra Tarcalra kerültem gya-
korlatra. Elsõtõl negyedik osztályig ta-
nítottam, minden hónapban más-más
közösséget. Talán most is hiányolom
ezt a rendszert. Úgy érzem, a mai pe-
dagógus-jelöltek nem gyakorolnak ele-
get! Szóval szülõfalumban meg is lá-
togattak a tanáraink. Egyszer az akko-
ri sárospataki igazgató is eljött Tarcalra,
amikor éppen egy másodikos osztályt
tanítottam. Az órák után azt mondta:
Klári, magát az Isten is pedagógusnak
teremtette. Én akkor ezt szinte fel sem
fogtam, hogy úgy mozgok a gyerekek
között, mintha már 8-10 éve tanítanék.
Jó néhány évnek el kellett telnie, mire
gyakorló tanítóként ráébredtem a kije-
lentés lényegére. Sárospatakon egy
néptánccsoportnak is tagja voltam.
Sipos György volt a tanárom. Szerettem
a táncot, sokat foglalkoztam vele, gyak-
ran szerepeltünk akkoriban. Miután
1964-ben elvégeztem a tanítóképzõt,
azonnal Szerencsre helyeztek az akkori
fiúiskolába. Négyessy István volt az igaz-
gató, és én pályakezdõként 40 fõs fiú-

osztályt kaptam. Ilyen irányú végzett-
ségem ugyan nem volt, de elkezdtem
a gyerekeket önszorgalomból nép-
táncra tanítani. Egy esztendõ után ismét
Tarcalra kerültem. Mivel akkor még
egyedülálló voltam, az átcsoportosí-
tásnál engem helyeztek szülõfalumba. 

Ott is jól éreztem magam. A sors úgy
hozta, hogy idõközben megismerkedtem
Magyar Jánossal, aki a szerencsi gim-
náziumban tanított, majd 1966-ban há-
zasságot kötöttünk és Szerencsre köl-
töztünk. A Kossuth utcában kaptunk szol-
gálati lakást. Az esküvõ után születtek
a gyerekek. Elõször Csaba, majd Tünde.
A gyermekgondozási évek elmúltával a
Hunyadi János Általános Iskolában már
Sári Laci bácsi volt az igazgató. Nagyon
szerettem volna elsõsöket kapni, de
abban az idõben az volt a szokás, hogy
az idõsebb pedagógusok elsõ, második
osztályban tanítottak, a fiatalabbak vit-
ték tovább a harmadik-, negyedikeseket.
Késõbb átmentem a napközibe, ahol to-
vábbi 13 évig dolgoztam. Úgy gondol-
tam, ezt a munkát is magas színvona-
lon kell végezni, így jelentkezem komp-
lex napközis továbbképzésre. 

Idõközben már 38 éves koromban be-
fejeztem a kétéves, C-kategóriás néptánc-
oktatói tanfolyamot is Miskolcon. Az
eredmény az lett, hogy utána az iskola

mellett szakkör formájában tanítottam
néptáncra a gyerekeket. 

Klárika néni csak mondta és mondta,
de ennyi tennivaló és lelkesedés mellett
eszembe jutott a kérdés: Hogyan jutott
a családra idõ?

– Sokszor mondták, hogy velük is több
idõt kellene töltenem, de a szabadidõs
programokba igyekeztem mindig be-
vonni a gyermekeimet is. A nyári úttö-
rõtáborokban mindig ott voltak velem.
Abban, hogy napközis nevelõ lettem, az
is közrejátszott, hogy amikor édesanyám
meghalt, édesapámat gondozni kellett,
és azt hittem, így talán könnyebb lesz.
Tény, hogy megtanultam mindkettõt.
Otthon pedig valóban szükség volt a se-
gítségemre, hiszen apám egyedül ma-
radt Tarcalon, így odajártunk, gondoz-
tuk a házat, a szõlõt, késõbb málnát is
vállaltunk. Ma már elképzelni sem
tudom, hogyan bírtuk. 

– Úgy tudom, a nyugdíjazás elég ér-
dekesen alakult.

– Igen. 1995-ben egy nõgyógyászati
mûtétet végeztek el rajtam és gondol-
tam, hogy a húsvéti szünet után vissza-
megyek dolgozni. Megtörtént az operáció
és még viccelõdtem is: remélem, ez idõ
alatt a kutyák nem húzzák el az iskolát!
Mintha valamit megéreztem volna,
pedig a táppénz alatt szinte semmilyen
információ nem jutott el hozzám. Egyszer
csak jött a telefonhívás: az iskolát be-
zárják! Akkor 54 éves voltam, és az év
végére visszamentem tanítani, aztán
nyugdíjaztak. Javasolták: tessék elmen-
ni, így jobb lesz… Milyen érdekes?
Napjainkban is hasonló a helyzet.
Tizenöt év telt el azóta és a gyermek-
létszám tovább csökkent. Tehát nyug-
díjba vonultam, de még azon az éven
hívtak a Rákóczi iskolába néptáncot ta-

nítani. Merész vál-
lalkozás volt ez, hi-
szen nem gondol-
tam volna, hogy a mûtét után én még
egy évig táncolni fogok. Hála istennek,
bírtam és azóta sincs különösebb prob-
lémám. Késõbb Bekecsrõl kerestek meg,
ott egy harmadik osztályt kaptam, akik
éppen most voltak nyolcadikosok. Hét
éve annak, hogy végleg itthon vagyok.
Napjaimat aktívan töltöm, de már gon-
dolkodom azon, hogy kicsit lejjebb kel-
lene adni a tempóból, hiszen szeptem-
berben már betöltöm a 66. évemet. 

Szeretem a közösségeket, az embe-
reket. Ahhoz, hogy az utcán végigsétáljak,
nekem 1-2 óra kell, mivel sok ismerõs-
sel találkozom. Megállok, beszélgetek
régi a tanítványokkal, a szülõkkel. Ez na-
gyon jó dolog! 

– Nem hiányzik az iskola, a gyerekek?
– Ha tehetném, még ma is tanítanék.

Nem tudok elszakadni a gyerekzsivaj-
tól, mindig kitalálok valamit, hogy a kö-
zelükben lehessek. A Nyárutó Klubbal
– amelynek tagja vagyok –, minden
évben többször szervezünk valamilyen
gyermekprogramot. Egyszerûen szeretem
a gyermekarcokat látni! Ezen túl, mos-
tanában is aktívan dolgozgatok. Az
MSZP helyi nõtagozatának vagyok a ve-
zetõje és részese voltam a Nyárutó
Nyugdíjas Klub megalakításának is. Év-
tizedek óta éneklek a Hegyalja
Pedagógus Kórusban, akikkel évrõl évre
számos fellépésnek teszünk eleget. Itthon
pedig nagy a lakás, amit én tartok rend-
ben. A kertben fõként a párom dolgo-
zik, de azért olykor én is besegítek. A
férjem megtermeli a gyümölcsöt és
ilyenkor nyáridõben a befõzés az én gon-
dom. Most is éppen ezen munkálkodom.    

Muhi Zoltán

Nyugdíjba vonult Spisák Sándorné (fo-
tónkon), aki 35 évig oktatta és nevelte
a gyermekeket a Gyárkerti Óvodában.
A pedagógus tudatosan választotta ma-
gának ezt a pályát, ahol minden pilla-
natot bearanyozott számára a gyerekek
szeretete.  

– Szerencsen születtem 1952.
január 17-én, az édesapám,
Kupez László a szerencsi cu-
korgyárban géplakatos cso-
portvezetõként dolgozott – idéz-
te fel az óvónõ. – Édesanyám
évekig bérszámfejtõ volt az
üzemben. Az általános iskolát a szerencsi
leányiskolában végeztem, majd a Bocskai
István Gimnáziumban folytattam tanul-
mányaimat. 1970 szeptemberétõl felvételt
nyertem a kecskeméti óvónõképzõ in-
tézetbe, ahol kétéves nappali tagozaton
1972-ben óvónõi oklevelet szereztem.
35 évvel ezelõtt Mádon kezdtem pá-
lyafutásom, ahol bár jól éreztem magam,
1973-ban mégis örömmel vettem, hogy
sikerült átkerülnöm a szerencsi Gyárkerti
Óvodába. 1975-ben férjhez mentem
Spisák Sándor okleveles kertészmér-
nökhöz, aki napjainkban a Szerencsi
Földhivatal nyugdíjas vezetõjeként tölti
éveit. Két gyermekünk van, Sándor, aki
jelenleg villamosmérnökként dolgozik
Budapesten, valamint Simonné Spisák
Edit, aki Megyaszón az általános isko-
lában tanít. Õ jelenleg a Miskolci Egyetem
magyar szakán szerzi másoddiplomáját.
Mindketten elismert szakemberek, büsz-
kék vagyunk rájuk. Húgom, Vasas
Józsefné a Szerencsi Szakképzõ Iskolában
dolgozik. 

– Amikor 1972. augusztus 16-án át-
léptem az óvoda kapuját, még oly mesz-
szinek tûnt a majdani búcsúzás napja,
ami most elérkezett – emelte ki Spisák
Sándorné. – Visszatekintve a hátam mö-

gött hagyott idõre, úgy érzem, villám-
gyorsan telt el a három és fél évtized. A
gyermekek szeretete, ragaszkodása sok
örömet, boldogságot hozott az életem-
be. Amennyiben újra kezdhetném, ismét
az óvónõi pályát választanám, szá-

momra ez a felelõsségteljes hi-
vatás a legszebb, ami végezhe-
tek. Nincs annál csodálatosabb
érzés, nagyobb elismerés, mint
amikor az óvodából kikerült
csöppségek megállják helyü-
ket az iskolában. Késõbb pedig
komoly szakemberekké válnak,
akikre méltán lehetünk büszkék,

és akik még évek múltán is megismer-
nek bennünket az utcán, hálával visz-
szaemlékezve az itt eltöltött évekre.
Szerettem a továbbképzésekre járni,
ahol új ismereteket sajátítottam el. Nagy
lelkesedéssel próbáltam kamatoztatni
mindazt, amit ott tanultam. – Újabb ki-
hívás volt számomra a gyermekek be-
széd- és nyelvfejlesztése – folytatta Spisák
Sándorné – melynek során számos iz-
galmas élményben volt részem. Amíg az
ifjúság körében tevékenykedik az ember,
addig õ is fiatalnak érzi magát. Különösen
akkor, ha a gyermekek között töltjük min-
dennapjainkat, együtt játszva velük.
Régóta terveztem, hogy ha majd eljön
a nyugdíjazásom, több idõm marad a csa-
ládomra. Nem kell hajnalban kelnem,
végre olvashatok kedvemre, gondozha-
tom a kertet, nagy sétákat tehetek, vagy
elutazhatok álmaim városába. De most,
hogy itt a búcsú perce, mégis nehéz szív-
vel köszönök el. Csak az vigasztal, hogy
az eltelt 35 év nem volt hiábavaló. Úgy
érzem, beérett a munkám gyümölcse.
Pályafutásom – különösen az elmúlt évek
– eredményekben és sikerekben gazda-
gon teltek – zárta gondolatait a nyugdíjba
vonuló beszéd- és nyelvfejlesztõ óvo-
dapedagógus.

Az idei esztendõt az erõgyûjtés évé-
nek tekintik a szervezõk annak érde-
kében, hogy jövõre újra a már meg-
szokott magas színvonalon rendezzék
meg a nyári mûvészeti fesztivált
Szerencsen. Az elmúlt három eszten-
dõben már megszokott július végi, au-
gusztus eleji nagyszabású program he-
lyett 2007-ben szombatonként a
Szerencsi Nyári Esték elõadásai kínál-
nak kikapcsolódási lehetõséget az ér-
deklõdõ közönségnek. 

A napokban köz-
leményt juttatott el
szerkesztõségünkhöz
Jean-Christophe
Meis (fotónkon), aki
a Nestlé Hungária
Kft. Szerencs/Di-
ósgyõr Gyárának
igazgatójaként egyik alapítója volt a fesz-
tiválnak. A rendezvény ötletgazdája le-
velében felidézte, hogy 2003-ban
Phillippe Villa gitármûvész és a Mezcal
Jazz Unit helyi elõadásainak sikerén fel-
buzdulva született meg a döntés a több-
napos mûvészeti fesztivál létrehozásá-
ról. Fõ céljaik között a város és környé-
ke népszerûsítése és a különbözõ népek
kultúráinak a megismerése, a fiatal mû-
vészeknek bemutatkozási lehetõség biz-
tosítása volt, amivel Szerencs vonzere-
jének növeléséhez, a település fejlõdé-
séhez kívántak hozzájárulni. 2004-ben
másfél hétig tartó programsorozatot ál-
lítottak össze, amelyben több mint tizenöt
elõadás és kiállítás szerepelt. Egy év
múlva a siker tovább nõtt. Jó irányban
haladtak ahhoz, hogy fenntartsák az elõ-
adások igényességét és a szervezés
nagyszerûségét. A tavalyi esztendõ már
nehezebb volt, az idõjárás sem kedve-
zett a szabad térre tervezett produkci-
óknak, azonban a tájékoztatási és mar-
keting-hálózatot sem sikerült jól kivá-
lasztani és – az igazgató szerint – né-
hány technikai részlet is kívánni való ha-
gyott maga után. – A Szerencsi Mûvészeti
Fesztivál Alapítvány tavaly márciusban
útjára indított létrehozásának fõ célja,
hogy biztosítsa a sokak számára kedves
kulturális eseménynek a jövõjét, a dön-
téshozói önállóságot, valamint a szük-

séges pénzügyi keret és a megfelelõ át-
láthatóságot – emelte ki Jean-Christophe
Meis. – Tavaly június óta dolgoztam nagy
lelkesedéssel az idei rendezvénysorozat
elõkészítésén. Eredetileg 2007 elején kel-
lett volna véglegesíteni a programot és
elindítani a sikeres megvalósításhoz
szükséges reklámtevékenységet és pénz-
ügyi források elõteremtését. Ennek elle-
nére ez év áprilisában az alapítványhoz
szükséges iratok még nem kerültek be-
nyújtásra és a fellépõk véglegesítése sem
történt meg, amiben több ok is közre-
játszott, de ezekrõl nem ezúton kell szól-
ni – írja közleményében az alapító.

– Mindezeket látva világossá vált szá-
momra – folytatta az igazgató, hogy a
2007-es fesztivál pusztán pénzügyi kö-
vetkezményekkel járó kaland lenne,
nem pedig komoly vállalkozás. Az is le-
hetetlenné vált, hogy szerzõdésben kö-
telezzük el magunkat a kiválasztott mû-
vészekkel. Az ilyen jellegû problémák
elkerülésére határoztam úgy a rendezõ
csapat aktív tagjaival történt konzultá-
ció után, hogy felfüggesztem a 2007-re
vonatkozó elõkészítési munkálatokat. Így
kellõ pihenõidõ áll rendelkezésre hely-
zetünk a megerõsítéséhez, hogy 2008-
ban a fesztivál sikeres újrakezdésének
örvendhessünk.

Jean-Christoph Meis közleményének
végén reményét fejezi ki, hogy az idei
évre tervezett programokat sikerül 2008-
ra átütemezni. Már jelenleg is tárgyalá-
sokat folytatnak annak érdekében, hogy
valóban színvonalas legyen a jövõ évi
folytatás. Az igazgató köszönetet mond
a város polgármesterének megértéséért,
a jó kapcsolatuk töretlen támogatásáért.
Elismeréssel szól a lakosság érdeklõdé-
sérõl és a szervezõ csapatról, akik tovább
harcolnak a fesztivál sikeréért. Az eddi-
gi szponzoroknak szóló köszönetet Jean-
Christophe Meis azzal egészítette ki, hogy
közülük néhányan már azzal is bizo-
nyították elkötelezettségüket a jó ügy mel-
lett, hogy a halasztás ellenére átutalták
a 2007. évre szánt támogatást. 

– A város önkormányzata számára fon-
tos, hogy a településen mûködõ vállal-
kozásokkal jó kapcsolatot alakítson ki,
hiszen közösen hatékonyabban dol-
gozhatunk az itt lakó emberekért –
emelte ki lapunknak nyilatkozva
Rónavölgyi Endréné (fotónkon). Ez a part-
nerség a megélhetési lehetõségek biz-
tosításán túl a mindennapok komforto-

sabbá tételére is ki-
terjed. A város fej-
lesztésében a képvi-
selõ-testület önállóan
nem lehet sikeres,
ami a mûvelõdés te-
rületére is érvényes.
A polgármester sze-
rint örömteli folya-

mat indult el az elmúlt idõszakban a te-
lepülésen azzal, hogy vállalkozások
összefogva a kultúra mecénásaként je-
lentek meg, segítséget nyújtva egy-egy
nagyszerû program megvalósításában.
– Erre jó példa a Szerencsi Mûvészeti
Fesztivál, amely a Nestlé Hungária Kft.
Szerencs/Diósgyõr gyárának vezetésével,
a helyi önkormányzat, valamint a Városi
Kulturális Központ és Könyvtár együtt-
mûködésével jött létre. A nyári egyhe-
tes programsorozat az elmúlt években
üdítõ színfoltja lett a város életének, ami
ráirányítja a figyelmet a térségre. Az ese-
ménynek kulturális jelentõségén túl gaz-
dasági hatása is van, hiszen a távolabbról
érkezett vendégek késõbb – akár bará-
taikat is magukkal hozva – turistaként
visszatérnek Szerencsre. 

– A mûvészeti fesztivál megrendezé-
séhez szükséges pénz több forrásból szár-
mazik – ismertette Rónavölgyi Endréné
– amihez elsõsorban Jean-Christophe
Meisnek köszönhetõen helyi és kör-
nyékbeli vállalkozások jelentõs össze-
gekkel járulnak hozzá. A költségek az
elmúlt években 8–12 millió forintra
rúgtak, amihez évente a város önkor-
mányzata 2–3 millió forint támogatást
nyújtott azon túl, hogy teljeskörûen biz-
tosította az elõadások megtartásához
szükséges infrastrukturális hátteret. 

A polgármester szerint a fesztivál biz-
tos anyagi hátterének megteremtését
szolgálja az alapítvány folyamatban
lévõ létrehozása, amely a kulturális
programok kidolgozásában is fontos
szerepet vállal. Az idei esztendõ a ta-
karékosság és az erõgyûjtés éve. – Meis
úrral közösen úgy határoztunk – erõsí-
tette meg Rónavölgyi Endréné –, hogy
2006-ot a következõ, jövõ évi rendez-
vény alapos, mindenre kiterjedõ elõké-
szítésére fordítjuk. A város lakói azon-
ban nem maradnak programok nélkül,
hiszen a Szerencsi Nyári Esték kereté-
ben szombatonként zenés, táncos pro-
dukciók fogadják majd a helyben élõ-
ket és a városba látogatókat. 

MÛVÉSZETI FESZTIVÁL – JÖVÔRE 

KEDVES ÓVODÁM, SOK SZÉP
NAP UTÁN, ITT A BÚCSÚ…
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Kötvény kibocsátásáról határozott jú-
nius 15-ei rendkívüli ülésén a szeren-
csi képviselõ-testület. A számlafizetõ
pénzintézettõl felvételre kerülõ, sváj-
ci frank alapú, egymilliárd forint ösz-
szegû hitel 85 százalékát fejlesztési cé-
lokra, a fennmaradó részt pedig mû-
ködési kiadásokra fordítja az önkor-
mányzat.

Napirend elõtti felszólalásában Koncz
Ferenc nehezményezte, hogy a rend-
kívüli ülésrõl két nappal korábban
kaptak értesítést. Javasolta, hogy ezen
a napon kizárólag ezt a napirendi pon-
tot tárgyalják meg, a szalmatüzelésû erõ-
mûvel kapcsolatos kérdésekkel most ne
foglalkozzanak. Rónavölgyi Endréné
polgármester kiemelte: a kötvénykibo-
csátás olyan fontos, a város életét meg-
határozó döntés, amit célszerû külön
megvitatniuk. Ugyanakkor korábban
egyhangúlag döntöttek arról, hogy a
város településrendezési tervét módo-
sítani fogják annak érdekében, hogy a
szalmatüzelésû erõmû megépülhes-
sen a keleti ipartelep szomszédságában.
A változtatás elkészült, ezt kellene
most elfogadniuk. Szavazás következett,
amely során a testület Danyi László tar-
tózkodása, valamint Egeli Zsolt, Koncz
Ferenc, Korondi Klára és Takács István
ellenszavazatával úgy döntött, hogy
megvitatja a településrendezési terv mó-
dosítását. 

Az elsõ napirend tárgyalásánál Ballók
Istvánné, a polgármesteri hivatal vá-
rosgazdasági osztályvezetõje az írásos
anyag szóbeli kiegészítéseként fel-
idézte, hogy az önkormányzat május
24-ei ülésén határozott arról, hogy a
kötvénykibocsátásra ajánlatot kérje-
nek három pénzintézettõl. Ezeknek a
beérkezése után, június 13-án tudták
elkészíteni az elõterjesztést. Két helyi
fiókkal rendelkezõ bank élt a lehetõ-
séggel, az egyik dokumentáció azon-
ban nem a kiírásban elõírt zárt borí-
tékban érkezett, így azt ugyan meg-
vizsgálták, de nem értékelték. A két aján-
lat közül az elõírásoknak mindenben
megfelelõ OTP Banké volt a kedvezõbb,
amely svájci frank alapú és változó ka-
matozású. Ez utóbbi alapjául három-
havi CHF LIBOR szolgál bázisul, amely-
nek jelenleg 2,47% a mértéke. A bank
haszna 0,8%, így jelenleg a kötvény-
kibocsátásnál 3,24% kamattal kell szá-
molni és a tõketörlesztésre három év
türelmi idõt kap a város. Takács István
elnök a pénzügyi bizottság nevében
szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy
az egymilliárd forint ellenében húsz év
alatt közel 1,4 milliárd forintot fizetnek
vissza. Fontos lenne, hogy minél ha-
marabb megszüntessék az önkor-
mányzat forráshiányát, ami az idén 150
millió forintra rúg. Ennek érdekében már
tettek lépéseket, amit folytatni szüksé-

ges a látható és a rejtett tartalékok fel-
tárásával. A bizottság egyetértett a köt-
vénykibocsátással és azzal, hogy a
Szerencsi Városüzemeltetõ Kht. mû-
ködéséhez 40 millió forint hitelt ve-
gyenek fel. Koncz Ferenc kifogásolta,
hogy a képviselõknek nem volt idejük
banki szakemberekkel egyeztetni az
ügyletrõl. Felmérték-e, milyen moz-
gásteret hagynak a következõ képviselõ-
testületeknek, és az esetleges árfo-
lyamváltozások hogyan hatnak a város
gazdálkodására? Készült-e olyan írásos
könyvvizsgálói megállapítás, amely
megalapozottnak minõsíti a kötvény-
kibocsátást, ami a város számára ke-
zelhetõ lesz. Egeli Zsolt arra kérdezett
rá, hogy a kamat mértéke a futamidõ
végéig változatlan marad-e? Takács
István arra volt kíváncsi, hogy mi van
akkor, ha a forint árfolyama jelentõsen
meggyengül. Készült-e elõterjesztés a
város kiadásaiban lévõ tartalékokról?
Valóban 1 milliárd forintot kell-e fel-
venniük, vagy elég lenne 700 millió fo-
rint is? Mi történik akkor, ha a város
által beszedhetõ iparûzési adó drasz-
tikusan lecsökken? Ballók Istvánné is-
mertette: devizaalapú tranzakcióról
van szó, és biztosítékokat kérnek majd
arra, hogy a város a változó kamato-
zás miatt ne járjon rosszul. Ennek a rész-
leteit ki fogják dolgozni. A kötvényki-
bocsátás célja az eddigi hitelek ked-
vezõbb feltételekkel történõ kiváltása,
és a pályázatokhoz szükséges önrész
biztosítása. Ez utóbbiak közül a város
idei költségvetésében is szerepel a pol-
gármesteri hivatal rekonstrukciójának
folytatása, a piactér rendbetétele, út-
építés, valamint óvodai és egészségügyi
beruházások saját erejének finanszíro-
zása. Biztosítani szükséges az önrészt
a rendelõintézet gépbeszerzéséhez, a
Világörökségi kapuzathoz, a fürdõ és
várkert rekonstrukciójához, a Szilas A.
Pál utca mögötti telkek kialakításához,
út- és járdafelújításokhoz, az Ipari Park
szennyvízbekötéséhez. A fejlesztési és
felújítási saját forrásigény 214 millió fo-
rint. 2008-tól a pályázati saját erõre 303
millió forint áll majd rendelkezésre. 

Fekete Tibor könyvvizsgáló kiemel-
te, hogy az elõterjesztéssel kapcsolat-
ban nem készített írásos véleményt.
Havonta beszélnek a polgármesteri
hivatal pénzügyi szakembereivel az ön-
kormányzat pénzügyi helyzetérõl. Így
történt ez a kötvénykibocsátás elõké-
szítésénél is, azonban az indokoltság
és a szükségszerûség megítélése könyv-
vizsgálóként nem feladata. Az azonban
már igen, hogy a tranzakció hogyan hat
az önkormányzat gazdálkodására. A
rendelkezésre álló adatok szerint a mos-
tani kötvénykibocsátásból húsz évig je-
lentkezõ terhek nem haladják majd meg
azt a kötelezettséget, amivel az elmúlt
tíz esztendõben kellett évente szem-

benéznie a városnak. A jelenlegi árfo-
lyamot figyelembe véve a korábbi fej-
lesztési hiteleknek minimum kétszeres
volt a többletterhe. A kamatok prog-
nosztizálására azonban felelõsséggel
senki nem vállalkozhat. A könyvvizs-
gáló szerint, ha az önkormányzat úgy
dönt, hogy pótlólagos forrást von be a
gazdálkodásához, akkor ahhoz a mos-
tani kötvénykibocsátás ígérkezik a leg-
kedvezõbb hitellehetõségnek. Bíró
László kiemelte, hogy az árfolyamvál-
tozás az euró bevezetéséig jelent koc-
kázatot. A költségvetési tartalékok fel-
tárása megtörtént, a bevezetett intéz-
kedésektõl 100 millió forintos megta-
karítást remélnek. Ez nem jelenti azt,
hogy nincs szükség további racionali-
zálásokra, amit javaslatként le fognak
tenni a képviselõk asztalára. Koncz
Ferenc szerint a mostani vezetés évi
százmillió forintjába kerül a városnak,
így lett a korábbi 200 millió forintos hi-
telállományból 700 millió forintos tar-
tozás. A fennálló adósság kedvezõbb-
re cserélését támogatni tudná és a plusz
háromszázmillió felvételét is, ha a
pénzt munkahelyteremtésre fordítják.
A képviselõ szerint a jó pénzügyi aján-
lat csábításának engedve túlnyújtózik
a város a lehetõségein, a 700 millió fo-
rintos hitelbõl 1,4 milliárdos adósság
keletkezik, mert ennyit kell húsz év alatt
visszafizetni, megterhelve a következõ
önkormányzatokat. Nagy probléma,
hogy a terhek változatlanságára senki
nem mer garanciát vállalni. A képvi-
selõ példaként említette, hogy a tér-
ségben Taktaharkány és Tokaj is hitel
nélkül gazdálkodik. Szerencsen az
egymilliárd forintnak a felét szánnák fej-
lesztésekre és szó sincs arról, hogy a
kötvénykibocsátással a 2008. utáni fej-
lesztések önrészére meglenne a fede-
zet. Egeli Zsolt szerint nem az a kér-
dés, hogy fejleszteni akarják-e
Szerencset vagy sem. Valamennyi kép-
viselõ a település gyarapodását szeret-
né szolgálni. Az elõterjesztés nem kor-
rekt, amikor a várható terheket kizáró-
lag úgy tálalja, hogy a jelenleg ér-
vényben lévõ kamatokat veszi figye-
lembe. Szükség lenne árfolyamgaran-
ciára, amire az osztályvezetõ szavai
alapján valamilyen biztosítás szolgál-
na. Ennek a költsége azonban nem is-
mert. Kidolgozott biztosítékok nélkül fe-
lelõtlenség lenne a döntés, amit ennek
a megszületéséig célszerû lenne elha-
lasztani. Vaszily Miklós kiemelte, hogy
a jelenlegi helyzetben az önkormány-
zat késedelmesen fizet, ami rontja a
város presztízsét. A kötvénykibocsátás
lehetõséget ad arra, hogy fellélegez-
zenek. A hitelek eddig is változó ka-
matozásúak voltak, a mostani tranzakció
terhei kedvezõbbnek mutatkoznak.
Háromszázmillió forint tartalékra szük-
ség van, és egyetért azzal, hogy ezt az

összeget pénzben is megtérülõ beru-
házásokra fordítsák. Ilyen lehet példá-
ul a szalmatüzelésû erõmûben kelet-
kezõ melegvízre alapozva egy strand-
fürdõ létrehozása. Hidegkúti Ákos arra
hívta fel a figyelmet, hogy a város ve-
zetése 2008 végéig el fogja költeni az
egymilliárd forintot. A kötvénykibo-
csátási szerzõdésbe az árfolyamkoc-
kázatra biztosítékokat kellene beépíte-
ni. A 2008 utáni fejlesztésekrõl egy szó
sem esik az elõterjesztésben és biztos
benne, hogy akkor is történik majd hi-
telfelvétel. Kérte a képviselõket, hogy
megfontoltan döntsenek. Suskó Viktor
szerint egyetértés tapasztalható az ön-
kormányzatban arról, hogy a mostani
lehetõségek közül a kötvénykibocsátás
a legkedvezõbb konstrukció. A koráb-
bi testületek is az akkori legjobb kon-
díciókkal vettek fel hitelt. Az idõ azon-
ban haladt elõre és most ezek kiváltá-
sáról kell dönteniük. Húsz év hosszú
idõnek tûnik, de 15 esztendõre már vet-
tek fel fejlesztési forrást, ami majdnem
ennyi idõ volt. A mostani tranzakció-
nak persze van némi kockázata, de az
elmúlt évek tapasztalata alapján nem
tûnik nagynak. Az egymilliárd forint-
ból több mint 800 millió forint szolgál
fejlesztési célokat, amibõl több mint öt-
százmillió forintot most, illetve az el-
következõ években használnak fel. Az
önkormányzat gazdálkodását tovább ra-
cionalizálják és reméli, hogy a forrás-
hiány nagy része eltûnik. A képviselõ
szerint nem szép dolog hárommilliárd
forintos tartozásról nyilatkozni, mint tette
azt Takács István a Szerencsi Hírek leg-
utóbbi számában, félrevezetve a la-
kosságot. Heves János szerint az nem
kérdés, hogy fejleszteni kell. A pénzt
városi beruházásokra kell fordítani. A
bankoknak nem feladata, hogy garan-
ciát adjanak a kamatra. Az árkockázati
fedezetbiztosítást a kötvénykibocsátás
után kell megkötni. Az OTP húsz év
alatt nem emeli a neki járó százalékot,
a LIBOR módosulásával a hazai ka-
matláb is változik. 40-60 millió forint
törlesztési kötelezettsége mindenkép-
pen lett volna minden évben a város-
nak. Az új konstrukcióval további fej-
lesztéseknek is megteremtik az alapját.
Az alpolgármester emlékeztetett: az in-
tézményi racionalizálást öt ellensza-
vazattal fogadták el. Aki akkor nemmel
szavazott, most ne követeljen további
racionalizálási lépéseket. Kalina Lajos
szerint magáért beszél az, hogy 1997-
ben 2,3 milliárdos fõösszegû költség-
vetés mellett 100 millió forint volt a város
hitel- és kamattörlesztése, 2006-ban 3,8
milliárdos fõösszeg mellett ugyancsak
100 millió forint adósságot fizettek visz-
sza. A húsz évre szóló prognózisban
ekkora összeg nem szerepel. Az elkö-
vetkezõ idõszakban a költségvetési fõ-
összeg további várható emelkedésével
nem látszik különösebben kockáza-
tosnak az egymilliárd forintos köt-
vénykibocsátás. Húsz év alatt gyakor-
latilag nem lesz nagyobb a város adós-
ságszolgálata annál, mint amit az el-
múlt tíz esztendõben teljesítettek. A hét-
százmillió forintos hitelfelvételt min-
denki el tudja fogadni. A fennmaradó
300 millió pedig Szerencs továbbfej-
lõdését szolgálja, amivel pályázati tá-
mogatással a kiírásoktól függõen 2–5
milliárd forint közötti értékkel gyara-
píthatják a város vagyonát. Ezzel szem-
ben a 1,4 milliárd forintot húsz év alatt
kell visszafizetni. A fejlesztések ma-
gukban hordozzák a munkahelyte-
remtés lehetõségét. Takács István sze-
rint akárhogy csûrik-csavarják a szót,
nem korrektek a lakossággal szemben.
Azzal bízták meg õket, hogy ne csi-
náljanak tartozást. Az anyag elõkészí-
tése nem megfelelõ, hiszen ötletszerû-
en merült fel az elmúlt idõszakban, hogy

bocsássanak ki kötvényt. Amennyiben
az elõzõ ülésen kellõ komolyságú elõ-
terjesztés kerül eléjük, akkor nem mon-
dott volna hárommilliárd forint adós-
ságot. Az ülés után gyorsan kellett nyi-
latkoznia és számításába hibát vétett.
A képviselõ kifogásolta: nem kapott rá
választ, hogy mennyire korlátozzák a
következõ önkormányzatok mozgás-
terét és hogy szükséges-e a plusz há-
romszázmillió forintot felvenniük? Mi
történik, ha drasztikusan csökken a város
iparûzési adóbevétele? A térségi fel-
adatok ellátásának kompenzálására
tettek-e lépéseket az állam felé? Koncz
Ferenc arra volt kíváncsi, hogy az euró
bevezetése milyen hatással lesz majd
a kamatterhekre? Amennyiben a város
céget alapít, a munkahelyteremtõ pá-
lyázatokon is eredményesen szerepel-
het. Vaszily Miklós arra hívta fel a fi-
gyelmet: az önkormányzatnak az a fel-
adata, hogy kedvezõ feltételeket biz-
tosítson a munkahelyteremtéshez.
Ugyanakkor napjainkban már négyszer
annyi közhasznú foglalkoztatottnak
biztosítanak kereseti lehetõséget, mint
korábban. Heves János szerint most le-
hetõségük lesz arra, hogy háromszáz-
millió forint felhasználásával három-
milliárdos értéket teremtsenek. Most kell
lépni, a lehetõséget pedig nem szabad
elmulasztani. Egeli Zsolt kiemelte: nap-
jainkban fix kamat mellett nincs hitel.
Ugyanakkor teljes körûen kell látniuk
a dolgokat. Nem kaptak tájékoztatást
arról, hogy az egymilliárd forintért
mennyit fizetnek majd vissza. A kép-
viselõ ügyrendi javaslattal élt: a város-
gazdasági osztályt kötelezzék az elõ-
terjesztés biztosítékokkal történõ ki-
egészítésére és ezek ismeretében a jú-
nius 21-ei ülésen hozzák meg a dön-
tést. Ezt az önkormányzat Bíró István,
Fekete József, Gál András, Heves János,
Uray Attiláné, Rónavölgyi Endréné,
Suskó Viktor, Vaszily Miklós ellensza-
vazatával, Danyi László, Kalina Lajos
és Sipos Attila tartózkodása mellett el-
utasította. 

Hidegkúti Ákos szerint az 1,4 mil-
liárdos visszafizetendõ összeg csak
feltételezés, ami akár kétmilliárd fo-
rint is lehet. A forint alapú hitelek a
futamidõ végéig fix kamatozásúak,
ilyennek a felvételére is lehetõsége
volna a városnak. Az önkormányzati
törvény rendelkezései szerint a kép-
viselõ-testület gazdasági társaságok
létrehozásával bevételekhez juthat.
Egy munkahelyteremtést szolgáló
saját cég nyereséges mûködtetése ki-
törési pontként szolgálhat. Kalina
Lajos szerint a 700 millió forintos köt-
vénykibocsátást mindenki jó szívvel
elfogadja. A képviselõk egy részének
azzal a 300 millió forinttal van gond-
ja, amivel a település gyarapodását
lehetne elõsegíteni. Azt senki nem
gondolja, hogy 2008 után nem kell
majd a városnak hiteleket felvenni.
Az azonban elképzelhetõ, hogy az
akkori kondíciók a mostaninál is ked-
vezõbbek lesznek. Suskó Viktor sze-
rint elsõ hallásra jó ötletnek tûnik,
hogy a 300 millió forintot közvetle-
nül munkahelyteremtésre költsék.
Az elmúlt idõszakban a városüze-
meltetõ társaság is elindult ebbe az
irányba. A cégbe kétszer tett bele
pénzt a város és az idén is fognak.
Nincs garancia arra, hogy az új gaz-
dasági egységnél ez nem így törté-
nik majd. Az önkormányzati törvény
alapján vállalkozási tevékenységgel
nem veszélyeztetheti a gazdálkodá-
sát. 

(Folytatás a 9. oldalon.)
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A döntés alapjául szolgáló elõterjesztés rögzíti, hogy
a devizaalapú kötvénykibocsátásból származó egymil-
liárd forint 85 százalékát fejlesztésre, a fennmaradó 15
százalékát pedig mûködésre fordítja az önkormányzat.
A teljes összegbõl 267,4 millió forintot szánnak a meg-
lévõ fejlesztési hitelállomány kiváltására, 150 millió fo-
rintot pedig az idei mûködési kiadások egyszeri fede-
zetére. A Szerencsi Városüzemeltetõ Kht. hitelkiváltá-
sára 40 millió forintot, a cég egyszeri fejlesztési támo-
gatására 24,5 millió forintot költenek. Az idei és a jövõ
évre tervezett beruházások pályázati önrészére 518 mil-
lió forint áll majd rendelkezésre. 

A kötvényeket az OTP Bank Nyrt. zártkörûen, a név-
érték 100 százalékán hozza forgalomba. A svájci frank
alapú tranzakció változó kamatozású, amelynek a mér-
téke 3 havi CHF LIBOR + 0,8 százalék. (Ez a jelenlegi
kamatszinttel számolva összesen 3,27 százalék.) A fu-
tamidõ háromévi tõketörlesztési türelmi idõ mellett húsz

év. A kötvénykibocsátás egyszeri költsége 215 ezer fo-
rint, a bank szervezési, lebonyolítási díjként hatmillió
forintot számol fel. A jelenlegi kamatszint változatlan-
ságát feltételezve az évente jelentkezõ tõke- és kamat-
fizetés 2010 és 2027 között 44,3 millió forint és 89,6
millió millió forint között alakul. Ez utóbbit 2011-ben,
míg a kisebb összeget 2027-ben kell majd teljesítenie
az önkormányzatnak. A számítás alapján az egymilli-
árd forint tõkére esõ kamatteher 376,4 millió forint.  

A képviselõk a döntéshez táblázatot kaptak az elmúlt
tíz esztendõben meglévõ fejlesztési hitelállomány tõke-
és kamattörlesztési kötelezettségeirõl. 1997–2006 között
az önkormányzat összesen 916,5 millió forint tõke-visz-
szafizetést teljesített, amihez 452,9 millió forint kamat
társult. A két összeg együttesen 1 milliárd 369 millió fo-
rint terhet jelentett. A fennálló fejlesztési hitelállomány
1997-ben 374,9 millió forint, 2002-ben 246 millió fo-
rint, 2006-ban pedig 282,3 millió forint volt.

A KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS HÁTTERÉRÕL 



Az egyéni vállalkozók, gazdasá-
gi társaságok szerint az a jó köny-
velõ, aki a munkájáért nem kér túl
sokat, viszont „elintézi”, hogy kevés
adót kelljen fizetni. Az APEH revi-
zorai azonban azokkal a könyve-
lõkkel dolgoznak szívesen, akik
mindig elérhetõek, a megbeszélt
vagy értesítésben szereplõ idõ-
pontban a képviselet igazolásával
pontosan megjelennek, az iratanyag
rendezett, könnyen és gyorsan át-
tekinthetõ, ezáltal a „bárki számá-
ra ellenõrizhetõség” követelményét
is teljesítik. A pontosság mellett
fontos még a szaktudás, az alkal-
mazott könyvelõprogram korszerû-

sége is, mert ezek hiányát már egy
szúrópróbaszerû ellenõrzéssel is
hamar megállapítják az adóellen-
õrök, és ezzel jelentõs összegû bír-
ságot kockáztat az adózó. 

A könyvelõ hibájára okkal senki
sem hivatkozhat, hiszen az adókö-
telezettség, és így a bírság is egyér-
telmûen a vállalkozót, társaságot
terheli. Ilyen esetek kivédésére elõre
fel lehet készülni megfelelõen szö-
vegezett szerzõdéssel. Esetleges köny-
velõváltáskor a teljes fõkönyvi köny-
velést el kell kérni a számlák és bi-
zonylatok mellett, ellenkezõ esetben
ezt meg kell ismételni, ami jelentõs
költséggel jár. 

A könyvelõk az iratok alapján je-
lenleg több mint 30 adónemre vo-
natkozóan készítenek bevallásokat az
adatok rögzítése mellett, ez jelentõs
mennyiségû munkát igényel. Fentiek
miatt leáldozóban van az „Olcsó
Jánosok” kora, ezt az egyre maga-
sabb összegben kiszabott bírságok és
büntetések hatására azok is tapasz-
talhatják, akik elsõsorban a könyve-
lõnek fizetendõ összegen akarnak
spórolni. – Ne olcsó, hanem jó
könyvelõt válasszunk! – tanácsolják
az adóellenõrök.

BETÖRÕBANDÁT FOGTAK 
Több mint négyszáz doboz ciga-

rettát, valamint feszítõ-vágó eszkö-
zöket foglaltak le a tokaji rendõrök
június 15-ére virradóra Erdõbénye kö-
zelében. A járõr az éjszakai órában
állította meg a kék színû Suzuki sze-
mélygépkocsit, amelyben négyen
ültek. A dohányáru és a betörésre al-
kalmas eszközök az autó csomagte-

rébõl kerültek elõ. Mint kiderült, a
vilmányi és hernádvécsei illetõségû
férfiak az Erdõhorvátiban lévõ kocs-
mát fosztották ki, amin most rajta-
vesztettek. A társaság már régebben
garázdálkodik Zemplénben és
Abaújban, ez alkalommal azonban
csuklójukon kattant a bilincs. A
rendõrök által lefoglalt füstölnivaló
értéke meghaladja a kétszázezer fo-
rintot.

VITTÉK A PÉNZT 
Négy férfi zörgetett be Baskón az

egyik családi házba azzal, hogy hul-
ladék fémet szeretnének felvásárol-
ni. Az ott lakó idõs néni nem akar-
ta beengedni az idegeneket. Egyikük
azonban meglátott az udvaron egy
régi vashordót, amiért tízezer forin-
tot kínált. A nõ nem tudott ellenáll-
ni a csábításnak. A portára belépõk
egyike a hordót vizsgálta, a másik
pedig egy húszezressel akart fizetni,
ami persze csak elterelés volt.

Amikor a visszajáró pénzt kereste
az asszony, a „felvásárlók” meg-
nézték, hogy honnan veszi elõ a ban-
kókat. Az udvaron maradt társaik kö-
zölték, hogy mégsem kell a hordó,
mert lyukas. Amíg az asszony kiment
hozzájuk, a csoport egyik tagja visz-
szament a lakásba és magával vitte
az ott talált pénzt – közel 170 ezer
forintot. Ezt követõen az idegenek
szinte futva távoztak az udvarról, és
autóba ülve nagy sebességgel el-
hagyták a települést. Szerencsére a
falu lakói felírták a kocsi rendszámát,
és a Szerencsi Rendõrkapitányság
ügyeletére már ennek bemondásával
jelentették be a bûncselekményt. 

A tállyai és tokaji rendõrõrsök be-
osztottai 10 percen belül lezárták a
településrõl kivezetõ utakat, azonban
az elkövetõk már elhagyták a terü-
letet. A jármû ellen körözést adtak
ki és a megyei rendõr-fõkapitányság
traffipaxos járõrei Kistokaj térségében
rövidesen elfogták az elkövetõket. Az
átvizsgált kocsiból a pénz is elõke-
rült, amit még aznap visszaadtak az
idõs néninek. A tettesek ellen a
Tállyai Rendõrõrsön indult eljárás. 

BESURRANÓ TOLVAJOK
RENDÕRKÉZEN 

Hívatlan látogatók jártak június 16-
án az éjszakai órákban a bodrogke-
resztúri Vendégházban.

A sötétség leple alatt érkezõ négy-
fõs társaság kihasználta, hogy a szál-
lóban tartózkodók nem zárták be az
épület bejárati ajtaját, így  – amíg õk
az igazak álmát aludták – a nyitott

ajtón bemenve az egyik vendég ké-
zitáskájából kétszázötvenezer forint
értékû román lejt vittek el. A sértett
még látta, amint a szobából távoz-
nak az elkövetõk, és azonnal értesí-
tette a rendõrséget. A helyi járõrök
kiderítették, hogy a csoport a
Sátoraljaújhelyig közlekedõ vonatra
szállt fel. Errõl egy szolgálatba igyek-
võ, éppen a szerelvényen tartózko-
dó sátoraljaújhelyi rendõr is értesí-
tést kapott, aki a személyleírás alap-
ján felismerte a tetteseket, akiket nem
engedett leszállni a vonatról és az ál-
lomáson átadta õket az idõközben
kiérkezõ kollégáinak. Az egyenru-
hások a bûncselekménybõl szárma-
zó pénzt is megtalálták a társaság sá-
toraljaújhelyi, karosi és két alsóbe-
recki tagjainál, akik további négy be-
surranásos lopást is beismertek, ame-
lyeket még az éjszaka folyamán
Tokajban követtek el.

A TEMETÕ LETT
A BÚVÓHELYÜK

A község egyik italboltja elõtt két
gazdátlan kerékpárra lettek figyel-
mesek június 19-én az éjszakai órák-
ban a Taktaharkányi Rendõrõrs szol-
gálatban lévõ járõrei. Az egyenru-
hások az épületet körbejárva meg-
állapították, hogy betörték a ven-
déglátóhely ablakát, amit a korábbi
ellenõrzéseik során még épen talál-
tak. A szomszédos temetõ felõl han-
gok hallatszottak, ezért a közelben
lévõ polgárõrökkel a kegyeleti helyet
is átvizsgálták a rendõrök.  Közös erõ-
vel rövid idõ alatt sikerült elfogniuk
H. Z. és H. J. taktaharkányi lakoso-
kat, akik, miután betörték az italbolt
ablakát, a sírok között megbújva fi-
gyelték a történteket. Miután az
üvegcsörömpölésre senki sem fi-
gyelt fel, visszamentek az üzlethez,
hogy a kirakaton keletkezett résen be-
jutva tegyenek szert zsákmányra.
Az érkezõ járõrök azonban megza-
varták õket és a helyszínrõl elme-
nekülve a temetõben próbáltak meg
elrejtõzni. A közelben lévõ éber
polgárõr erre a mozgásra figyelt fel
és a rendõrökkel közösen elfogta a
tetteseket.
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Idén másodszor találkoztak egy-
mással a Szerencsi Rendõrkapitány-
ság parancsnokai és az illetékessé-
gi területen található polgárõr-egye-
sületek vezetõi. A hagyományos ne-
gyedéves esemény június 1-jén volt
a prügyi mûvelõdési házban. 

Házigazdaként Bazsó Áron, a köz-
ség jegyzõje köszöntötte a megje-
lenteket, méltatva a rendõrség és a
polgárõrség a település közbizton-
ságának megõrzése, javítása érde-
kében tett erõfeszítéseit. A köszön-
tõt követõen Bujdosó Ferenc, a
Szerencsi Kistérség Polgárõr Egyesü-
leteinek kistérségi felelõse vázolta a
polgárõrség elmúlt negyedévben
végzett tevékenységét, tájékoztatást
adott az elért eredményekrõl, meg-
határozó eseményekrõl. Bujdosó
Ferenc kiemelkedõ teljesítményként
értékelte, hogy a megyei polgárõr
közlekedésbiztonsági versenyen a
szerencsi kistérség képviselõi elsöp-
rõ sikert arattak.

Lõcsei János kapitányságvezetõ
gratulált a szép eredményhez és az
országos versenyen is hasonló szín-
vonalas helytállást kívánt. A rend-
õrkapitány tájékoztatta a jelenlévõ-
ket az elmúlt negyedév bûnügyi és
közbiztonsági helyzetének alakulá-

sáról. Az alezredes kiemelt fontos-
ságúnak tartotta a bûn- és baleset-
megelõzési elõadásokat, tájékozta-
tókat még a szünidõ beköszöntése
elõtt az oktatási intézményekben. 

Mint elhangzott, a nyári idegen-
forgalmi szezon beindulása számos

plusz terhet jelent a rendõrségnek és
a polgárõrségnek egyaránt. Az egyre
szaporodó számú rendezvények biz-
tosítása, a növekvõ turistaforgalom
indokolja, hogy – az elmúlt évekhez
hasonlóan – közös szolgálatokat
szervezzenek.

Közúti baleset történt június 9-én
Bodrogkeresztúr belterületén. A hely-
színi információink szerint a Volvo
Tokaj felé haladt a település fõutcá-
ján, amikor hirtelen rosszul lett a
sofõr, aki emiatt az út jobb oldalán
lévõ vízelvezetõ árokba hajtott au-

tójával, és egy beton áteresznek csa-
pódva állt meg. A férfi sértetlenül
úszta meg a balesetet, azonban két
utasát a mentõk kórházba szállítot-
ták. A baleset körülményeit a
Szerencsi Rendõrkapitányság közle-
kedésrendészeti osztálya vizsgálja.

Közeleg a nyári aratá-
sok ideje. A szálas és
szemes termények beta-
karításakor különösen a
nagy meleg miatt jelen-
tõsen megnõ a tûzve-
szély. A megelõzés érde-
kében mindenki számá-
ra fontos, hogy betartsa a
megelõzést szolgáló elõ-
írásokat.

Az Országos Tûzvé-
delmi Szabályzatban fog-
laltak szerint a kalászos és
szálas termények aratá-
sában és a hozzá kapcsolódó tevé-
kenységben csak tûzoltó-készülékkel
ellátott gép vehet részt. A szakembe-
rek javasolják, hogy a nagy értékû me-

zõgazdasági eszközökön jó hatásfokú
készüléket helyezzenek el a tulajdo-
nosok. Kötelezõ a betakarításban részt-
vevõk tûzvédelmi oktatása, az aratás
közelében pedig ekével ellátott erõ-
gépet és legalább három köbméter ûr-
tartalmú, vízzel teli tartályt kell ké-
szenlétben tartani.

A nyári mezõgazda-
sági munkák egyik leg-
nagyobb veszélyforrá-
sa a tarlóégetés, ami
alapesetben tiltott te-
vékenységnek számít.
Meghatározott feltéte-
lek esetén a learatott
szántóföldön lehetõség
van a növényi szárak
elégetésére. A helyszínt
és az idõpontot azon-
ban az esemény elõtt
legalább 24 órával írás-
ban kell bejelenteni a

Szerencsi Hivatásos Önkormányza-
ti Tûzoltóságon. 

Aki a tûzvédelmi szabályokat, elõ-
írásokat megszegi, illetve nem tartja be,
esetleg a keletkezett tûzesetek felszá-
molását nem segíti elõ, a rendelkezé-
sek alapján hatvanezer forintig terje-
dõ pénzbírsággal sújtható.

A személygépkocsival közlekedõk
gyakran bosszankodnak, hogy a ro-
bosztus, sokszor lomhának bizonyu-
ló teherautók, kamionok miatt jóval
lassabban haladhatnak.

Idén június 15-ével is érvénybe lé-
pett az úgynevezett kamionstop, ami

augusztus 31-ig tart. A korlátozás ér-
telmében a 7,5 tonnánál nehezebb jár-
mûvek ebben az idõszakban szom-
baton reggel 8 és vasárnap este 10 óra
között, valamint a munkaszüneti na-
pokon nem vehetnek részt a közúti
forgalomban, a számukra kijelölt par-
kolókban kell várakozniuk. Kivételek
persze vannak, pld. az élõállatokat
szállító jármûvek. A rendelkezés célja,
hogy a nyári idõszakban a hétvégi for-
galmat zökkenõmentesebbé és biz-
tonságosabbá tegyék. Az immáron 11.
alkalommal életbe lépõ korlátozás
rendõrségi tapasztalatai szerint a fu-
varozók számolnak a kamionstoppal,
és annak figyelembevételével kalku-
lálják az úthoz szükséges idõt. A kor-
látozás betartását a rendõrség folya-
matosan ellenõrzi.

Az erdõkre vonatkozó országos tûz-
gyújtási tilalmat rendelt el a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium. A csapadékmentes és
rendkívül meleg idõjárás miatt kiadott
rendelkezés értelmében június 20-tól
átmenetileg az arra kijelölt helyeken sem
szabad nyílt lángot használni az erdõ-
területeken és azok szélétõl számított
kétszáz méteren belül, valamint a
közút és vasút menti fásításokban. A kor-

látozás a parlag- és a gazégetésre egy-
aránt vonatkozik. A szaktárca arra kéri
az utazókat, hogy égõ cigarettacsikket
vagy gyufát ne dobjanak ki a jármû-
vek ablakán, mert a kiszáradt árokparton
és a vasúti töltések mentén felcsapó lán-
gok sok esetben erdõket és mezõgaz-
dasági területeket veszélyeztetnek. A mi-
nisztérium a korlátozás idõszakában ki-
rándulóknak is felhívja a figyelmét az
elõírások fokozott betartására.

Az európai közlekedésbizton-
sági akció keretében június elsõ
hetében Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében fokozott közúti ellen-
õrzést tartottak a rendõrök. A tíz
városi kapitányság, valamint a
megyei rendõr-fõkapitányság for-
galomellenõrzõ alosztályának
járõrei közel kétezer autóst és mo-
torost állítottak meg. A razzia
célja elsõsorban az alkoholos be-
folyás alatt álló, illetve drogfo-
gyasztás után jármûvet vezetõk
kiszûrése volt. Az egyenruhások
18 sofõrnél állapítottak meg kü-
lönbözõ mértékû ittasságot, ami
miatt három vezetõi engedélyt
vontak be. Az alkalmazott drog-
tesztek azonban minden esetben
negatív eredményt hoztak.

RENDÕR-POLGÁRÕR TALÁLKOZÓ PRÜGYÖN

ROSSZUL LETT A SOFÕR

Az aratás idején jelentõsen megnövekszik a tûzveszély a
mezõgazdasági területeken.

VIGYÁZAT! TÛZVESZÉLY

A rendõrség által lefoglalt bûn-
jelek.

NYÁRI TEHERAUTÓSTOP 

TÛZGYÚJTÁSI TILALOM

ITTAS
JÁRMÛVEZETÕK

„OLCSÓ HÚSNAK HÍG A LEVE!”



Az önkormányzat ifjúságpolitikai
koncepciójának és cselekvési tervének
elfogadása volt az elsõ napirendi pont-
ja a szerencsi képviselõ-testület június
21-ei ülésének. 

Király Judit, a polgármesteri hivatal ok-
tatási, közmûvelõdési és városmarketing
osztályának közmûvelõdési szakrefe-
rense az írásos elõterjesztés szóbeli ki-
egészítéseként ismertette: a bizottsági ülé-
seken számos olyan feladat ellátására
született javaslat, amit a helyi oktatási,
nevelési és kulturális intézmények
egyébként is ellátnak. Sípos Attila elnök
a szociális és egészségügyi bizottság ne-
vében szólva fontosnak tartotta, hogy
az iskolák nyomon kövessék tanulóik
pályafutását, aminek be kell kerülnie a
cselekvési tervbe. Az ügyrendi és okta-
tási bizottság véleményét tolmácsolva
Egeli Zsolt fontosnak tartotta, hogy a helyi
ifjúságnak közösségi teret biztosítson a
város, ahol a fiatalok cigaretta-, alko-
hol- és drogmentesen tölthetik el akár
az éjszakákat is. Erre a célra a volt út-
törõház kiváló lenne, amennyiben a
római katolikus egyház részérõl erre van
fogadókészség. A programban foglaltak
végrehajtására külön szakember mun-
kába állítása volna indokolt. Danyi
László felidézte, hogy Ondon a kilenc-
venes évek közepén kialakítottak egy if-
júsági klubot, azonban az önkormány-
zati tulajdonú ingatlan állaga annyira le-
romlott, hogy ideiglenesen be kellett
zárni. Jó volna pályázati támogatással
megvalósítani az épület felújítását.
Korondi Klára szerint jó gondolat az if-
júsági klub létrehozása. A fiatalokat sze-
mélyes kapcsolatok révén lehetne ak-
tivizálni, amiben a történelmi egyházak
is nagyobb teret kaphatnának. Sípos
Attila kiemelte, hogy a város évente közel
harmincmillió forintot költ a helyi fia-
talok támogatására. Nyári egyhavi in-
gyenes gyermekétkeztetésben 150-en ré-
szesültek, amit az idén is szeretnének
megvalósítani. Koncz Ferenc szerint az
elõterjesztésben az a jó, hogy elkészült
és ezzel a területtel foglalkoznak. A KSH
adatai szerint Szerencs már tízezer lé-
lekszám alatti település. Egyre fogy a
helyi lakosság, aminek a megakadá-
lyozása az önkormányzatnak is a fel-
adata. Erre a leghatékonyabb módszer
a munkahelyteremtés lenne. A szeren-
csi fiatalok 43 százaléka máshol kép-
zeli el a jövõjét, és ennél többen lesz-
nek, akik innen távol találják meg a bol-
dogulásukat. Ezen változtatni szükséges.
Heves János az elõterjesztésbõl azt
emelte ki, hogy a munkanélküliek kö-
zött 9–10 százalék a pályakezdõk ará-
nya. Személyes tapasztalata szerint a fi-
atal álláskeresõk jelentõs része a meg-
felelõ információ hiányában nem re-
gisztráltatja magát a munkaügyi köz-
pontban. Valamilyen formában tájé-
koztatni kellene õket ennek fontossá-
gáról, mert így sok lehetõségtõl esnek
el. Vaszily Miklós azt emelte ki, hogy
1990–2006 között 600 fõvel csökkent
a város lakossága, akiknek a fele fiatal-
ként máshová került. Az egyik legfon-
tosabb gond a munkahelyek hiánya és
a lakáshoz jutás problémája. További
kis alapterületû bérlakásokra volna
szükség, mert a jelenlegi ingatlanokra
túljelentkezés van. Visi Ferenc szerint
meg kellene õrizni az ifjúságot, mert a
gimnázium és a szakképzõ iskola el-
végzése után szinte mindannyian el-
költöznek a városból. Jövõképet kelle-
ne számukra biztosítani. Bíró István sze-
rint a gimnáziumnak nyomon kellene
követnie a középiskolából kikerülõk sor-
sát, hogy tudják, mi történt velük, tud-
nak-e nekik valamiben segíteni.
Közösségi házra a Fecskésen is szükség
volna. Fekete József úgy vélte, hogy a
fiatalok nyomon követésében az Ifjúsági
Pont is szerepet vállalhatna. 

Hajdú Józsefné, a polgármesteri hi-
vatal oktatási, közmûvelõdési és város-
marketing osztályvezetõje ismertette:
évek óta keresik a pályázati lehetõsé-
get ifjúsági tér kialakítására és a segítõ
alkalmazására, ami eddig nem járt si-
kerrel. Korábban ifjúsági referenst fog-
lalkoztattak támogatással, ez azonban
megszûnt. Rónavölgyi Endréné polgár-
mester szerint a fiatalsággal való törõ-
dés területén Szerencsnek nincs szé-
gyenkeznivalója. Ugyanakkor ezen a te-
rületen is számos még a feladat, de az
ifjúsággal foglalkozás a jövõ építését je-
lenti. A város lakossága az ország né-
pességével azonos arányban csökken.
Vannak települések, ahol ezzel ellen-
tétes a tendencia, de ott emiatt más prob-
lémákkal kell szembenézni. A rendel-
kezésre álló adatok szerint Szerencsen
a lélekszám csökkenése nem az elván-
dorlásból, hanem a születések számá-
nak visszaesésébõl adódik. A város in-
tézményei elsõsorban helyi fiatalokat
vesznek fel új dolgozóként. A telepü-
lés megtartó képességének növelését
szolgálja például a bölcsõdei csopor-
tok számának az emelése, az oktatási
és nevelési intézmények fejlesztése, a
bérlakásépítés. Fontos, hogy folytassák
az ipari park fejlesztését. Itt meg fog épül-
ni a kõvágó üzem, a létesítendõ szal-
matüzelésû erõmû pedig 130 ember fog-
lalkoztatása mellett számos mezõgaz-
dasági termelõnek biztosít majd jöve-
delmet. A Vörösmarty-délen lévõ ön-
kormányzati terület iránt is van befek-
tetõi érdeklõdés, ami további munka-
helyeket jelenthet. Új építési telkeket is
kialakítottak a fiatalok letelepedésének
elõsegítésére, amelyek iránt szintén
mutatkozik kereslet. Az elõterjesztést az
önkormányzat egyhangúlag elfogadta. 

Ugyancsak ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül döntött a testület az okta-
tási-nevelési intézmények közalkalma-
zottjait megilletõ pótlékokról szóló ren-
delet hatályon kívül helyezésérõl és a
Bocskai gimnáziumban a maximális osz-
tálylétszám túllépésének az engedé-
lyezésérõl. Mint elhangzott, a nem kö-
telezõ pótlékok a pedagógusoknak már
jelenleg is csak egy szûk körét érintik
és rövid idõn belül ez is megszûnik. Így
okafogyottá válik a helyi szabályozás.   

HÁROM ÉVRE SZÓLÓ

GAZDASÁGI PROGRAM 

Következõ napirendi pontként a város
középtávú gazdasági programját vitat-
ták meg az önkormányzat tagjai. Az elõ-
terjesztõ szerint a tervezet az elkövet-
kezõ három évre határozza meg a cé-
lokat, amit folyamatosan kell majd
megtölteni tartalommal. Csanádi Béla,
a polgármesteri hivatal építési és vá-
rosfejlesztési osztályvezetõje ismertet-
te, hogy a dokumentum elkészítése tör-
vényi kötelezettsége az önkormány-
zatoknak, meglétük azonban a pályá-
zatoknál nem jelent elõnyt. Takács
István a pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottság nevében szólva alaposan át-
gondoltnak és aktuálisnak minõsítette a
programtervezetet, amelynek jó lenne,
ha minden pontja megvalósulna. Koncz
Ferenc szerint az anyag általános álla-
potfelmérésnek jó, de nem látszik be-
lõle, hogy kezükbe vennék az ügyet.  A
konkrét, elõremutató dolgok hiányoz-
nak az elõterjesztésbõl. Amennyiben va-
lamelyik nagy foglalkoztató elmegy a
városból, nehéz helyzetbe kerülnének.
Ennek elébe kellene menni. Korondi
Klára az iránt érdeklõdött, hogy az 1-
es körzetben mikor lesz út- és járdaépítés,
valamint csapadékvíz-elvezetés, mert
ilyen munkát évek óta nem végzett a
város a területen. Egeli Zsolt arra hívta
fel a figyelmet, hogy a legfrissebb fel-
mérések szerint az Európai Unióban a
magyarok ítélik meg legpesszimistábban

a jövõjüket. Nehéz megmondani, hogy
a város milyen irányba induljon el, pá-
lyázatok nélkül nincs esélyük a to-
vábblépésre. A hazai vállalkozók egy
része a magas adóterhek miatt áttele-
pedett Szlovákiába, a képviselõ-testü-
let ilyen körülmények között azt tehe-
ti, hogy a helyben történõ vállalkozá-
sokhoz kedvezõ feltételeket teremt.
Ebben akkor lesznek sikeresek, ha a te-
lepülésen nem az önkormányzat lesz a
legnagyobb foglalkoztató. Heves János
arra hívta fel a figyelmet, hogy az elõ-
terjesztés nem a város gazdasági tevé-
kenységérõl szól. A helyhatóságoknak
a vállalkozások eredményes mûködé-
séhez szükséges feltételrendszer meg-
teremtése a feladata, nem pedig cég-
alapítás. A jelenlegi pályázatok 90 szá-
zaléka önkormányzatoknak és civil
szervezeteknek szól. Mindössze 10 szá-
zalékukat vehetik igénybe vállalkozá-
sok, ráadásul olyan feltételekkel, ame-
lyeket szinte lehetetlen teljesíteni. Danyi
László kifogásolta, hogy a mezõgazda-
sági tevékenység kimaradt az anyagból.
Ezen a területen az egykori ondi tanyán
tervezett beruházásokkal jelentõs lesz
a fejlõdés. A településrész intézményei
ugyancsak nem szerepelnek az elõter-
jesztésben. A képviselõ támogatásáról
biztosította a városrehabilitációs és köz-
lekedésfejlesztési beruházásokat. A tu-
risztikát szolgálná kerékpárutak építé-
se és az Árpád-hegy ilyen célú hasz-
nosítása. Fekete József szerint az ön-
kormányzatnak nem kell új céget ala-
pítania, hanem a meglévõ gazdasági tár-
saság fejlesztésére, piacra lépésére kel-
lene koncepciót kidolgozni. Bíró István
fontosnak tartotta, hogy a Fecskésen biz-
tosítsák a megfelelõ csapadékvíz-elve-
zetést. Kár programokat készíteniük, ami-
kor azt sem teszik meg, amit saját erõ-
bõl el tudnának végezni – példaként em-
lítve a településrész játszóterének rend-
betételét. Takács István szerint az elõ-
terjesztés egy keret, amit nekik kell meg-
tölteniük tartalommal. Az idegenforga-

lom növelése érdekében fontos a helyi
nevezetességek népszerûsítése. Sze-
rencsen 1985-höz képest négyezerrel
csökkent a munkahelyek száma, ami a
jelen problémák egyik forrása. Visi
Ferenc szerint félõ, hogy anyagi forrás
hiányában a program leírt malaszt
marad. A város sikeres pályázatai inkább
viszik a pénzt, mint hozzák. A
Világörökségi kapuzat árából sok utcát
rendbe lehetett volna tenni. Koncz
Ferenc úgy vélte, hogy szükség van gaz-
dasági tervre, amelyet végre is kellene
hajtani. Az önkormányzatnak a meglé-
võ cégeit kellene új feladatokkal meg-
bíznia. Vaszily Miklós ehhez hozzátet-
te: a városüzemeltetõ társaság tevé-
kenységét csak az állandó dolgozói lét-
szám emelésével lehet bõvíteni. A fecs-
kési csapadékvíz-elvezetés megoldásá-
hoz pénzre van szükség, a településrész
játszóteréhez felajánlott képviselõi alap
még nem érkezett meg a kht. számlá-
jára. Kitörési pontot jelenthetne a város
számára egy strandfürdõ létesítése.
Hidegkúti Ákos azt kifogásolta, hogy a
korábbi ciklusban a város vezetõi sem-
mit nem tettek annak érdekében, hogy
a helyi szakképzõ iskola a jövõben te-
rületi központként mûködjön tovább. Az
új megyei önkormányzatban komoly
lobbitevékenységre volt szükség ahhoz,
hogy ez megvalósuljon. Csanádi Béla
kiemelte, hogy a programban nem sze-
repel a tervezett beruházások tételes fel-
sorolása, ez itt nem is feladatuk. Az út-
és járdaépítéseknél fontossági sorrendet
állíthat fel a testület, de ez sem tartozik
az anyaghoz. A városüzemeltetõ kht. fej-
lesztése szerepel az elõterjesztésben. Az
osztályvezetõ szerint a magyar önkor-
mányzatok nem arra jöttek létre, hogy
gazdasági tevékenységet folytassanak.
A helyhatóságoknak a keretet kell biz-
tosítaniuk a vállalkozások minél ered-
ményesebb mûködéséhez, és olyan
szolgáltatásokat nyújtani a lakosságnak,
ami csak ilyen formában biztosítható.
Ilyen például a sportélet és a kultúra fi-

nanszírozása. A városnak arra nincs
pénze, hogy a lakosság feladatát – pél-
dául a porták elõtti árkok karbantartá-
sa – magukra vállalja, ebben a lakók-
nak kell szerepet vállalniuk. A strand-
fürdõ kérdésével óvatosan kell bánni,
mert az ilyen jellegû létesítmények üze-
meltetése általában többletköltséggel jár.
A szerencsi önkormányzat most elké-
szült gazdasági programjának kidolgo-
zásánál a megyei közgyûlés hasonló do-
kumentumát is figyelembe vették.
Rónavölgyi Endréné szerint a városban
élõk büszkék lehetnek Szerencsre, ahol
a Rákóczi-vár, a református és római ka-
tolikus templomok, a múzeumok, gyûj-
temények és az újonnan épülõ
Világörökségi kapuzat látnivalót jelent.
Természetesen az idegenforgalom fej-
lesztése területén is bõven akad még ten-
nivaló. A munkahelyteremtésrõl eltérõ
vélemények fogalmazódnak meg az ön-
kormányzatban. Vannak, akik szerint az
önkormányzati cégekbe kellene pénzt
pumpálni. Szerinte azonban ehelyett in-
kább olyan környezetet kell teremteni-
ük, ami elõsegíti a meglévõ vállalkozások
fejlõdését és újabb beruházók ide tele-
pülését. A városüzemeltetõ társaságot ter-
mészetesen fejleszteni szükséges, ami-
ben az elmúlt idõszakban jelentõs elõ-
relépés is történt. Az elõterjesztést
Hidegkúti Ákos, Koncz Ferenc és Visi
Ferenc tartózkodásával fogadta el a tes-
tület. (Takács István nem volt jelen a sza-
vazáskor – a szerk. megj.)

Az ülésen döntés született a Városi
Kulturális Központ és Könyvtár igazga-
tói álláshelyének betöltésérôl (lásd 5.
oldal), valamint arról is, hogy az ön-
kormányzat településrendezési szerzõ-
dést köt a Szer-Tv Kft.-vel annak érde-
kében, hogy a társaság új kábelteleví-
ziós hálózatot építsen ki a városban. Az
elõterjesztésben foglaltak szerint a rend-
szer az alapszolgáltatás mellett többek
között internet, digitális tévé, telefon és
biztonságtechnikai eszközök használa-
tára is lehetõséget biztosít majd. 

(Folytatás a 7. oldalról.)
Ballók Istvánné hangsúlyozta: a hi-

telkonstrukció változó kamatozású,
ami mindkét irányba módosulhat. Fix
kamatozású is lehetne, de akkor öt szá-
zalékkal nagyobb lenne a teher.
Amennyiben az önkormányzati hatá-
rozatban az szerepelni fog, akkor a ka-
matkockázati biztosítások rendszerét ki-
dolgozzák. A háromszázmillió forint
szabad felhasználású forrás megléte a
pályázatok elnyerésénél elõnyt jelent
majd. Rónavölgyi Endréné szerint a köt-
vénykibocsátásnak megfelelõ volt az
elõkészítése. Azok a képviselõk, akik-
nek erre volt igénye, a polgármesteri hi-
vatalban külön is tájékozódhattak a rész-
letekrõl. Az elemzéseknél fontos, hogy
azok egzakt számok alapján történje-
nek. A szerencsi önkormányzat
1997–2006. között közel egymilliárd fo-
rint értékben vett fel hitelt és tíz év alatt
1,369 milliárd forintot fizetett vissza.
Most egymilliárd forint után 376 mil-
lió forint a várható kamat. Mindennek
van kockázata, amit a választók meg-
bízatásából vállalniuk kell. A döntés az
õ felelõsségük. Amennyiben idõközben
kétszeresére emelkedne a kamat, a teher
akkor is az elmúlt tíz évihez hasonló
lenne. Így most sem kockáztatnak na-
gyobbat, mint amit az elõdeik vállal-
tak. 

A polgármester visszautasította, hogy
ez a vezetés évi százmillió forintjába
kerül a városnak, hiszen az elmúlt idõ-
szakban 2,5 milliárd forinttal gyarapí-
tották a település vagyonát. Most sem
azért van szükség forrásra, hogy elkó-

tyavetyéljék, hanem további fejleszté-
seket szeretnének finanszírozni. Az idei
költségvetésben meghatározták a fõ fel-
adatokat, a megvalósítandó beruházá-
sokat és az életbe lépõ szigorításokat egy-
aránt. Nem fedi a valóságot, hogy kon-
cepciótlan lenne a mûködés. Az inf-
rastrukturális fejlesztések a munkahely-
teremtés elõsegítését is szolgálják. Az el-
múlt idõszakban ilyen célokra is sokat
áldoztak. A háromszázmillió forint sza-
bad forrást a felhasználásig kamatoztatni
fogják. Az egymilliárd forintnak 15 szá-
zalékát fordítják mûködési költségekre,
ami elismerésre méltó arány. A tranz-
akciónak nem nagyobb a kockázata,
mint a korábbi uszodaépítésnek, amit
eredetileg 750 millió forint összköltséggel
terveztek és a fedezetet javarészt hitel-
bõl akarták elõteremteni. 

A testület végül név szerinti szava-
zással hozott döntést. Az egymilliárd fo-
rint névértékû kötvény kibocsátását
Egeli Zsolt tartózkodása mellett Bíró
István, Danyi László, Fekete József, Gál
András, Heves János, Kalina Lajos,
Rónavölgyi Endréné, Sípos Attila, Suskó
Viktor, Uray Attiláné és Vaszily Miklós
támogatta. Hidegkúti Ákos, Koncz
Ferenc, Korondi Klára és Takács István
pedig nemmel szavazott (Visi Ferenc
nem volt jelen az ülésen – a szerk.)

MÓDOSÍTOTT ÁLTALÁNOS

RENDEZÉSI TERV

Következõ napirendi pontként mó-
dosította az önkormányzat a város te-
lepülésrendezési tervének Keleti ipar-

területre vonatkozó rendelkezéseit annak
érdekében, hogy ott felépülhessen a szal-
matüzelésû erõmû. Csanádi Béla, a pol-
gármesteri hivatal építésügyi és város-
fejlesztési osztályvezetõje ismertette:
az önkormányzat korábban már dön-
tött arról, hogy eleget tesz a BHD
Hõerõmû Kft. változtatási kérelmének.
A módosítás elõkészítésének és a szük-
séges hozzájárulások beszerzésének
költségeit a cég fizette meg. A változ-
tatás eredményeként a maximális épít-
ménymagasságra 20 métert, míg a ké-
ményekre 40 métert írnak elõ. Ezzel a
testület Hidegkúti Ákos tartózkodása mel-
lett értett egyet. Ugyancsak Hidegkúti
Ákos tartózkodása mellett döntött úgy
az önkormányzat, hogy a városüze-
meltetõ társaság mûködési kiadásainak
fedezésére a cég helyett 40 millió fo-
rint hitelt vegyen fel az önkormányzat,
aminek a visszafizetése már szerepel a
kötvénykibocsátás felhasználásának vég-
összegében.

Az ülés végén Rónavölgyi Endréné
polgármester ismertette, hogy a Szerencsi
Mûvészeti Fesztivál szervezõi úgy dön-
töttek, hogy az idei esztendõt az erõ-
gyûjtésnek szentelik, és jövõre jelentkezik
majd programjaival a nívós kulturális ese-
mény. Heves János kérte, hogy ezen a
nyáron se hagyják rendezvények nél-
kül a várost. Néhány hétvégén szeré-
nyebb anyagi ráfordítással legyenek
szórakoztató elõadások Szerencsen.
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KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

EGYMILLIÁRD FORINTOS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS 

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74.

Számlaszám:

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet

56100048-11033358

(3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)

Adószám: 18419991-1-05

HH  ••  AA  ••  TT
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Értesítjük a kedves olvasót, hogy a Hegy-
aljai Alkotók Társulása a Magyar Alkotók
Internetes Társulásával közösen június 6-án
délután 16 órai kezdettel a szerencsi Rákóczi-
vár Kaszinó termében vendégül látta a Ma-
tyóföldi Alkotók és Mûvészetpártolók
Egyesülete (MAME), valamint az Irodalmi
Kávéház Klub tagjainak 18 fõs küldöttségét.
Mezõkövesdi vendégeink egy zempléni ki-
rándulás (Széphalom, Sátoraljaújhely, Sá-
rospatak, Szerencs) keretében tették tiszte-
letüket nálunk. A delegáció tagjait elsõként
a H. A. T. elnöke (a szerzõ) köszöntötte a
szép számú érdeklõdõ elõtt. Vendégeinket
Pap János, a MAME elnöke mutatta be.
Beszélt Matyóföld régi és jelenkori törté-
nelmérõl, ezt követõen osztatlan siker mel-
lett – a Matyóföldi
Zenés Irodalmi Est
keretében – szín-
vonalas mûsort ad-
tak.

A programról
röviden: 

– Saját mûveiket
adták elõ Drabon
József, Pázmándy
László és Petõ
Margit (költõk).

– Kissné Dudás
Mária és Páz-
mándi László (nem
azonos dr. Páz-
mándi Lászlóval)
jelenlévõ és más
MAME- (kortárs:
élõ és elhunyt)
szerzõk mûveit
adták elõ.

– Mózer Stefá-
nia (zeneiskola-
igazgató) matyó
népdalokat és Ko-
dály-dalokat adott
elõ.

Bán Erika és Molnár János néptáncosok
(fotónkon) fergeteges siker közepette matyó
táncokat mutattak be.

Mind a költõk, mind a szavalók, csak-
úgy, mint a táncosok és az énekes is profi
felkészültségrõl tettek tanúbizonyságot,
melyekkel a hozzáértõ közönség szûnni
nem akaró tapsát érdemelték ki.

A vendégfogadók részérõl Rambács
Istvánné (született Kósik Júlia) tarcali lakos
mondta el saját versét, amely szülõfalujá-
ról, Cserépfaluról szólt. Aktualitását az adta,
hogy Cserépfalu Mezõkövesd város szom-
széd települése.

A hivatalos program után terített asz-
tal melletti kötetlen beszélgetés, ismer-
kedés kezdõdött a testvérszervezetek tag-

jai között, amely-
nek során abban
állapodtunk meg,
hogy a jövõ év-
ben mi tesszük
tiszteletünket Ma-
tyóföldön. Az est
kellemes befeje-
zését fokozandó,
a vendégek ellá-
togattak egy helyi
pincészetbe is.

Azért, hogy e
rendezvény ilyen
sikeresen zajlott,
köszönet illeti töb-
bek között Uray
Attilánét, a Kultu-
rális Központ ve-
zetõjét, az intéz-
mény munkatár-
sait, Gyarmati Zol-
án pékmestert,
Török Lajos pin-
cetulajdonost, Sél-
ley Attilát, Nagyné
Gaál Katalint és
Bodnár Editet.

A H. A. T. HÍREI
� Szerencsen a Népházban május 30-án megalakult a Szerencsi Kistérségi Civil

Fórum, amelynek a Hegyaljai Alkotók Társulása is tagja lett.
� Gaál Ernõ és Szabó Sándor (a H. A. T., illetve a MAIT elnöke) június 7-én részt

vett Budapesten a pestszentlõrinci Rózsa Mûvelõdési Házban szervezett Bor István
Iván-emlékkiállításon, ahol bejelentették, hogy megalapították a Bor István Iván-díjat.
� A napokban megjelent Bari Gábor, H. A. T.-alelnök Õszi üzenet címû verseskötete.

Leskó Imre

ASZÁLY

MATYÓFÖLD KÜLDÖTTEI SZERENCSEN

Gaál Ernô

Bényei Vera

JÚLIUS
Áldott hazai vihar!
Meleg hullámaid
Meg-megújuló erõvel
Zuhannak a fûszáltól a felhõkig.
A szürkeség határt szab fölöttem
Iramának,
De ereimben is száguld
E bezártság végtelen szabadsága,
Akár a szél
A talpalatnyi földtõl
A horizontig, s tovább

Most nincs napsugár,
Csak szürke szomorúság az égen,
S a hûs esõcseppek megérintenek.

A vad, süvítõ susogásban
A fák boldogan tárják arcukat a szélbe.
A nyír ringatja ágait
Röpteti leveleit az engedelemig.
A színek kivirulnak,
Az illatok is a színekbe bújnak.
Állok az udvaron,
S boldogan ifjúdok újra
Egy szerelemben
A nyári szélben,
Egy pillanatig.

Aludni, s álmodni vágyom!
Énekelj nekem csendes altatót!
Zsongja fejembe dallama
Lágy rezdülésekkel 
az álomba ringatót,
az álomba ringatót.

Aludni, s álmodni vágyom!
Csendesüljön köröttem az elvadult világ!
Szememre könnyû lepkeszárnyon
az álom hintse hímporát,
hogy csendesedjen a háborgó lelkem, várom
az álomba ringatót,
az álomba ringatót!

Aludni, s álmodni vágyom!
Lelkem csendes vizekre evez,
vitorláimba kapaszkodva
elragadnak az álomba sodró szelek,
az álomba ringatók,
az álomba ringatók!

Szelíd vizeken, aranyló partokon
angyali dallam lebeg,
smaragdzöld karjain a fáknak
álomba ringatnak a susogó levelek,
az álomba ringatók,
az álomba ringatók. 

Gaál Ernô

PEDAGÓGUSNAPRA
Megéltem már néhány évet
Sok iskolát végeztem
Pályám során számolatlan
Pedagógust ismertem

Volt közöttük keményszívû
Akaratos tanító
Akinek csak siserehad
Volt a szurtos nebuló

Akadt aztán jámborlelkû
Virágszál is bõvében
Kinek kacér szemeitõl
Diák nem fért bõrében

Legyen kemény, hajthatatlan
Engedékeny netalán
Azt akarta mind a kettõ
Remekeljünk a vizsgán

Hogy az élet iskoláját
Járjuk végig sikerrel
Vértezzük fel tudásunkat
Hatalommal ér az fel

Most miután megõszültem
Mindent másként nézek én
Tanáraim csak jót tettek
Velem annak idején

Itt az óra megköszönni
Dicséretet, nádpálcát
Emberségünk az eredmény
Szeljük fel hát a tortát

Végezetül annyit mondok
Nevelõknek napja van
Éljenek õk pont ez okból
Halálukig boldogan

Szomjazik a föld, troszka lett,
a táj is kiszárad.
Az égbolt, amit néz az ember,
láthatóan fárad.
Felénk árad „mediterránia”,
Õ is a teremtõ fia,
de nálunk nem várt mostoha.
Testvérünk itt nem lesz soha.
Kiszárad a föld, szomjas a torok,
az „Élet habos oldalából kortyolok.”
Teremtõm! Egy korsót fizetek Neked!
Öntözd meg érte a szomjas földeket.

Jeney Imre

SZELLÔ

A SZÉLBEN
Szellõ a szélben – enyhe, lenge –,
Szelíden, mintha hárfa zengne,
Neked dúdol, kiált a csendje;
Szívednek csendje lenne benne.

Szellõ elõtt a szív ha tárva,
Gyógyulna lélek, annyi árva;
Vesztesbõl gyõztes – jutna pálma,
S a szívború derûre válna.

Szemekbõl édes könny peregne,
Csordulna forrón jéghidegre,
Szerelmeket csak szív teremne,
Szívekben szellõ énekelne.

És nyílna újra Nap világa,
Esõillat – szellõ virága,
Rügyecske is, kiszáradt ágra;
És tiszta szó, mi égre szállna.

De én csak nézem, állva lesbe’,
Szellõ hogy verdes, szélben esdve:
Ébredne már hiába álma,
Bezárt szívek – csodára várva.

Szontágh Emil

A VÉN

ZSIVÁNY
Halljad hangom
Te vén zsivány
Ki halk hangon
Adsz tudomást

Hogy nap mint nap
Meglopsz egyre
Zsarnokként törsz 
Életemre.

Éveken át
Rabolsz engem
Mint a sziklát 
Nyúzó tenger

Csontomig hat
A maró gúny
Holtomiglan s 
Majd azon túl

RINGATÓ

Bodnár Edit
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A közoktatásban megvalósuló re-
formok, a megújulást és a minõség
javítását célzó változások egyik ki-
emelt célkitûzése a nyelvtudással
rendelkezõk számának növelése.

Magyarországon ma a lakosság
25 százaléka beszél valamilyen
idegen nyelvet, s ezzel európai ösz-
szehasonlításban nem állunk túl
elõkelõ helyen... például a Cseh
Köztársaságban 45%, Szlovéniában
71% ez az adat).

Az Oktatási és Kulturális
Minisztérium számos in-
tézkedést tesz annak érde-
kében, hogy javuljon a
helyzet, sõt, támogatja a fel-
nõttek, különösen a nem
nyelvszakos pedagógusok
nyelvtanulását is. Emellett
kiváló lehetõségek rejle-
nek a különbözõ kiírások-
ban – ezek egyike a Tem-
pus Közalapítvány Világ-
Nyelv pályázata, melyen a
most lezárt tanév elején két
szerencsi középiskola is si-
kerrel vett részt. A Bocskai
István Gimnáziumból öt, a
Szerencsi Szakképzõ Iskolából négy
nem nyelvszakos pedagógus vehetett
részt alapfokú angol nyelvvizsgára fel-
készítõ képzésen az elnyert összeg fel-
használásával. A nyelvtanfolyam az
akkreditált nyelvvizsgahelyként jegy-
zett Langwest Nyelviskola támogatá-
sával valósult meg, s június közepén
a résztvevõk BME-típusú alapfokú
szóbeli nyelvvizsgát tettek.

A Tempus Közalapítvány további
lehetõségeket is kínál minden pe-
dagógusnak, külön a nyelvtanárok-
nak, de az oktatás területén veze-
téssel, értékeléssel, továbbképzéssel
foglalkozók számára is. A szakmai
megújulást, fejlõdést segíti, ha egy-
egy ilyen pályázaton elnyerhetõ ta-
nulmányúton vehetünk részt, ezért
saját példámmal szeretném a figyel-
met felhívni a Socrates program
Arion akciójára.

A pályázatomat 2006 májusában
nyújtottam be az Arion kurzuskata-
lógusában ismertetett ösztöndíjra.
Huszonegy különbözõ téma közül az
„Esélyegyenlõség az oktatásban”
címû témakörre esett a választásom.

Két hónap múlva örömmel fogadtam
az értesítést, hogy 108 benyújtott pá-
lyázatból az enyém a nyertes 54 kö-
zött van. A bécsi Központi Arion
Iroda által meghatározott elõkészítõ
feladatoknak eleget téve, az idén má-
jusban nyolcnapos továbbképzésen
vettem részt Tamperében, Finn-
országban. Tampere 200 ezres város,
az ország harmadik legnagyobb te-
lepülése Helsinki és Espoo után. A
180 ezer tó országa tavasszal nagyon
szép látvány volt…

A csoport 15 tagja Európa 12 or-
szágából érkezett, jómagam egyedül
képviseltem Magyarországot. A sok-
színûség garancia volt arra, hogy rá-
látásunk lesz az európai oktatási rend-
szerekre – annál is inkább, mert a ki-
utazás elõtt feladatul kaptuk, hogy
országunk oktatási helyzetérõl kör-
képet adjunk angol nyelven.
Prezentációmban én is felvázoltam
az országos és a helyi sajátosságo-
kat, bemutattam városunkat. Azt hi-
szem, társaim õszintén mondták,
hogy kedvet kaptak ahhoz, hogy el-
látogassanak Szerencsre.

A tanulmányút másik célja a finn
oktatási rendszer megismerése volt,
különös tekintettel arra, hogy hogyan
biztosítják az egyenlõ esélyeket min-
den tanulónak. Van mit tanulnunk
tõlük, hiszen az emlékezetes Pisa-fel-
mérésben az elsõ helyen végeztek.
A mindennapos intézménylátogatá-
sok során (az óvodától az általános
iskolán át a középiskoláig minden-
felé megfordultunk), órákat láthattunk,
konzultáltunk intézményvezetõkkel,
fenntartókkal, a város vezetõivel.

Csodáltuk azt a felszereltséget, az épü-
leteket, az iskolai ebédlõket, a cso-
portlétszámokat. Azonban õszintén
meg kell vallanom, sokszor nyílt al-
kalmam megjegyezni: ilyen nálunk
is van, ezt mi is így szervezzük – és
ez jó érzés volt. Legalább olyan szép
uszodánk van, legalább annyi spor-
tolási lehetõségünk, legalább olyan
jól felszerelt intézményeink, sokkal
korszerûbb nevelési tanácsadónk,
pont olyan szép és nagy sportcsar-
nokunk – szóval büszke voltam,

hogy Szerencsrõl érkeztem,
ahol a nevelõ-oktató munka
feltételeinek megteremtése,
a vállalt feladatok ellátása
is szívügye a város vezeté-
sének.

A nyolc nap, amely szak-
mai és kulturális szempont-
ból is nagyon tartalmas volt,
hamar elszaladt. Házigaz-
dáink Tamperén kívül meg-
mutatták a fõvárost, Helsinki
nevezetességeit, sõt alkal-
munk nyílott egy egynapos
kiránduláson való részvétel-
re is: úticélunk Tallinn, a gyö-
nyörû észt fõváros volt.

A tanulmányút tapasztalatait mun-
kámban igyekszem hasznosítani.
Remélem, hogy a jövõben akár vá-
rosunk is helyszíne lehet egy hasonló
programnak, ahogy bízom abban is,
hogy a szerencsi intézményekben
dolgozó pedagógusok kedvet kapnak
a pályázati lehetõségek ilyen irányú
kiaknázására is.

Bodnárné Göndör Magdolna
oktatási szakreferens

angol–orosz szakos nyelvtanár

Az Amerikai Egyesült Államokban
élõ, idén július 9-én százéves Veres
József 1907-ben született Monokon.
Édesapja, Veres András az elsõ világ-
háborúban esett el, a neve rajta van a
Kossuth utcai emlékmû talapzatán.
Özvegy édesanyja, leánykori nevén
Kumpár Zsuzsanna 1962-ben hunyt el
a zempléni községben. Egyedül nevelte
fel hat gyermekét, ifj. Andrást, Erzsébetet
(özv. Kéri Ferencné), Rozáliát (özv.
Paskó Jánosné), Józsefet, Ferencet és
Zsuzsannát (özv. Bém Istvánné). Józsi
bácsi túlélte testvéreit és 9 évvel fiata-
labb feleségét, Ilonát is, aki 2005-ben
hunyt el. 

Veres József 1927-ben vonult be ka-
tonának, majd leszerelése után 1935-
ben a Magyar Királyi Államvasutak al-
kalmazottja lett. 1956 decemberében
családjával nyugatra disszidált, ma az
Amerikai Egyesült Államokban él leá-

nyával. Mindig szeretettel gondol visz-
sza egykori monoki gyerekkori isme-
rõseire, vasutas kollégáira és katona baj-
társaira, akik közül talán már csak ke-
vesen vannak életben. Elérhetõ telefo-
non: 1/440-461-7393, vagy e-mailen:
LFVeres@comcast.net.

A királyi ügyészségrõl szóló 1871.
évi XXXIII. törvény kihirdetése 1871.
június 10-én történt. Ehhez a dá-
tumhoz kötõdik a magyar ügyészség
napja. Az idei ünnepségen – melyen
több országos közjogi méltóság is
részt vett – Kovács Tamás, a Magyar
Köztársaság legfõbb ügyésze értékelte
és ismerte el kollégái és az egész ap-
parátus tevékenységét. Eszerint az
ügyészi munka valamennyi szakág-
ra kiterjedõen (büntetõjog, magán-
jog, törvényességi felügyelet) szak-
szerû, törvényes és kiegyensúlyozott
volt. Megfelelt az alkotmány ren-

delkezéseinek és az ügyészségi tör-
vény elõírásainak. A legfõbb ügyész
biztosította a nyugodt, politikamen-
tes munkát, a munkafeltételeket.
Szili Katalin, az Országgyûlés elnö-
ke úgy nyilatkozott, hogy az ügyé-
szi függetlenség érdekében felme-
rülhet Kovács Tamás mandátumának
a meghosszabbítása is. Az ünnep-
ségen a legfõbb ügyész kitüntette az
arra érdemes munkatársakat, majd ál-
lófogadást adott. Ezen részt vett a
jelen sorok írója is. 

Visóczki Kálmán, 
a legfõbb ügyész tanácsadója

Végre elérkezett a nyári szünet,
amit már annyira vártunk! A vaká-
ció ellenére mégis visszajártunk
kedvenc sulinkba, ahol az idén is
megrendezték június 18–22-ig a
nyári napközis tábort.

Számos érdekes programmal vár-
tak minket. Az elsõ nap az ügyes
kezek napja volt. Bizony elkelt a tü-
relem az apró gyöngyökhöz, az
üvegfestéshez, a textilmintázáshoz.

Délután kellemes sétát tettünk a
Halász cukrászdába, ahol lehûthet-
tük magunkat egy finom fagyival.
Kedden a Bowling Klubba látogat-
tunk el, itt csapatokat alkotva egy-
mással versenyeztünk. Igaz, a ki-
csiknek még nehéz volt a gurítás, de
õk is nagyon élvezték. A harmadik
napon kirándulást tettünk a Bányai
Lovasiskolába. Itt aztán kedvünkre
szórakozhattunk, lovagoltunk, íjász-
kodtunk, lisztet fújtunk, pancsol-
tunk, régi bicikliket próbáltunk ki, és
még a hintóba is ülhettünk. Délben
a nagy bográcsból ebédeltünk finom
paprikás krumplit. Csütörtökön vá-
rosunk nevezetességeivel ismerked-
tünk, ellátogattunk a várba a képes-

lap-kiállításra, majd a református
templomba. Délutáni úti célunk az
uszoda volt. A nagyobbak az úszó-
medencében versenyeztek, a kiseb-
bek a tanmedencében gyakorolhat-
tak és játszhattak. Sajnos, gyorsan el-
repült a hét, és máris a sárospataki
strandon találtuk magunkat. A hõ-
ségben nagyon jó volt a hûsítõ víz-
ben úszni, labdázni, csúszdázni.

Köszönjük ezt a szép hetet a tábor
szervezõinek és azoknak a tanár né-
niknek és bácsiknak, akik egész idõ
alatt vigyáztak ránk! Remélem, a jövõ
nyáron is hasonló jó élményekkel
gazdagodhatunk!

Tímár Erhard Bence diák 
Rákóczi IskolaA Szerencsi Többcélú Kistérségi

Társuláshoz tartozó iskolák diákön-
kormányzatainak képviselõi és az õ
munkájukat segítõ pedagógus vettek
részt azon a szakmai programon,
amelyet május 17–18-án a Bükk
hegységben tartottak meg.

A kétnapos kiránduláson Mezõ-
zombor, Prügy, Szerencs, Takta-
kenéz, Tállya, Tiszalúc, Újcsanálos
nyolc oktatási intézménye összesen
28 fõvel képviseltette magát. 

A kistérségi társulás kiemelt fi-
gyelmet fordít a diákönkormányza-
tok, tanulói csoportok segítésére,
fejlesztésére. Ezért minden évben ki-
használja a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Közoktatásáért Közalapítvány
által biztosított lehetõséget és sike-
resen pályázik a különféle képzé-
sekre, szakmai programokra, ezáltal
segítve elõ a diákszervezõdések
eredményes iskolai mûködését. 

A mostani kirándulás elsõ napját
a szálláshely és környékének, vala-
mint egymás megismerésével töltöt-
ték. Kora délután vetélkedõn vettek
részt, majd személyiségfejlesztõ tré-

ninggel folytatódott a program, ame-
lyet a Miskolc Városi Pedagógiai
Intézet munkatársa, Maleczkiné
Hallók Edit vezetett. Kitûnt, hogy a
foglalkozáson résztvevõ gyerekek
nyitottak, kreatívak és jó kommuni-
kációs készséggel rendelkeznek, ami
szükséges ahhoz, hogy saját iskolá-
jukban ellássák a diákönkormányzati
munkához kapcsolódó szerteágazó
feladatokat. A tréning során a kez-
deti félénkségbõl feloldódva a gyer-
mekek nagyon jó hangulatban ol-

dották meg az ak-
tuális feladatokat,
sikeresen, aktívan
mûködtek közre a
szakember által ki-
tûzött célok meg-
valósításában.

A program teljes-
ségét jelzi, hogy a
két nap során a kör-
nyék nevezetessé-
geivel is megismer-
kedhettek a részt-
vevõk: megtekin-
tették a Bánhor-
vátiban található

Platthy-kastélyt, kirándultak Szilvásvá-
radon a Szalajka-völgyben, ahol erdei
kisvasúttal utaztak a Fátyol-vízesésig,
majd a Szabadtéri Erdei Múzeumban
az egykori erdõben élõ ember mes-
terségeibe nyerhettek bepillantást.

A szakmai képzés és a programok
mellett a látnivalók összessége, az él-
mények sokasága tette minden részt-
vevõnek emlékezetessé a bükki tar-
tózkodást. 

Petróné Lenyhárt Edit
pedagógiai elõadó

Jótékony célú zenei rendezvényt
tartottak június 3-án volt a Rákóczi-
vár lovagtermében. A teltházas prog-
ram hallgatóinak ez alkalommal is
kellemes élményben volt részük.
Hidegkúti Lászlóné zenetanár éven-
te kétszer – karácsonykor és tanév
végén – rendezi meg tanítványaival
a hangversenyeket. Kedvesek és csa-
ládiasak az események, amit szak-
mailag is hozzáértõként minden al-
kalomkor meg szoktam hallgatni,
igazi élményeket szerezve. A gyer-
mekek – legkisebbtõl a legnagyob-
big – boldogan adják elõ a szépen
kidolgozott darabokat, hogy beteg kis
társaiknak segítsenek. Hallottunk
Mozart-, Beethoven-, Haydn-, klasz-
szikus és romantikus darabokat.
Emelte a hangverseny színvonalát,
hogy a tanárnõ saját szerzeményét
adta elõ. A zeneóvodások korukhoz

képest szépen furulyáztak és tisztán,
érthetõen énekeltek. Már lassan 20
éves múltra tekintenek vissza ezek
a hangversenyek, amelyek közül az
utóbbinak 110 400 forint volt a be-
vétele. Ezt az összeget a Szerencsi
Beteg Gyermekekért Alapítvány
számlájára fizették be. Sokan szíve-
sen támogatják ezt az eseményt, de
sajnos vannak, akik minden részvét
nélkül elutasítják. Isten áldja meg a
segítõkész szíveket!

A hangverseny egyik igen szép,
odaillõ, kiemelkedõ része az ige-
szolgálat, melyet Restás László ant-
ropológus lelkész a gyermekek szá-
mára is érthetõen adott elõ. A sze-
replõk ez alkalommal is ajándék-
csomagokat kaptak Fazekas Zoltán,
Takács István és Örkényi Károly
helyi vállalkozók felajánlásából. 

L. A.

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEN
FINNORSZÁGBAN

A 12 országból érkezett csoport tagjai, közöttük
Bodnárné Göndör Magdolna (jobbról a negyedik).

VERES JÓZSI BÁCSI
100 ÉVES

AZ ÜGYÉSZSÉG ÉLETÉBÕL

A BETEG GYERMEKEKÉRT
KONCERTEZTEK

NYÁRI NAPKÖZI A RÁKÓCZI SULIBAN

A résztvevõk a Szalajka-völgyi erdei kisvasúttal
utaztak a Fátyol-vízesésig.

DIÁKÖNKORMÁNYZATI VEZETÕK A BÜKKBEN 



Testünk túlnyomó-
részt vízbõl épül fel, tehát természetes,
hogy igényli az eltávozó folyadék után-
pótlását. A csecsemõk szervezetének
mintegy 75%-a, a felnõttek szervezeté-
nek 60%-a víz. A nyári melegben a pá-
rolgás és a hõvezetés miatt nagyobb a
szervezet folyadékigénye.

A mediterrán országokban évszáza-
dos szokás, hogy a meleg déli órákban
az emberek visszahúzódnak a hûvös ott-
honukba, és ott töltik el a legforróbb nap-
szakot, ezzel könnyítik meg szerveze-
tük munkáját.

Hazánkban még csak most kezdjük
érezni a hõséggel tarkított napok elvi-
selésének nehézségeit! Az új körülmé-
nyekhez való alkalmazkodást érdemes
minél elõbb elkezdeni! A szervezet
alapvetõ életfolyamatai az egyensúlyban
lévõ vízháztartástól függenek. Egy felnõtt
ember napi folyadékszükséglete 2,5–3
liter, de természetesen egyes esetekben
ennél jóval több is lehet. Befolyásoló té-
nyezõként jelentkezik az életkor, az erõn-
lét, a fizikai aktivitás és a környezet hõ-
mérséklete. 

Nem megfelelõ folyadékbevitel ese-
tén az alábbi tünetek jelentkeznek: fej-
fájás, fáradtság, koncentrálóképesség
csökkenése, vagy hiánya.

A lakosság körében a csecsemõk, kis-
gyermekek és az idõs emberek vannak
legjobban kitéve a kiszáradás veszélyé-
nek, ezért a hõségben a környezetük-
nek nagyobb figyelmet kell rájuk fordí-
tani! A kisgyermekek itatása a szülõk fel-
adata, ilyenkor minél gyakrabban, az át-
lagosnál többször kínálják a csöppséget
teával, gyümölcslével, vízzel, vagy szá-
mukra készült ásványvízzel.

Idõs embereknél megnõ a trombus
(érrög) kialakulásának veszélye, mivel az
elégtelen folyadékbevitel miatt besûrû-

södik a vér az elmeszesedett érfalakon
belül.

A legjobb szomjoltók az ásványvizek,
hiszen tartalmazzák az izzadással elve-
szített létfontosságú ásványi elemeket és
sókat. Ugyanakkor a magasabb ásvá-
nyianyag-tartalommal bíró vizek kizá-
rólagos fogyasztásával nõ a vesekövek
kialakulásának a veszélye.

A magas nátriumtartalmúak a magas
vérnyomásban, a szív- és érrendszeri
megbetegedésben szenvedõk és a ve-
sebetegek esetében jelentenek koc-
kázatot. A folyadékbevitel biztosítására
alkalmasak még a víz, a teák, a fris-
sen préselt gyümölcs-, illetve zöld-
séglevek is. A tejes, vagy vizes turmix-
ok szintén jó hatásúak, finomak, és vi-
taminban, ásványi anyagokban is gaz-
dagok.

A szervezet folyadékigényének biz-
tosításához az innivalókon kívül a magas
víztartalmú ételek és élelmiszerek is hoz-
zájárulhatnak lédús gyümölcsök, fõze-
lékek, mártások formájában. A táplál-
kozásban, a nyári melegben a saláták,
a habarással készített fõzelékek elõ-
nyösek, hiszen pikáns ízesítéssel, üdítõ
formában tálalhatjuk hidegen vagy lan-

gyosan. A gyümölcsök is alkalmasak
üdítõ ízû mártások, vagy levesek alap-
anyagainak. A gyümölcsalapú fagylal-
tok, saláták fogyasztása üdítõleg hat a
nyári nagy melegben.

Néhány jó tanács, amirõl ne feled-
kezzünk el:

– minden étkezésnél fogyasszunk va-
lamilyen folyadékot, pl. víz, ásványvíz,
tea, tej, tejes ital, turmix, gyümölcs- vagy
zöldséglé formájában,

– útnak indulás elõtt tegyünk a táskába
legalább egy fél literes ásványvizet,
vagy egyéb nem cukrozott folyadékot,

– az autóban mindig legyen kéznél
víz, vagy ásványvíz,

– kirándulásnál legyen velünk ele-
gendõ mennyiségû folyadék, akár hosz-
szabb idõre is,

– az alkoholos italok fogyasztása ve-
szélyekkel jár, ugyanis ahelyett, hogy hoz-
zájárulnának a folyadékbevitelhez, vizet
vonnak el a szervezettõl.

A nyári hõség megterheléssel jár a tár-
sadalom minden rétegének, ezért fi-
gyeljünk magunkra és egymásra is a kör-
nyezetünkben. A megfelelõ mennyisé-
gû folyadék biztosításával, a forró nap-
tól való védekezéssel megóvhatjuk
egészségünket!

Váradi Ferencné dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (legkö-

zelebb július 2-án) a szerencsi rendelõ-
intézetben Váradi Ferencné segítséget
nyújt a személyre szabott diéta kivá-
lasztásában, lehetõség van a felvetõdõ
problémák egyéni megbeszélésére. A
rendelés beutaló nélkül is igénybe ve-
hetõ, társadalombiztosítási igazolvány-
ra azonban szükség van, és a várako-
zás elkerülése érdekében célszerû idõ-
pontot egyeztetni.
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KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK

ÜÜGGYYFFÉÉLLFFOOGGAADDÁÁSS

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb augusztus 1-jén 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legkö-
zelebb július 11-én, július 25-én
és augusztus 8-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
július 4-én, július 18-án és au-
gusztus 1-jén.

VÁROSI ÜGYÉSZSÉG
Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

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

és büntetõ iroda, valamint pénz-
tár csütörtökön  8–15 óráig, a hét
többi munkanapján 9–11 óráig.

Panasznap: minden héten csü-
törtökön 8–15 óráig.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb július 2-án és augusztus
6-án 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság ál-
dozatvédelmi referense – Palik Zsu-
zsanna fõhadnagy – minden hónap
elsõ hétfõjén, legközelebb július 2-
án és augusztus 6-án 9–12 óráig tart
fogadónapot. 

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT 

SZERENCSI
KIRENDELTSÉGE

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 8–15
óráig, kedd: 8–12 óráig, szerda:
8–16 óráig, csütörtök–péntek: 8–12
óráig. 

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Június 25–július 1.: Oroszlán
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14
óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17
óráig, szombaton 8–12 óráig.
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.

Július 2–8.: Oroszlán: hétfõ–pén-
tek 8–16 óráig. Alba (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 8–14 óráig. Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig.

Július 9–15.: Oroszlán: hét-
fõ–péntek 8–16 óráig. Alba: hét-
fõ–péntek 8–17 óráig, szombat
8–12 óráig. Centrum (ügyeletes):
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 7.30–15. 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. 

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

KÖRZETI FÖLDHIVATAL
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55.

Tel.: 47/362-817, fax: 561-134.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-
da: 8–12, 13–15 óráig. Kedd és csü-
törtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az
ügyfélfogadás szünetel.  

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csü-
törtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, va-
lamint a gyógyszer-engedélyezés-
sel 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 IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Ondi út 1. Tel.: Tóth
Bernadett 30/540-0921. Király Judit
20/ 484-1013. Nyitva tartás hétfõn
10–16 óráig, keddtõl péntekig
12–18 óráig.

VÉRADÁS
JÚLIUS 

5. (csütörtök): Taktaszada
12. (csütörtök) Tarcal  

AUGUSZTUS 
9. (csütörtök):

Szerencs, cukorgyár

Rovatunk megjelenését az Orosz-
lán gyógyszertár támogatja.

Egészségünkért 

A NYÁRI HÕSÉG
ÉS A FOLYADÉKFOGYASZTÁS!

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

PÉNTEK DÉLUTÁNI ORVOSI ÜGYELET
Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kez-

di meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti na-
pok esetén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt váro-
si felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra kö-
zött rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi ké-
szenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos

Június 29.: II. körzet. (Móré László) Tel.: 47/362-225. 
Július 6.: III: körzet. (Sütõ Szilveszter) Tel.: 47/362-638. 
Július 13.: IV. körzet. (Spák László) Tel.: 47/361-203.
Július 20.: V. körzet. (Gál Tamás) Tel.: 47/560-144.
Július 27.: IV. körzet. (Spák László) Tel.: 47/361-203.
Augusztus 3.: II. körzet. (Móré László) Tel.: 47/362-225. 
Augusztus 10.: III. körzet. (Sütõ Szilveszter) Tel.: 47/362-638.

Ezt, a címben szereplõ kérdést tette
fel az egyik növényvédelmi tanfolyam
hallgatója A magtári kártevõk címû elõ-
adásom közben.

A tájékoztató végén a hallgatóság maga
adta meg a választ: „akkor nem jól tud-
tuk”. Ezt erõsítette meg, amikor kijelen-
tettem, hogy aratáskor az üres magtárat
már a termény betárolása elõtt az en-
gedélyezett rovarölõszerek valamelyi-
kével fertõtleníteni kell! „A meszelés ezek
szerint nem elég a zsuzsok ellen?!”, amely
az elõadás témájára már válasz is volt
a hallgatók részérõl. A meszelés fertõt-
lenít, de nem pusztítja el a magtári kár-
tevõket.

A nyitott szemmel járó gazda a mag-
tár napsütötte ajtaja körül a zsizsikek és
hasonló apró bogarak „sütkérezésére”
lesz figyelmes. Ha már a „termény be-
fertõzõdött”, a kártevõktõl való mente-
sítését – gázosítását – csak gázmester vé-
gezheti, mert õ felel a növényvédõszer-
használatért, a várakozási idõk, az egész-
ségügyi elõírások, valamint az óvó-
rendszabályok pontos betartatásáért. A
gazda ezért „megfizeti a tandíjat”.

Jelentõsebb raktári károsítóink a ga-
bona-, kukorica- és rizs-zsizsik, fogas-
nyakú gabonabogár, gabona-álszú, kap-
rabogár, atkák, készletmoly, kis kenyér-
bogár, kis lisztbogár, lisztilonca, lisztmoly,
mezei gabonamoly, aszalványmoly, nagy
kenyérbogár, raktári gabonamoly, stb. A

raktári kártevõk mindegyike „veszélyes
kártevõ”, közülük a kaprabogár „zárlati
károsítónak” minõsül!

A raktári kártevõk felismerhetõ kár-
tétele a rágás, amely a rovarok fõ jel-
lemzõje. A fogasnyakú gabonabogár pél-
dául a törtszemeket részesíti elõnyben,
elõfordul, hogy ragadozó életmódot is
folytat. Egyesek elõszeretettel fogyaszt-
ják a magvak csírarészét, ami miatt a
vetõmag nem kel ki. A sok gyomma-
got, port, tört szemet tartalmazó, magas
nedvességtartalmú terményt nem sza-
bad betárolni. A rovarokkal fertõzött ga-
bona melegedni kezd, a kártevõk gyor-
san szaporodnak, a fertõzés gyorsan to-
vábbterjedhet. A penészes, dohos, netán
romlott takarmánnyal etetett állatok
megbetegedhetnek, rosszabbul fejlõd-
nek, nem híznak az elvárásoknak meg-
felelõen. Télen a tárolók hõmérséklete
alacsonyabb, a kártevõk fejlõdése le-
lassul, megáll, és csak a melegebb idõ-
szak beköszöntével indul újra.

A kártevõk fejlõdését a tárolt termény
páratartalma is nagymértékben befo-
lyásolja. A raktári terményeket károsító
rovarok 10 Co alatt és 35 Co felett nem
jutnak el a tojásállapottól az imágóig (tel-
jes kifejlõdésig). A 15 Co alatti hõmér-
séklet késlelteti a fejlõdést és szaporo-
dást. Általánosságban minél magasabb
a termény vagy a tároló nedvességtar-
talma, annál kedvezõbb a kártevõk
megtelepedéséhez és felszaporodásához. 

A gabonafélék romlásmentes betáro-
lásának feltételeit az alábbiak szerint le-
hetne összefoglalni: A gabonaféléknél
11–14% nedvességtartalom, 1% keve-
rékesség, maximum 18 C-fok anyaghõ-
mérséklet, maximum 4% szemsérülés és
fertõzésmentesség. 

Az olajos magvaknál 8% nedvesség-
tartalom, 1% szennykeverékesség, ma-
ximum 18 C-fok anyaghõmérséklet,
maximum 2% szemsérülés és fertõzés-
mentesség. Ezért az ún. „rostált”, száraz
terményt tároljunk be.

A terményeket a gazdának raktározása
során rendszeresen figyelni kell: ún. szúr-
csappal, réteges mintavevõvel, zsizsik-
szitával. A kihelyezett szexferomon-
csapdákkal egy adott kártevõ rövid idõn
belül kimutatható. 

A kalászosok betakarítása elõtt a
magtárt alaposan ki kell takarítani, és
fertõtleníteni is szükséges, az üres to-
ronysilók nagyobb szakértelmet igé-
nyelnek.

Az idevonatkozó FVM-rendelet elõ-
írja, hogy növényvédõszerrel bármi-
lyen tevékenység kizárólag az egészsé-
get nem veszélyeztetõ módon, a biz-
tonságos munkavégzés követelménye-
inek megtartásával, a munkavédelemre
vonatkozó jogszabályokban elõírt felté-
telek biztosításával végezhetõ.

Kertész Géza 
növényvédelmi szakmérnök,

NVT-tanácsadó

A „ZSUZSOK AZ MEGTEREM
A MAGTÁRBAN, UGYE?!”

Az MTTSZ Taktaharkányi Lövész-
klub köszönetet mond mindazoknak,
akik az elmúlt években az szja 1% -
át részünkre ajánlották fel. Az ebbõl
befolyt összegeket (2003-ban 49 938
Ft, 2004-ben 30 451 Ft, 2005-ben 104
049 Ft, 2006-ban 263 960 Ft) verse-
nyek nevezési díjaira és sportfelsze-
relések beszerzésére fordítottuk.

Ullik Béla elnök

KÖSZÖNET
AZ EGY

SZÁZALÉKÉRT 
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A TERVEZÉSTÕL A MEGVALÓSÍTÁSIG!
SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.

Szerencs, Betonkeverô Telep (Keleti Ipartelep)
Tel.: 47/361-858, 47/361-118. Fax: 47/361-104

– BETONÉRTÉKESÍTÉS
(Keleti Ipartelep)

– kiszállítás (tehergépkocsival
és mixerrel)

– Ipari és egyéb épületek 
tervezése és kivitelezése

HALLÁSJAVÍTÁS
MESTERFOKON
11 év tapasztalatával

Van olyan családtagja, aki túl hangosan hallgatja
a televíziót vagy csak többszöri visszakérdezéssel
érti meg Önt? Fülzúgásról panaszkodik?

� szakorvosi tanácsadás 
� 11 év gyártási és hallásgondozási tapasztalata, korszerû szervizháttér
� több nemzetközi hallókészülék-gyártó képviselete
� fülzúgás esetén tanácsadás 

Elérhetõség helyben:
Szántó J. Endre ESZEI Rendelõintézet, II. emelet, AUDIOLÓGIA

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.
Bejelentkezés munkanapokon 13–15 óra között:
47/361-758/122 mellék, Somogyvári Zsoltné. 

VVáánnyyaaii
TTeemmeettkkeezzééss  
SSzzeerreennccss,,  BBeekkeeccssii  úútt  11..  

00--2244  
óórrááiigg..  

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

Villamossági szaküzlet Villamossági szaküzlet 
Szerencs, Rákóczi út 104. (a moziudvar mellett) 

Nyitva tartás: hétfô–péntek 7.30–16.30-ig, szombat 7.30–12 óráig

� Fényforrások

� Szerelvények

� Villanyszerelési anyagok 

nagy választékban kaphatók!

� Asztali lámpák, ufólámpák, csillárok, 

spotlámpák kedvezô áron kaphatók!

Várjuk kedves vásárlóinkat!
SStteevvlliikk  ééss  TTáárrssaa  TTeemmeettkkeezzééss
33990000  SSzzeerreennccss,,  RRáákkóócczzii  úútt  3311..

00--2244  óórrááss  
tteemmeettkkeezzééssii  sszzoollggáállttaattááss..

TTeell..::  2200//332222--88887766,,  2200//999922--88111199,,
iillll..  4477//336622--448877..

AKKUMULÁTOROK LEG… LEG… LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!

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

Szerencs, Kassa út 4. 
Nyitva: H–P 8–16-ig. Ebédidõ: 12–13-ig. 

Akkumulátorok ingyenes bevizsgálása. Gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása! 

AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN minden hónap 1-jétõl 10-ig!
Japán típusú akkumulátorok és zselés akkumulátorok forgalmazása!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû, motorkerékpár, elektromos targonca 

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

INGATLAN-
KÖZVETÍTÉS

ELADÁSI AJÁNLATOK SZERENCSEN
KOSSUTH U. 19/C. I. emelet 3. ajtó, Angyal István: 69 m²
hasznos alapterületû, komfortos, elsõ emeleti társasházi la-
kás a hozzá tartozó tároló kamrával. Önálló vízórák, par-
kettás szobák, vezetékes telefon, alacsony rezsi- és társas-
házi közös költség. A ház kerékpártárolóval rendelkezik. Az
ingatlan azonnal beköltözhetõ. Irányár: 7 900 000 Ft. Tel.:
20/428-82-91. 
ZRÍNYI U. 7.: A városközpontban, 1000 négyzetméter (278
négyszögöl) területû, teljesen bekerített telken, 1999. év-
tõl folyamatosan felújított (vízvezetékrendszer, elektromos
hálózat teljes cseréje, fûtés korszerûsítése, új nyílászárók,
új burkolatok), kõbõl épített, 3 szoba, nappali, elõszoba,
konyha, spájz, fürdõszoba, WC, közlekedõ helyiségekbõl
álló, mintegy 90 négyzetméter hasznos alapterületû, gáz
központi fûtési rendszerû, összkomfortos komfortfokoza-
tú családi ház a hozzá tartozó garázzsal, illetõleg zöld-
ségtároló helyiséggel. Parkosított pihenõkert, díszkert, a
kertrészben beállt gyümölcsfákkal (15 db). Udvari-kerti vi-
lágítás, ásott kút. Elsõsorban vállalkozás céljára ajánljuk.
Irányár: 18 900 000 Ft. Tel.: 30/459-9027. 
RÁKÓCZI U. 118. IV. Ép. I. em. (Park) az állomásnál, õs-
parkos környezetben 1,5 szoba, konyha, külön folyosóról
nyíló fürdõszoba (2 család használja) és WC helyiségekbõl
álló, elektromos hõtárolós kályha fûtésû, galériázható, fél-
komfortos komfortfokozatú, 46 négyzetméter hasznos alap-
területû, társasházi öröklakás. Alacsony rezsi- és társasházi
költségek. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 3 500 000 Ft. Tel.:
20/429-29-05.
SZABADSÁG U. 2. II. emelet 1. ajtó (Muróczki): városköz-
pontban, csendes, nyugodt környezetben nappali, szoba, kony-
ha, lambériázott elõszoba, fürdõszoba és WC helyiségekbõl
álló, elektromos hõtárolós kályha fûtésû, (2 db) komfortos
komfortfokozatú 55 négyzetméter hasznos alapterületû, sar-
ki társasházi öröklakás a hozzá tartozó 2 db tároló helyi-
séggel. Alacsony rezsi és társasházi közös költség. A szoba
kivételével a helyiségek ablakai új fa-, illetõleg mûanyag
ablakokra cserélve. Az új konyhabútor és gáztûzhely külön
térítés ellenében megvásárolható. Megfelelõség esetén be-
számításra kerülhet budapesti, legalább 1,5 szobaszámú, kom-
fortos komfortfokozatú társasházi lakás. Irányár: 
8 900 000 Ft. Tel.: 47/361-269, 20/92-104-59.
ALSÓPINCESOR: 60 hl tárolókapacitású pince, elõtérrel, fel-
dolgozóval, felszereléssel, 20 fõ vendéglátására alkalmas lak-
résszel, 800 négyszögöl szõlõvel, gazdasági épülettel kizá-
rólag együttesen eladó. Irányár: 5 700 000 Ft. Tel.: 20/343-
10-38.
DIÁKOK VAGY BEFEKTETÕK FIGYELMÉBE! DEBRECEN, GÖR-
GEY U. 14. 5. em. 47.: Egyetemek közelében, kulturált kör-
nyezetben, 54 négyzetméteres, 2 szoba, étkezõ, konyha,
fürdõszoba, WC, 2 elõtér, loggia helyiségekbõl álló, távfû-
téses, összkomfortos komfortfokozatú, társasházi örökla-
kás. Beépített szekrények, villanytûzhely. Alacsony rezsi-,
és társasházi közös költség. Dupla lift, Megegyezés esetén
teljes berendezéssel és felszereléssel is eladó. Érdeklõdni
munkaidõben. Irányár: 9 700 000 Ft. Telefon: 20/429-
29-05. 

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, ÜGYVÉD
3900 Szerencs, Árpád út 11. 

Tel./fax: 47/561-555
e-mail: galne.ugray@mail.tvnet.hu
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Papír-írószer
Telefon: 47/362-806

Fénymásolás, spirálozás, faxolási lehetõség
Bélyegzõkészítés helyben, rövid határidõvel

továbbá üveg-, matrica és textilfestékek kaphatók.
BALLAGÁSI AJÁNLATUNK: – földgömbök, falitérképek, íróasztali könyöklôk

– tollkészletek nagy választékban

Szerencs, Kossuth tér 4. szám 
(OTP Bank mellett)

Színvonalas szórakozási lehetõség 
Szerencsen, a Rákóczi út 95. szám alatt. 

BOWLING CLUB
2007. július 7-én (szombat) hagyományteremtõ malacsütés! 
Ha szeretnél barátaiddal eltölteni egy kellemes estét, itt a helyed! 
A jó hangulatról a Borsodi sör és a Jägermeister gondoskodik! 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 

MINDEN HÉTVÉGÉN ÓRIÁSI ITALAKCIÓK! 
Többféle kikapcsolódást nyújtó játékok: 

kétpályás bowling, 9-es pool, 
biliárdasztal, asztali foci, darts, sakk.

Nyitva tartás: vasárnaptól 
csütörtökig 13–23 óráig, 

péntek, szombat 13–02 óráig.
Pályafoglalás nyitvatartási

idõben az 561-141-es 
telefonszámon.

Az Oroszlános Borvendéglõ, Borház 
és Vendégfogadó az egykori Szirmay-kúriában

kitûnõ konyhával,
a Szirmay-pince és Tokaj-Hegyalja kiváló boraival,

3 kényelmes és otthonos lakosztályával,
borkóstolásos borvacsorákkal

várja leendõ és visszatérõ vendégeit!

Az Oroszlános Ház
összejövetelek, lakodalmak, céges rendezvények 

lebonyolítására ideális helyszínt biztosít,
valamint party-szervizzel is rendelkezésre áll.

Napi menünk elõfizetõknek: 550 Ft.

Nyitva tartás: minden nap 10–22 óráig

Telefon: 47/598-889

Asztalfoglalás: 47/598-888

E-mail: info@oroszlanos.hu

www.oroszlanos.hu

Cím: 3907 Tállya, Rákóczi út 23.

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!

WWWWEEEEEEEEKKKKEEEENNNNDDDD
PPPPAAAANNNNZZZZIIIIÓÓÓÓ

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

MMÉÉTTEERRÁÁRRUU--,,  LLAAKKÁÁSSTTEEXXTTIILL--
üzletünkben mûanyag és alumínium karnisok kaphatók.
Megérkeztek a nyári méteráruk (len, vászon, szövetek 

nagy választékban). Vízlepergetõs teflonanyagok hintaágyhoz.
Függönyök minden méretben kaphatók

Függönyvarrást helyben vállalunk – hozott függönybõl is!!!

Szerencs, Rákóczi út 105. Telefon: 47/364-009. 

GPS-navigáció hanggal 24 nyelven (magyarul is) ut-
ca-, házszám-szintû Kelet-Európa-,  fõútvonal-szintû Nyu-
gat-Európa-térképpel. Ár: 65 000 Ft

TV-DVD-CD-MP3 lejátszó 12
voltról is mûködõ 38 000 Ft

Lopásgátló 1200 Ft

� HÛTHETÕ nyári üléshuzat 
� sportkipufogók 
� dísztárcsák � trikóhuzatok több színben 

� csúszásmentes sportpedálok 

Bereczk Autósbolt

Cím: Szerencs, Széchenyi u. 18. Tel.: 47/362-701.

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

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

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb és hosszabb

távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

TELJES KÖRÛ 
VILLANYSZERELÉS 

Szerencs, Szemere u. 2. 
30/317-8600

PORKOLÁB ANDRÁS

VILLANYSZERELÕ
MESTER
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Szerencsi és tarcali üzleteinkben július 4-tõl július 16-ig
újabb országos akció várja vásárlóinkat!

Kristálycukor 1 kg 209 Ft
Vénusz étolaj 1 l 239 Ft
Rama Classic 500 g 239 Ft

Egységár: 478 Ft/kg

Gyorsrizs 250 g 139 Ft
Egységár: 556 Ft/kg

Coop sajtkrém tejszínes 125 g 155 Ft
Egységár: 1240 Ft/kg

Hûsítse magát a kánikulai forró napokon 
akciós üdítõinkkel:

Coop narancs, õszibarack, alma light üdítõ 3 l 169 Ft
Egységár: 56,33 Ft/l

Coop õszibarack befõtt (görög) 820 g 199 Ft
Egységár: 242,68 Ft/kg

Kedvezõ áron kapható: 
Lux szappan (mandula, rózsa) 90 g 79 Ft

Egységár: 877,78 Ft/kg

Ász mosópor 450 g 129 Ft
Egységár: 286,67 Ft/kg

AKCIÓ!

Keresse az egyéb akciós termékeinket is 
és legyen Coop-üzleteink vásárlója a hét minden napján!

3909 Mád, Vasút út 1. Telefon: 47/548-003, 47/548-013. Telefon/fax: 47/348-357. 

� Acélszerkezetek gyártása, szerelése � Beruházások, fejlesztések komplett kivitelezése 
� Gépek, berendezések gyártása, szerelése � Hengerelt, hegesztett csövek, csõidomok gyár-
tása, szerelése � Üzemek,
üzemrészek felújítása, kar-
bantartása �Felrakóhegesz-
tések � Lv = 30 mm-ig tör-
ténõ lemezhengerelések 
�Forgácsolás középeszter-
gákon � DP–200 síkeszter-
gán történõ nagy súlyú és
méretû munkadarabok meg-
munkálása �Marógépeken,
gyalugépeken, sugárfúrógé-
peken végzett forgácsolások
� Komplett számítógépes
ügyviteli szolgáltatások

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 

Megjelentek a legújabb holland
esküvõi katalógusok, 

amelyek megtalálhatók üzletünkben.

SSzzeerreennccss,,  SSaallllaaii  úútt  1133..  ((aa  PPrroovviiddeenncciiaa  bbiizzttoossííttóóvvaall  sszzeemmbbeenn))  
TTeell..::  4477//336633--775588..

Erdõbénye

A KÁDÁROK ÜNNEPÉN

Legyesbénye

A TÁNC A LÉLEKRE IS JÓ HATÁSSAL VAN

A tizedik, jubileumi országos ká-
dárnap rendezvényeire hívta a nagy-
közönséget június 22–23-a között Er-
dõbénye Önkormányzata. A kétna-
pos eseményen a szakmai bemuta-
tók mellett igazi vásári forgatag,
koncertek csalogatták a vendégeket,
ám az érdeklõdés ebben az eszten-
dõben talán kissé elmaradt a vártnál.

A szombati ünnepélyes megnyitó
ebben az évben is a hagyományos
kádártánccal vette kezdetét. Ezt kö-
vetõen Kántor Dezsõ ismertette,
hogy egykoron a Szepességbõl né-
met és szlovák származású kádárok
érkeztek a településre és õk terem-
tették meg az alapjait ennek a szak-
mának. – Ez a nap róluk szól, értük
van – tette hozzá a polgármester –,
de mint mondta, természetesen kö-
tõdnek hozzá a helybéli emberek, a
szõlõtermesztés és egyéb kézmûves
mesterségek. 

Szabó György szerint a kádár-
szakma fellegvárában, egy jubileu-
mi találkozón sokkal több embernek
kellene részt vennie. – Minden te-
lepülésnek megvan a maga varázsa,
a saját arculata. Nekünk pedig az a
dolgunk és érdekünk, hogy mindezt
megmutassuk a világnak. Sok-sok ér-
ték van itt Erdõbényén, amit be kell

mutatni és amibõl
mindenki csak gaz-
dagodhat – fogal-
mazott a térség or-
szággyûlési képvise-
lõje.

A péntek délutáni
szakmai nap a helyi
mûvelõdési házban
kiállítás-megnyitóval
kezdõdött, ahol Éger-
házi Erika keramikus
és Égerházi László
fafaragó alkotásaiból
nyílt tárlat. Szomba-

ton igazi vásári forgatag várta az ér-
deklõdõket. Gólyalábasok, néptán-
cosok, magyar nóta, majd késõ este
szabadtéri bál szórakoztatta a nagy-
érdemût. Eközben kézmûvesek mu-
tatták be mesterségük fortélyait, a lá-
togatók finom ételeket és italokat kós-
tolhattak a tizedik, jubileumi kádár-
napon. 

Ebben az évben is megren-
dezte évzáró gálaestjét a Show
Time Divat- és Táncstúdió. A
Diószegi Andrea által vezetett
szerencsi kicsi és tinicsoport
tagjai a gesztelyi és legyesbényei
tanítványokkal közösen június
22-én mutatkoztak be a szülõk
és ismerõsök elõtt a legyesbé-
nyei mûvelõdési házban. 

A szerencsi kislányok lelkesen
léptek a közönség elé. Jó volt lát-
ni, amint fantasztikus fegyelem-
mel hajtják végre a különbözõ
koreográfiákat. A produkciók
között szinte nem is lehetett kü-
lönbséget tenni, a változatos zene-
számokra elõadott mozgásvariációk
mindegyikét óriási tapssal jutalmaz-
ta a közönség. 

A szakemberek véleménye, hogy
a tánc nem csak a test, de a lélek fel-
frissítésére is jó hatással van, aminek
tanúi voltak a gyerekek ezen az es-
tén. 

A gálaest utolsó perceiben okle-
veleket és ajándéktárgyakat vehettek
át a tanítványok. Szinte mindenki ré-
szesült valamilyen elismerésben,
amely nem csak a szépen elõadott
táncok jutalma volt, hiszen az okta-
tók az egész évben mutatott kiváló
teljesítményt, a lelkesedést és tehet-
séget egyaránt díjazták.

A szerencsi lányok is nagy sikert arattak. 



EMLÉKEZÉS
Azt szokták mondani, hogy a tûzoltóság egy „nagy
család”, aminek tagjai – mint minden családban –
az örömöt és bánatot együtt élik meg. 
Tisztában van vele mindenki, milyen érzés elveszíteni
valakit, aki közel áll hozzánk. A fájdalmat százszoro-
sára növeli, ha az illetõ egy családtag.
Ez a mérhetetlen fájdalom járta át a szerencsi tûz-
oltók szívét is 2005. július 2-án, mikor szeretett kol-
legánk

BODNÁR FERENC 
tûzoltó százados egy tragikus balesetben elhunyt.
A családtag hiányát csak elfogadni lehet, beletö-
rõdni az elvesztésébe soha. Az eltelt két esztendõ
sem tudta elhomályosítani az együtt töltött mun-
kanapok, összejövetelek hangulatát.
Soha nem múló szeretettel emlékezünk kollegánkra.

Örökké gyászoló családja, 
kollegái és barátai.
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– Szõlõ eladó. Érd.: 20/210-4276. (12-13)

– Kb. 800 literes, hidraulikus szõlõprés újszerû állapotban eladó.
Érd.: 47/396-260, 30/9651-029. (12-13)

– Négyütemû Wartburg 1,5 év mûszakival eladó. Érd.: Szerencs, Pe-
tõfi út 7., tel.: 70/566-0636. (12)

– Szõlõprések és szõlõdaráló eladó. Érd.: 20/396-6020, 47/362-
972. (12)

GÉP, SZERSZÁM 
– Eladó 250 literes, háromfázisú, vontatható betonkeverõ. Érd.:
70/339-2791, 47/396-260. (12-13)

– Dobgitár, zongora (30 000–150 000 Ft) eladó. Érd.: 30/299-
4263. (12-13)

– 220 W-os, gyári terménydaráló 25 000 forintért; mázsa, amely
300 kg-ig mér, 25 000 forintért és motoros hátipermetezõ 50 000
forintért eladó. Érd.: 30/266-8287. (12)

KIADÓ
– Szerencs, Sallai út 11. szám alatt, a piac utcájában üzlethelyiség
kiadó. Érd.: 30/9388-534. (12-13)

VÁLLAL
– Történelembõl, angolból és német nyelvbõl korrepetálást válla-
lok. Érd.: 30/576-3616. (12)

VEGYES
– 230 liter kétéves száraz furmint bor, akár hordóval együtt, házi-
pálinka 1600 Ft/l áron, valamint 5/180 cm méretû hófehér kara-
te ruha megkímélt állapotban 5000 forintért eladó. Érd.: 20/3820-
928. (12-13)

– Boltíves pince bontásából kõ, baráti áron sürgõsen eladó. Érd.:
20/492-8660. (12-13)

– Eladó 2-1 osztású, 2 m x 1,5 m-es, 2 m x 1 m-es zártszelvénybõl
készült, lambériázott garázsajtó. Érd.: 30/9651-029, 47/396-260.
(12-13)

– 1000 literes mûanyag tartályok, 3000 l-es üvegszálas tartályok,
szõlõfeldolgozó gépek eladók. Érd.: 70/313-3767. (12-13)

KERES
– Eladó ingatlant keresek Szerencsen és környékén. Érd.: 30/549-
4521. (12-13)

– Szerencsen az Ondi u. 1/b. sz. alatti társasház téglaépítésû ré-
szében a II. emeleten együtt, vagy külön-külön eladó 2 db 2 szo-
bás lakás. Érdeklõdni: 70/453-4475 vagy 70/334-8477. (11-12)

– Szerencsen 2 szoba+nappali, összkomfortos, gázfûtéses, teljesen
felújított kertes családi ház 2 garázzsal, nagy kerttel, 8,5 M Ft-ért
eladó. Érd.: 20/669-5755. (12)

– Szerencsen az Ondi úton kétszobás, összkomfortos, gázfûtéses,
nappalis családi ház nagy terasszal, garázzsal, kis kerttel eladó. Érd.:
30/387-0649, 47/361-822. (12)

– Szerencs központjában a Széchenyi út 37. szám alatt összkom-
fortos társasházi lakás eladó. Érd.: 20/495-5474, 47/363-119 (es-
te). (12)

– Bekecsen felújított családi ház eladó. Ár: 8,3 M Ft. Tel.: 70/615-
5867. (12)

– Ondon háromszobás, gáz-vegyes tüzelésû családi ház eladó. Érd.:
70/504-2024. (112)

– Szerencs Fecskésen a Dobó K. út 13. szám alatt kétszobás, össz-
komfortos családi ház központi fûtéssel, kombi kazánnal eladó. Érd.:
20/936-3813. (12)

– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt garázs eladó. Érd.: 47/361-
370, 47/362-612. (12)

– Szerencsen a Kölcsey út 16. szám alatti gázfûtéses családi ház el-
adó. Érd.: 70/220-7096. (12)

– Szerencsen 100 m2-es, összkomfortos, gáz-központi fûtéses csa-
ládi ház garázzsal, telekkel eladó. Érd.: 20/9258-154. (12)

– Szerencsen a Késmárk u. 6. szám alatt 120 m2-es, alápincézett,
kertes családi ház gáz- és vegyes tüzelésû fûtéssel, garázzsal eladó.
Érd.: 47/361-992. (12)

– Szerencsen az Ondi út 8. szám alatt (Vári-telep), kétszobás, kony-
hás, étkezõs, fürdõszobás, teraszos, garázsos, zárt udvarrészben lé-
võ lakás eladó. Irányár: 5 M Ft. Érd.: 30/568-7793. (12)

– Szerencsen az óvoda-parkban kétszobás társasházi öröklakás el-
adó. Érd.: 30/695-5495. (12)

– Garázs eladó vagy kiadó Szerencsen a Lajos közben. Érd.: 20/999-
8836. (12)

– Szerencsen téglaépítésû társasházban, egyedi gázfûtéses, alacsony
rezsijû lakás eladó. Érd.: 20/2600-953, 70/2617-290. (12)

– Mádon kétszobás, összkomfortos, egyedi fûtésû családi ház nagy
kerttel eladó. Ár: 5,3 M Ft. Érd.: 30/458-6073. (12)

– Mezõzombor, Béke út 30. szám alatti 100 m2-es, tetõteres, ve-
gyes tüzelésû (új gázkazánnal) fürdõszobás családi ház rendezett
udvarral, melléképületekkel eladó. Érd.: 47/369-389, 20/321-8027.
(12)

MEZÕGAZDASÁG
– Golopon 1,8 h szántó eladó. Érd.: 47/361-681. (12-13)

– Szerencsen a Piroska-dûlõben 400 öl szõlõ, 1200 öl szántó egy-
más mellett eladó. Érd.: 30/266-8287. (12-13)

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

INGATLAN
– Tokajban, a Tisza-parti üdülõ területén kétszintes nyaraló eladó
(a strandtól kb. 50 m-re). Tel.: 70/317-6125. (12-13)

– Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 2. szám alatt 190 m2, új építésû
lakóház eladó. Érd.: 30/9388-534. (12-13)

– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3 szo-
bás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es telken, 2 ga-
rázzsal, melléképületekkel, igényesen rendben tartva eladó. Vállal-
kozásra is kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (12-13)

– Szerencsen a Bethlen G. út 22. szám alatt családi ház eladó. Érd.:
47/368-494. (12-13)

– Szerencsen a Petrikovits út 79. szám alatti lakó-pihenõ övezetben
gáz + egyedi fûtésû, összkomfortos, tetõteres ház eladó. Irányár:
15 M Ft. Érd.: 20/5577-172. (12-13)

– Bekecsen, központi helyen régi típusú családi ház olcsón eladó.
Érd.: 46/359-860, 20/994-1172. (12-13)

– Szerencsen a Rossmann feletti társasházban 55 m2-es, egyedi gáz-
fûtéses, 2. emeleti saroklakás eladó. Érd.: 70/450-4213. (12-13)

– Szerencsen az Ondi u. 1/b. sz. alatti társasház téglaépítésû ré-
szében a II. emeleten együtt, vagy külön-külön eladó 2 db 2 szo-
bás lakás. Érdeklõdni: 70/453-4475 vagy 70/334-8477. (12)

– Szerencsen az Ondi úton szintes, négyszobás, gáz-vegyes tüzelé-
sû, központi fûtéses (380 V ipari áram, kábeltévé) családi ház, két
bejáratos, két garázzsal eladó, vagy budapesti cserét beszámítok.
Érd.: 20/396-6020, 47/362-972. (12)

– Szerencs, Pince köz 1. szám alatt 60 m2-es, gázfûtéses, kertes csa-
ládi ház eladó. Érd.: 47/362-369, 30/469-2681. (12)

– Bekecsen felújított családi ház költözés miatt eladó. Érd.: 47/368-
160, 20/391-3994. (12)

– Szerencsen a Landler J. út 3. szám alatt, kiemelt szintû (alul ga-
rázs + mûhely), fent nappali + 3 szoba, két terasszal, gázfûtéssel,
1100 m2-es füvesített kerttel, kiváló fekvéssel, családi ház eladó.
Érd.: 47/361-394, 30/529-7821. (12)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján fotóval
jelentetjük meg az eladásra vagy kia-
dásra kínált lakásokat, épületeket. En-
nek költsége hozott fénykép esetén al-
kalmanként 500 Ft, amennyiben a fo-
tót munkatársunk készíti el, akkor 700
Ft. Ezért az összegért egyszer jelentetjük
meg hirdetését, ami az internetes hon-
lapunkra is ilyen formában felkerül. 

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt az 
„Apróhirdetési szelvényt” augusztus 3-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Augusztus 10, augusztus 24.

500 forint

Mint arról lapunk elõzõ szá-
mában írtunk, az újságban már
csak azok az apróhirdetések je-
lennek meg egymást követõ két al-
kalommal, amelyek feladói kifi-
zették a díjat. Huszonöt szóig
1000 forintot, negyven szóig pe-
dig 1500 forintot kérünk. A mel-
lékelt eredeti szelvényt bemuta-
tók ötszáz forint kedvezményben
részesülnek és új szolgáltatásként
a Szerencsi Hírek lakossági hir-
detésbörzéje már az interneten is
olvasható a www.szerencsihi-
rek.hu címen. Az apróhirdetések
a szerkesztõségben az erre a cél-

ra szolgáló nyomtatványon ad-
hatók fel. 

Új lehetõségként SMS-ben is fo-
gadjuk a lakossági és közéleti ap-
róhirdetéseket. A szolgáltatást a
Pannon és a T-Mobile szám-
lás/általános, vagy kártyás/domi-
no elõfizetéssel rendelkezõk ve-
hetik igénybe. Küldje el SMS-ben
a hatjegyû hirdetési kód (SZEHIR)
után a hirdetés szövegét a 8100-
555 számra. Közületi hirdetést a
8100-556 számra küldje! 

Hirdetés díja: 1–160 karakterig
1000 Ft, 160–320 karakterig 1500
Ft. Közületeknek: 2000 Ft.

�

�

APRÓHIRDETÉS SMS-BEN 
ÉS AZ INTERNETEN

OLVASÓINK FIGYELMÉBE!
Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy a gyászhirdetések, kö-

szönetnyilvánítások és megemlékezések az augusztus 10-ei számtól té-
rítés ellenében adhatók fel lapunkban. A közleményeket egy alkalom-
mal jelentetjük meg, amelyekért egységesen 1000 forintot kell fizetni.
Amennyiben magukkal hozzák az újságban található 500 forintot érõ
hirdetési kupont, kedvezményben részesülnek. Fontos, hogy gyászhir-
detést csak személyesen, halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával le-
het feladni. 

– Üzlethelyiség Szerencs fõutcáján kiadó. Érd.: 20/9845-
520. (11-12)

Auschwitz–Krakkó szerencsi indulással – 2007. július 10.
Részvételi díj: 8400 Ft/fõ (utazás, idegenvezetés, belépõ Auschwitzba)

Élvezze a nyár melegét! 
TUNÉZIA július 16-tól 11 nap *** hotel + fp. 69 900 Ft/fõ+ill.

július 10-tõl 8 nap *** hotel + fp. 49 900 Ft/fõ+ill.

EGYIPTOM Sharm El Sheikh július 1-jétõl 8 nap
*** hotel + fp. 79 900 Ft/fõ+ill.

MALLORCA június 30-tól 12 nap ** hotel + fp. 
99 900 Ft/fõ+ill.

RODOSZ június 30-tól 8 nap ** hotel + R 49 900 Ft/fõ+ill.

Valutaváltás, utasbiztosítás, repülõjegyek értékesítése,
üdülési csekk elfogadás!

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

Honlap: www.zemplentourist.hu

ÁÁggnneess  LLaakkáásstteexxttiill
� függöny � sötétítõ � dekoranyagok � paplan

� takaró � ágynemû � asztalnemû � bambuszroló
� karnisok különbözõ kivitelben

SZOLGÁLTATÁSOK: 
� Függönyvarrás, helyszíni felméréssel is. � Karnisszerelés.

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig. 
Telefon: 47/362-275.

Szerencs, 

Rákóczi út 100.

KINCSES TÜZÉP

Telephelyünk: Bekecs, Szerencsi út 33. Tel.: 47/368-069.
ÉPÍTÔ- ÉS TÜZELÔANYÉPÍTÔ- ÉS TÜZELÔANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!AGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!

Üzlet: Szerencs, Rákóczi út 15.
Tel.: 47/364-023, 47/560-096.

FÜRDÕSZOBASZALON FÜRDÕSZOBASZALON 
ÉS CSEMPEBOLÉS CSEMPEBOLTT

Építkezôknek és kivitelezôknek 
egyéni kedvezmények, ajánlatkészítés.

EMLÉKEZÉS
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem 2005.
június 26-ra, amikor szeretett férjem, 

DR. RINGER ANDRÁS 
örökre eltávozott. 

„Számomra Te sosem leszel halott,
Örökké élsz, mint a csillagok.”

Szeretõ felesége

EMLÉKEZÉS

Nyolc év elteltével is nagy bánattal emlékezünk éle-
tünk legfájdalmasabb napjára, amikor Istenben bí-
zó, élni vágyó drága gyermekünk,

ZOLTÁN
itthagyott bennünket. Fájó szívvel emlékezünk reád!
Édesanyád, húgod, édesapád és nagymamád

BBeelloovveecczz  ééss  TTáárrssaa  KKfftt..  
ffeeccsskkééssii  hhúússbboollttjjaa

Továbbra is kedvezõ áron ajánljuk 
a sertés-, marha-, birka, bõrössüldõ-, 
baromfihúsokat és hentesárukat! 

NNaappoonnttaa  ffrriissss  hhúússsszzáállllííttááss!!  

Lángolt kolbász 886600  FFtt//kkgg
Parasztkolbász 886600  FFtt//kkgg
Lecsókolbász (Be–Va) 339999  FFtt//kkgg
Ungvári szalámi 556600  FFtt//kkgg
Füstölt csemegeszalonna 665500  FFtt//kkgg
Virsli (Alföldi) 339900  FFtt//kkgg
Párizsi (Alföldi) 336600  FFtt//kkgg
Panírozott pulykafasírt (1 kg-os) 448800  FFtt//kkgg
Sajttal töltött pulykamell 884400  FFtt//kkgg
Panírozott csirkemell (100%-os filé, 1 kg-os) 889999  FFtt//kkgg

MMeelleegg--  ééss  hhiiddeeggéétteell--uuttaallvváánnyyookkaatt  bbeevváállttuunnkk!!

Szerencs, Dobó Katica út 24. Telefon: 361-018, 30/262-8418.



Vízszintes:
1. Alkman idézetének elsõ része.

13. Hadvezér a második pun csatá-
ban. 14. Napközben étkezik. 15.
Nínó fele! 16. Kiejtett mássalhang-
zó. 17. Üresen repül! 19.
Technécium. 21. Ezt sokan nem
szeretjük. 25. Nyirkos. 28. Alkman
idézetének második, befejezõ része.
29. Ragyogó. 31. Ijesztõ alak. 32.
Balkezes. 33. Tiltószó. 35. Vírus
okozta légúti megbetegedés (SARS).
37. Kevert hát! 39. Hideg szín. 41.
Kevert tér! 42. Fontol. 44. Együttes
volt. 46. Kén, nitrogén. 48. Az ele-
jén volt! 49. Fülöp-szigeteki szí-
nész, elnök, Joseph Ejercito ... 51.
Akik a zenét szolgáltatják. 54. Az

elején tanul! 55. Ital. 57. Ötöse van
a lottón. 58. Nemzeti Tankönyvkiadó
röviden. 60. Egyik evõeszközünk. 62.
2/3 orr. 63. Kisváros Budapesthez
közel. 65. Indium. 67. Norvég, oszt-
rák gépkocsik jelei.

Függõleges: 
2. Plinius idézetének második,

befejezõ része. 3. Személyi számí-
tógép röviden. 4. Segítség angolul
(AID). 5. Szalonnával tûzdel. 6.
Kettõzve cukorka. 7. A nyomás egyik
mértékegysége. 8. Találna. 9. .. ovo,
eleve. 10. Hiba. 11. Nem irigy! 12.
Lekötött összeg. 15. Plinius idéze-
tének elsõ része. 18. Fekete ...,
hazai énekes. 20. Szöveget szer-

keszt. 22. Lopa-
kodik. 23. Páratla-
nul kizár! 24.
Élbolyból kiesik.
26. Történés. 27.
V.L.E. 30. 235 mé-
ter magas „hegy” a
fõvárosban. 34.
Fölött ellentéte. 36.
Cégforma. 38. Ál-
dás ellentéte. 40.
Lóebéd! 43. Szürke
madárka (névelõ-
vel). 45. Banán,
idegen szóval. 47.
Real Madrid-focis-
ta volt. 50. Fölé el-
lentéte. 52. Neon.
53. Andrea becéz-
ve. 56. A jó kés
ilyen. 59. Knight
Rider autója. 61.
Világító égitest. 64.
Üres rím! 66. Nát-
rium.

Sz. A. 

A június 15-ei
keresztrejtvény he-
lyes megfejtése:
Annyira vagyok férfi, amennyire nõ
az, aki bejött a szobába.

A helyes megfejtést beküldõk
közül a szerencsések jutalma: 1500
Ft-os vásárlási utalvány: Jacsó
Andrásné, Szerencs, Erzsébet út 6.,
1000 Ft-os vásárlási utalvány:
Domonkos István, Szerencs,
Kossuth tér 6/A, 500 Ft-os vásárlá-
si utalvány: Lengyel Tibor, Szerencs,
Kárpát út 17. A helyes megfejtést

SMS-ben beküldõk közül a 70/949-
1301 telefonszám tulajdonosa 1500
Ft-os vásárlási utalványt nyert. A
nyertesek a nyereményeket a
Szerencsi Hírek szerkesztõségében
(Szerencs, Népház) 2007. július 6-
ig vehetik át. A június 29-ei ke-
resztrejtvény megfejtésének bekül-
dési határideje: augusztus 3. Meg-
fejtésüket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra.

TREND 2007

Az EMI kiadó jóvoltából most
egyetlen albumon hallgathatjuk meg
a legfrissebb slágereket, melyek az
idei nyári partik nélkülözhetetlen
dalai. A lemezen 18 világhíresség –
Christina Aguilera, Pink, Nelly
Furtado, Robbie Williams, Take That,
Depeche Mode, Pussycat Dolls,
Scissor Sisters – hallható, hogy csak
néhányat említsünk a 2007-es nyár
sztárparádéjából.

FIATAL ROCKEGYÜTTESEK
PÁRBAJA

Ezzel a címmel rendezte
meg szünidõköszöntõ nyár
eleji programját a szerencsi
Városi Kulturális Központ és
Könyvtár. Talán a péntek dél-
után és a nagy meleg is hoz-
zájárult ahhoz, hogy csupán
kevesen érdeklõdtek az ese-
mény iránt, ahol mazsoretek,
majd moderntáncosok nyi-
tották meg a programok sorát.

Az összesen nyolc nevezõ
zenekar között elsõként a

szerencsi Idiot Side lépett a színpadra.
A délután során kiderült, hogy sok
tehetséges fiatal, sikerre éhes együt-
tes él városunkban és környékén.
Családtagok, barátok figyelték a fel-
lépõket, akik egyenként mintegy fél-
órás mûsorral mutatkoztak be, a
szakértõ zsûri pedig értékelte a zenei
teljesítményeket. A résztvevõ zene-
karok ugyan versengtek egymással,
de a legfõbb cél az volt, hogy egy
kellemes hangulatú nyári délutánon
mindannyian megmutassák tehetsé-
güket a szerencsi közönség elõtt.

A rendezvény végén megtartott
eredményhirdetést már izgatottan
várták a résztvevõk, majd elhangzott,
hogy a nevezõk között kiemelkedõ
teljesítményt nyújtottak a tehetséges
szerencsi fiatal zenészekbõl álló
Echoland és Wellcome együttesek,
akiket a zsûri a többiekkel együtt to-
vábbi gyakorlásra és minél több sze-
replésre buzdított. A szervezõknek
végeredményt kellett hirdetniük,
amely szerint a kivételes produkci-
óval elõálló tolcsvai Dopping vég-
zett az elsõ helyen. A helyezettek
mellett a résztvevõ zenekarok mind-

egyike elnyerte a zsûri tetszését,
akik az építõ kritika mellett elisme-
rõen szóltak a szerencsi Idiot Side,
Anno, Sex’n dance, a mádi Spirit Blue
és a rátkai Négykézláb zenekarok-
ról. 

Közeledett az este és a Rákóczi-
vár udvarára érkezõ közönség a nap
sztárzenekarának mûsorát várta.
Elõtte azonban még Stark Kinga has-
táncprodukciója varázsolta el a né-
zõsereget, majd a város polgármes-
tere is köszöntõt mondott, hangsú-
lyozva hogy a tanév lezárásával a
nyári szünidõ kezdetét jelenti ez a
program. Rónavölgyi Endréné szerint
Tokaj-Hegyalján tehetséges fiatalok
születnek, akik ezt a színpadon is ké-
pesek bizonyítani. 

Nem maradt más hátra ezen az
estén, mint a népszerû Zanzibár fel-
lépése. A zenekar nem hazudtolta
meg önmagát és a tõlük megszokott
módon adtak ízelítõt régi és újabb
slágereibõl. A közönség pedig azt
kapta, amire számíthatott: olykor
lírai, néha kissé zúzós, modern-rock
koncertet. 

VARNUS XAVÉR
A rendkívül népszerû klasszikus

zenei darabok és a poptörténelem ki-
emelkedõ instrumentális dalai most
egy lemezen hallhatók, a kivételes
tehetségû Varnus Xavér elõadásában.
Az album különlegességét adja, hogy
a hazai mûvész most elõször játszik
el popzenei klasszikusokat nagyze-
nekari kísérettel.

A lemezen olyan darabok interp-
retációja kap helyet, mint például
Ravel: Bolero, Carl Orff: Carmina
Burana, Jean-Michel Jarre: Oxygene,

vagy Vangelis: 1492 címû klasszi-
kusa. 

Mint említettük, ez az album igazi
zenei különlegesség, ami minden bi-
zonnyal a zenekedvelõk legszélesebb
rétegét megérinti majd.

PEARL JAM KONCERTLEMEZ
Jó hír a Pearl Jam-rajongóknak,

hogy a zenekar 2005/2006-os vi-
lágkörüli turnéjának koncertfelvéte-
leit tartalmazó CD június végén már
kapható a boltokban. A „Live At The
Gorge 05/06” címû, összesen hét le-
mezt tartalmazó kiadványon három
koncert zenei felvételeit hallhatják a
„mûértõ” Pearl Jam-kedvelõk.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Revolutio. A helyes választ be-
küldõk közül Váradiné Szabó
Gabriella, Prügy, Ady E. út 7. szám
alatti olvasónk ajándékutalványt
nyert, amely a Szerencs, Rákóczi út
56. szám alatti Music & Book hang-
lemezboltban levásárolható. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõ 06-
20/533-0642-es telefonszám tulaj-
donosa 1500 forintos vásárlási utal-
vánnyal lett gazdagabb. A nyere-
mények a szerkesztõségben, mun-
kaidõben vehetõk át. Játékunk új kér-
dése: Mi a címe a Pearl Jam most
megjelenõ koncertalbumának? A vá-
laszokat postai borítékban vagy le-
velezõlapon juttassák el szerkesztõ-
ségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ. Az SMS-ben vá-
laszolók továbbra is vásárlási utal-
ványt nyerhetnek. SMS-t a 06-20/940-
2066 számra küldhetnek.
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REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

A Szerencsi Hírek keresztrejtvé-
nyének ajándéksorsolásán csak azok
a megfejtések vesznek részt, amelyek-
hez mellékelték ezt a szelvényt:
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– Drágám, ma gyümölcsnapot tartok!...              (Izsák Jenô rajza.)

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD



AZ ÚSZÓSZAKOSZTÁLY

ÉLETÉBÕL 

* Szerencs
Város Sport-
egyesülete ki-
lenc fiatallal
képvisel tet te
magát a közel-
múltban Mezõ-
kövesden hete-
dik alkalommal
megrendezett
Matyó – Pünkösd Kupán. A három
ország közel kétszáz sportolóját fel-
vonultató nemzetközi versenyen
Petrusovics Attila (fotónkon) szerepelt
a legeredményesebben, aki a száz-
méteres mellúszásban harmadik he-
lyen végzett.  

* A nyári iskolai szünidõben vál-
tozott az edzések idõpontja: a dél-
utáni és kora reggeli tréningek helyett
minden nap 8–10 óráig tartja a fog-
lalkozásokat Farmosi István edzõ.
Júliusban pedig szünet lesz, ez az idõ-
szak a pihenésé és a regenerálódá-
sé. Az edzések augusztusban újrain-
dulnak, szintén a reggeli idõpontban. 

* Az idén július 21-én rendezik meg
a hagyományos Balaton-átúszást
(Révfülöp – Balatonboglár közötti

5,2 km), amelyre várhatóan 15-20
fõvel utazik el a szakosztály.
Augusztus második felében a szlo-
vákiai testvérvárosba, Rozsnyóra ké-
szülnek egyhetes edzõtáborozásra. 

* Az idén már 150 ezer forint külsõ
támogatás érkezett az úszószakosz-
tályhoz: százezer forint a helyi víz-
szolgáltatótól, ötvenezer forint a
Patrícius Borháztól. Ebben az évben
az eddig felmerült költség százki-
lencvenezer forint volt.

BRONZÉRMES BIRKÓZÓK

Százharminckilenc serdülõ korú
versenyzõ vett részt a június 9–10-
én Bükön megrendezett szabadfogású
országos birkózóversenyen. A népes
mezõnyben öt szerencsi fiatal szere-
pelt. Az 59 kilogrammos Rádai Ádám-
nak, a 66 kilogrammos Illésy
Kristófnak és a 72 kilogrammos Tóth
Gergõnek ez alkalommal nem sike-
rült dobogós helyen végezni. A 85
kilogrammosok mezõnyében Török
Dániel harmadik lett, míg a +85 ki-
logrammos súlycsoportban Török
Péter szerzett bronzérmet.

RÉGIÓS TENISZVERSENY 

Három megyébõl érkeztek fiatalok
arra a regionális teniszkupára, ame-
lyet a közelmúltban tartottak
Szerencsen. A második észak-ma-

gyarországi területi régiós verseny
megrendezési jogát a helybéli Takács
Márk tavalyi mester bajnoki címének
köszönhette a városi sportegyesület
tenisz szakosztálya. A viadalon öt kor-
csoportban összesen harminc fiatal
lépett pályára az SZVSE kupa meg-
szerzéséért. A szerencsi teniszszak-
osztály színeiben hárman léptek pá-
lyára, akik közül Fábián Luca elsõ he-
lyezést ért el, míg Takács Márknak
és Tóth Ádámnak ez alkalommal
ezüstérem jutott az erõs mezõnyben.   

MÛFÜVES-BAJNOKSÁG 

Nyolc csapat részvételével rende-
zett mûfüves-bajnokságot a Hegyalja
Kistérségi Labdarúgó Szövetség. A hét
fordulóból álló küzdelemsorozat mér-
kõzéseit szerdánként játszották. 

Eredmények: 
Június 13. Mezõzombor – Zemplén

Megyaszó 0–3 (Mezõzombor nem ér-
kezett meg), 4-es körzet – Szerencsi
Bonbon Kft. 3–1, Húsbusiness –
Bekecs 4–1, Zöld Varjak – Szerencsi
Városüzemeltetõ Kht. 1–4.   

Június 20. Mezõzombor – Zöld
Varjak 5–4, Húsbusiness – 4-es kör-
zet 5–0, Szerencsi Városüzemeltetõ
Kht. – Szerencsi Bonbon Kft. 9–3,
Zemplén Megyaszó – Bekecs 1–4,
korábbról áthozott találkozón:
Húsbusiness – Zemplén Megyaszó
6–4.
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Kos: III. 21. – IV. 20.
Jóllehet uralkodója, a Mars

már a Bikában jár, mégis inkább
a kedvezõ hatások érvényesül-
nek e hosszú ciklus idején, mivel

4 bolygó is „tüzes jegyben” tartózkodik, ame-
lyek rendkívül pozitív együttmûködést jelez-
nek! Mindazonáltal próbálja meg elfogadni azo-
kat a változásokat, amelyek a környezetében
mostanság végbemennek. Meg kell hagyni, ezek
a változások mos felettébb különös légkört te-
remtenek Ön körül. Ezért a személyes kap-
csolatai kifejezetten nehezen mûködnek. Július
6–7–8-án jó napokra számíthat, de 25-én és
28-án kellemetlen, balesetveszélyes napja lesz.
Augusztus 3-ára és 4-ére viszont kellemes, emel-
kedett állapotokat jeleznek a bolygók. 

Bika: IV. 21. – V. 20.
Ön az, aki tudja, a külsõ ne-

hézségek ellenére is meg kell õriz-
ni az embernek az akaratát ahhoz,
hogy túlélje a nehézségeket. De

azt is tudnia kell, ha kell, még a szükséglete-
inkrõl is le kell mondanunk – a tisztesség érde-
kében! Az ön akaratos és konok természete va-
lójában érzékeny embert takar. A júliusi boly-
góállások megmutatják a környezetének a sé-
rülékeny érzeti énjét, ami (jó pár napig) az ösz-
tön, vágyak uralkodása miatt szenved. Ne adja
át magát a gyengeségnek és ne kapaszkodjon
stimuláló szerekbe. Felhívom a figyelmét két meg-
lehetõsen kellemetlen napra, július 6-ára és au-
gusztus 6-ára, melyek fokozott óvatosságot kö-
vetelnek Öntõl. Ne erõltesse a külsõ dolgait! 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
E hosszú ciklus során akkor ve-

zetheti a dolgait összhangban az
éggel, ha minden tevékenységé-
ben ugyanazt az erkölcsi elvet al-

kalmazza és nem köt semmiféle kompromisz-
szumot. Július 10-én újra egyenesbe fordul az
uralkodója, a Merkúr. Onnantól a gondolatait
az elõretekintés, a jövõorientáció jellemzi
majd, véget ér az elmúlt idõszak visszatekintõ,
újragondoló periódusa. Ráérezhet (különösen
július 21-én) az események mögötti mozgató-
erõk milyenségére, fõleg akkor, ha rá tud han-
golódni a finomabb frekvenciákra. Augusztus
1-jén és 7-én, amikor az Ikrekbe lép a Mars,
kellemetlen élményekben lehet része, ügyeljen
a beszélõkéjére, s ne higgyen az érzeteinek! 

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Mostanában nehezen tud beil-

leszkedni a közösségébe és az ösz-
szeszokott, régi gárdában sem érzi
jól magát. Úgy tûnik, valóban itt

a változás ideje, de ne hamarkodja el a dolgot.
Mivel Ön alapvetõen túl érzékeny, elõször a saját
nézeteit kellene felülvizsgálnia. Egyébként járjon
olyan óvatosan, mintha aláaknázott terepen
járna, ne törjön elõre, ne bízzon senkiben. Ha
bölcsen akar eljárni, akkor már nem a helyzettel
foglalkozik, hanem a változás utáni jövõvel, il-
letve elõkészül a jobb idõkre. Ebben segít a Rákban
születõ (július 14-én) Újhold. A legjobb napja jú-
lius 20-án lesz, amikor a Hold 72 fokos mágikus
szögbe kerül a Nappal és augusztus 1-jén. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Ebben a hosszú ciklusban két

fontos bolygóállás is nagy szere-
pet játszik majd az életében.
Július 1-jén a Vénusz együttál-

lásban lesz a Szaturnusszal az Oroszlán jegyé-
ben, ami az érzelmi életére és kapcsolatára he-
lyezi a hangsúlyt. Ebbõl adódóan változások vár-
hatóak a szerelmi életében – új párkapcsolatokkal
és üzleti szövetségekkel kikövezve. Rosszabb
esetben érzelmi depresszióval, kapcsolatok
megszakadásával, végével. Kellemetlenségre
számíthat egy szószegés miatt is, ami jó lecke
lesz Önnek arra, kiben is bízzon. Július 23-án
a jegyébe lép a Nap – megerõsítve Önt tuda-
tosságában. A Mars és a Szaturnusz kellemet-
len állása (júl. 30.) abszolút erõt próbáló lesz!
Jó napok júl. 7-e, 8-a és aug. 4-e. 

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Ahogy ígértem, most találkoz-

ni fog Fortuna istenasszonnyal, aki
azon a napon mosolyog Önre,
amikor a Nap az Uránusszal és a

Vénusz a Plútóval egy igen kedvezõ fényszögbe
kerül (július 14-én)! Azon a héten és az azt kö-
vetõ héten bátran tehet lépéseket annak érdeké-
ben, hogy nyereményhez jusson, esetleg maga-
sabb jövedelemhez, egy jobb beosztáshoz, netán
egy nyereséges kapcsolat kiépítése által. Viszont
július 11-én és 17-én jobb, ha nagy óvatosság-
gal vesz részt a történésekben. Július 27-én este
a Szûzben járó Vénusz hátráló mozgásba kezd.
Tekintettel arra, hogy itt a Vénusz rangvesztés-
ben van, mozgása érzelmi kellemetlenséget
jelez! Tartózkodjon a túlzásoktól! 

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Július elsõ felében (egy-két

naptól eltekintve) egészen jól
alakulnak a dolgai, fõleg a pénz-
ügyi kilátásai. Ezért jó, ha elsõ-

sorban erre a területre helyezi a fõ hangsúlyt.
A helyreállt szellemi-lelki egyensúlya miatt fo-
kozódik a tettvágya is, ami nemcsak a munka-
helyen, de otthon is megnyilvánul. Július 20-
án, amikor a jegyében jár a Hold és a Merkúrral
negatív helyzetbe kerül – legyen nagyon óva-
tos és visszafogott. Ez a nap rendkívül baleset-
veszélyes, ugyanakkor rossz hírektõl, intrikák-
tól terhes lesz. Hasonló napra számíthat július
28-án is, vigyázzon a beszólásaival. A ciklus
vége felé egyetlen jó nap árválkodik, augusz-
tus 8-a, amikor remek megérzései lehetnek! 

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
E hosszú ciklus során egy-két

kellemetlen aspektustól eltekint-
ve a bolygók és kapcsolataik in-
kább pozitív hatást gyakorolnak

önre. A Nap és az Uránusz trigonja például a
családi kapcsolataira és a pénzügyeire gyako-
rol majd stimuláló hatást. Erre nem árt jó elõre
felkészülnie. Július második hetében anyagi be-
vételekre tehet szert, de a kiadásait tekintve, le-
gyen óvatos. Ha üzleti vállalkozása van, abban
egyenesen szárnyalni fog! Ha egy ingatlant sze-
retne vásárolni, vagy éppen eladni, idõzítse a
tranzakciót július 22-ére vagy 23-ára. 27-én kon-
centráljon az elõmenetelére! A legjobb napja
július 14-én lesz. Augusztus 6-án kellemetlen
napja lesz, erõs bezártság érzetekkel! 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Tekintettel arra, hogy e hosz-

szú ciklus során öt bolygó is a tûz-
jegyekben tartózkodik, minden-
képpen tartózkodjon a túlzások-

tól, a nagyravágyástól. Ellenkezõ esetben jogos
bírálat érheti amiatt, hogy túlságosan elõtérbe
tolja a saját teljesítményét, pedig a siker közös
munka eredményeként született (ha Ön egy
fõnök!) Nem érdemes – belátja majd – egyedül
állni a rivaldafényben! Egyébként azt az embert
veszik körül segítõtársak, aki önzetlenül, de buz-
dító erõvel a helyes irányba vezeti õket. Júliusban
a szerelmi élete virágzásnak indul, ugyanakkor
némi ellenségeskedésre is számíthat a partnere
részérõl, különösen 24-én, amikor a Mars és a
Neptunusz rossz aspektusba kerül. 

Bak: XII. 22. – I. 20.
Elõreláthatóan változó körül-

mények, változó szerencse jel-
lemzi ezt a hosszú ciklust. Az üz-
leti és szakmai kapcsolataiban,

életében továbbra is változásokra számíthat. Úgy
tûnik, ez egyfajta fejlõdés. Az is meglehet, hogy
a mostani törekvéseit váratlanul késõbb jutal-
mazni fogják. Júliusban lehetõsége nyílik arra
is, hogy szorosabbra fûzze a számára fontos kap-
csolatait. A szerelmi kilátásai igen kedvezõen
alakulnak, noha július 31-én egyfajta csalódásra
számíthat. Július 7-én a Nap és a Hold igen ne-
gatív fényszögbe kerül egymással, igen kelle-
metlen érzeteket vetítve Önre. A legjobb napja
július 18-án lesz, amikor jó erõállapotban, lel-
kiállapotban lesz – alkalmas minden földi jóra. 

Vízöntõ: I. 21. – II.19.
Fontos, hogy Önnek is el-

mondjam azt, amit a Bikáknak
mondtam: a külsõ nehézségek el-
lenére is meg kell õriznie az aka-

ratát ahhoz, hogy túlélje a nehézségeket. Ne az
idegenek között keressen segítséget, szövetségest.
Bátran hagyatkozzon a barátai, jó ismerõsei se-
gítségére a magánéleti problémái felszámolásában.
Július 3-án a Hold és a Neptunusz együttállása kap-
csán egy erõs depressziós, pesszimista hangulat erõ-
södhet meg Önben, félelmekkel terhelten. Ezeken
a napokon vonuljon háttérbe, s aludjon sokat. Sajnos
ez a kételkedés, a töprengés, a nehézségek idõ-
szaka, de ne veszítse el az optimizmusát. Július
30-án a Vízöntõben telik be a Hold, tudatosítsa
magában a felszámolni, csökkenteni valókat!

Halak: II. 20. – III. 20.
Július 5-én, amikor a Halakban

járó Hold együttállásba kerül az
Uránusszal – hirtelen, váratlan
helyzetek alakulnak ki Ön körül.
Legyen e napok feladata a helyén-

valóság, a tartózkodás! Hasonló napokra számít-
hat július 11-én és 26-án, amikor szintén nagy óva-
tossággal kell, hogy részt vegyen a történésekben.
Amint látja, a dolgai többször, most nem igazán
úgy alakulnak, ahogy szeretné. Rosszabb esetben
csalás miatt veszélyes helyzetekbe kerülhet, netán
valamiféle függõség miatti, szerencsétlenségben kell
helytállnia, vagy sérülések veszélye fenyegeti (pél-
dául aug. 2-án). A kellemetlen következményeket
elkerülendõ legyen e hosszú ciklus során végig fe-
gyelmezett, járjon nyitott szemmel.        S. K. K.

Az utolsó elõt-
ti helyen végzett
a megyei har-

madosztályú bajnokság szerencsi cso-
portjában az SZVSE labdarúgócsapata.

Az elmúlt idõszakban kétszer is je-
lentõsen megfiatalodott felnõtt keret
utolsó két mérkõzésén nyújtott telje-
sítménye alapján az edzõ bizakodva
várja az õszi idénykezdést.

A tavaly nyáron még bajnoki babé-
rokra pályázó szerencsi labdarúgó-
csapat játékosainak többsége augusz-

tusban más együttesbe igazolt. Osváth
László edzõ (fotónkon) elsõsorban az
ifjúsági gárdából egészítette ki a kere-
tet, amit a fiatalok lelkes szerepléssel
háláltak meg. Az elsõ két találkozó
megnyerése után az õszt végül válto-
zó teljesítménnyel hatodik helyen
zárta a szerencsi együttes. Tavasszal
azonban elsõsorban a játékosok isko-
lai és tanulmányi elfoglaltsága miatt újra
az ifibõl kellett feltölteni a keretet, ami
több nagyarányú vereséghez vezetett.
A fiatalok azonban néhány mérkõzés
alatt rutint szereztek, ami a két utolsó

találkozón nyújtott teljesítményben is
megmutatkozott.     

A szerencsi csapatban ebben az idén
is a labdarúgás szeretete volt a meg-
határozó. A helyi sportegyesület a baj-
noki szerepléshez szükséges hátteret
biztosítja az együttesnek, anyagi jut-
tatásban azonban továbbra sem ré-
szesítette a játékosokat. Az edzõ mégis
úgy véli: a fiatal tehetségekre alapoz-
va hosszabb távon sikeres szereplés-
sel hálálhatják meg a bizalmat az
együttes mellett a nehéz idõszakok-
ban is kitartó szurkolóknak.

Megyei súlyemelõ versenyt
rendeztek június 10-én Ózdon,
ahol Szerencs Város Sport-
egyesületét tizenhárom fiatal
képviselte. Az SZVSE színeiben
három korcsoportban léptek do-
bogóra Fekete László szakedzõ
tanítványai, akik hat elsõ, két má-
sodik és két harmadik helyezést
szereztek. 

Eredmények: Fiú II-es korcso-
port 36 kg-os súlycsoport: Molnár
Ádám (71 pont) III. hely. Balogh
Mihály (63 pont) IV. hely. 40 kg-
os súlycsoport: Zsebesi Bálint (90
pont) I. hely, maximális pont-
teljesítményével korosztályában
elnyerte a Suzuki-kupát. 69 kg-
os súlycsoport: Encsi Roland (61
pont) II. hely. +69 kg-os súly-
csoport: Czibik Tamás (86 pont) I.
hely. Fiú I-es korcsoport: 77 kg-os
súlycsoport: Balla Dávid (77 kg) I.
hely. + 77 kg-os súlycsoport: Baróczi

Balázs (150 kg) I. hely, Dudás Balázs
(82 kg) II. hely. Serdülõ korcsoport:
62 kg-os súlycsoport: Juhász Attila
(127 kg) I. hely. 69 kg-os súlycsoport:

Varga Ferenc (100 kg) II. hely. +85
kg-os súlycsoport: Árvay Balázs (200
kg) I. hely, Illés Tamás (115 kg) V.
hely.

FELEMÁS BAJNOKI SZEREPLÉS
SÚLYOS VERESÉGEKKEL 

SÚLYEMELÕ-ÉREMESÕ



A városban megvalósuló és az elkö-
vetkezõ idõszakban tervezett beruhá-
zásokról, valamint a szalmatüzelésû
erõmû építésének elõkészületeirõl tá-
jékozódtak június 20-ai megbeszélésü-
kön a Szerencs és Környéke Fejlõdéséért
Egyesület tagjai. 

A Rákóczi-várban megtartott
eseményen a közelmúltban meg-
alakult civil szervezetnek bõvült
a létszáma, amikor Takács Zoltán
elnök és Bodnár Béla titkár aján-
lására úgy döntöttek, hogy Nyitrai
Tibort felveszik az egyesületbe. A
meghívóban szereplõ második
napirendi pont keretében Ró-
navölgyi Endréné szólt a város fej-
lesztésében elért eredményekrõl
és az elkövetkezõ idõszak terve-
irõl. A polgármester ismertette,
hogy az elmúlt idõszakban az önkor-
mányzat 1,8 milliárd forint pályázati tá-
mogatás felhasználásával több mint két
és félmilliárd forinttal gyarapította a

város vagyonát. A közeljövõben befe-
jezõdik a Világörökségi kapuzat építé-
se. A beruházás 95 százalékos európai
uniós pénzügyi támogatással valósul
meg. Jól halad a fürdõ rekonstrukciója
is, amivel régi vágya teljesül a szeren-

csieknek. A polgármester a jövõ feladatai
között említette az intézmények biz-
tonságos mûködtetését, a munkahely-
teremtés további elõsegítését és a meg-

nyíló európai uniós források hatékony
felhasználását. Szükség van az idegen-
forgalmi feltételek javítására, a közút-
hálózat fejlesztésére, amiben az utak és
járdák építése mellett kiemelkedõ je-
lentõségû a 37-es számú fõút négysá-

vosításának a folytatása Szerencs irá-
nyából Gesztely felé. 

Az egyesületi taggyûlésen Hujber
Ottó adott tájékoztatást a Szerencsi
Ipari Parkba tervezett szalmatüzelé-
sû erõmû létesítésének elõkészülete-
irõl. A beruházó cég ügyvezetõ igaz-
gatója ismertette, hogy a Tokaji
Világörökség vizuális értékeinek meg-
õrzése érdekében átdolgozták a léte-
sítmény terveit. Az épület 150 méterre
kerül a 37-es számú fõúttól, a ka-
zánház lesüllyesztésével és a létesít-
ményt övezõ ötméteres dombnak kö-
szönhetõen gyakorlatilag láthatatlan-

ná válik az utazóközönség számára. Az
ügyvezetõ igazgató kiemelte, hogy
Európa legnagyobb bioerõmûve létesül
Szerencsen, amihez reményeik szerint
néhány héten belül megkapják az épí-
tési engedélyt és terveik szerint október
elején már az elsõ kapavágás is meg-
történhet a területen. Az erõmû több mint
százharminc embernek ad majd mun-
kát és évente mintegy hárommilliárd fo-
rint jövedelemhez juttatja az alapanya-
got megtermelõ gazdákat. Hujber Ottó
kiemelte: a világ több országában tájé-
kozódtak az ilyen jellegû létesítmények
logisztikájának megszervezésérõl. Úgy
vélik, hogy negyedóránként érkezik
majd egy-egy szállítójármû a bejárati ka-
puhoz. A szállítás három irányból tör-
ténik, így az számottevõ növekedést nem
okoz a térségi forgalomban. Ugyanakkor
hozzátette, hogy napjainkban a kukori-
caintervenció fokozatos megszûnésével
egyre inkább elõtérbe kerül az energe-
tikai célú mezõgazdasági termelés ha-
zánkban, amihez támogatás is igényel-
hetõ. Amennyiben ezeknek a növé-
nyeknek a felhasználása nem helyben
történik, azokat távolabbi vidékekre –
esetleg Szlovákiába – szállítják majd, szin-
tén közúton. 

A tanácskozáson elhangzott, hogy a
városnak fel kell készülni a beruházás-
hoz szükséges szálláshelyek biztosítására.
Miután a településen mintaprojekt ké-
szül, várhatóan jelentõs érdeklõdés mu-
tatkozik majd a létesítmény iránt, ami a
szakmai turizmus helyi fellendülését
szolgálhatja. Ehhez kell megteremteni az
infrastrukturális hátteret. Szóba került,
hogy a dolgozók biztonságos közleke-
dése érdekében kerékpárút építése szük-
séges az erõmûig és már most célszerû
gondolkodni a létesítmény mûködése
során keletkezõ meleg víz hasznosítá-
sáról is.                                       Á. A.

A PARLAGFÛRÕL

Az elmúlt években elindult parlag-
fû-mentesítési programoknak is kö-
szönhetõen hazánk területén csökkent
ugyan a fertõzött területek nagysága,
azonban az ingatlantulajdonosok közül
még mindig sokan vannak, akik nem
kellõképpen gondozzák a földjüket.
Tavaly a város határain belül is talál-
kozhattunk a virágzás elõtt álló gyom-
növénnyel. Könnyezõ szem, viszketõ
orr, tüsszögés – ezek a parlagfû pol-
lenjének kellemetlen tünetei és évrõl
évre növekszik azoknak a száma, akik
nyár végétõl egészen késõ õszig küsz-
ködnek az allergiával. A kezeletlen be-
tegség késõbb asztmatikus jellegûvé vál-
hat, ezért ilyen tünetek esetén érdemes
orvoshoz fordulni. Ebben az évben
ismét fel kell készülnünk arra, hogy egy-
egy fertõzött területen felüti fejét a kel-
lemetlen gyom. Több szervezet hirdet
akciókat a gondok felszámolására,
idén elsõként az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kis-
térségi intézete tett közzé felhívást, mely-
ben az allergén növény irtásában kéri
a lakosság segítségét. Egy bizonyos: kör-
nyezetünk és a saját egészségünk ér-
dekében a parlagfüvet rendszeresen
pusztítania kell!

A PIAC MÉG NEM KÉSZÜLT EL

A hétvégi bevásárló idõszakban
sokan keresik fel a Kisvásártéren talál-
ható zöldséges piacot. A régi árusító-
hely rekonstrukciója az elmúlt évben
kezdõdött, azonban a többszöri határ-
idõ-módosítás után még napjainkban
sem kapta vissza eredeti funkcióját.
Olvasónk hívta fel a figyelmünket arra,
hogy lapunkban többször foglalkoztunk
e témával. Látható, hogy majdani stan-
dok fölötti tetõszerkezet elkészült,
azonban piac a mai napig nem fogadja

az árusokat és vásárlókat. A vasszer-
kezetre már a faborítás is rákerült, amit
azonban fedõlemez hiányában az esõ
áztat, károsítva az anyagot. Mint arról
korábban beszámoltunk, az elmúlt
évben saját erõbõl kezdte meg a piac
területének rendezését a város önkor-
mányzata. Valóban, legutóbb arról ír-
tunk, hogy április végén, május elején
újra birtokba vehetik az árusok a léte-
sítményt, most úgy tûnik, ez még egy
kicsit várat magára.

MÁR NEM DÕL KI A KERÍTÉS

Bizonyára so-
kan emlékeznek
még e helyre,
ahol a korábbi
években annyi-
ra megrongáló-
dott a kerítés,
hogy már-már
balesetveszélyes

volt. Nemrég örömmel láttuk, hogy fel-
újították a Béke út és a Kossuth út ke-
resztezõdésénél lévõ a kõfalat, ami nap-
jainkban már nem jelent veszélyt az arra
sétálók számára.

A KÁTYÚ MÉG MINDIG

OTT VAN

Ez a kátyú sok
gondot okoz az
autósoknak. Több
mint egy hónap-
ja annak, hogy
utoljára szóltunk a
Petõfi és Sallai
utca sarkán ékte-
lenkedõ lyukról.
Nemrég a Zemp-
léni Eurorégiós Gazdanapok idején,
közel egy hétre ebbe az irányba terel-
ték el a Rákóczi út forgalmát, ám ez
sem volt elegendõ ahhoz, hogy vala-
ki legalább egy vödör aszfaltot tegyen
a tengelytörõ gödörbe.

A KÖZÖSSÉGI HÁZ

A városban sétálva újabb felújított
épület vonta magára figyelmünket. A
szerencsi görög katolikus templom
mellett található a régi ingatlan, amely
az egyházközség tulajdona. Az évti-
zedek alatt rossz állapotba került épü-
letet nemrég felújították. Mint arról
Damjanovics Pál görög katolikus pa-
rókus tájékoztatta szerkesztõségünket,
a Szent András Alapítvány – amelynek
célja az egyházközség támogatása –
szervezte meg a rekonstrukciót és te-
remtette elõ az ehhez szükséges anya-
gi fedezetet. Sok társadalmi munka és
magánadomány segítette a görög ka-
tolikus közösségi ház megújulását.
Mint megtudtuk, fõként bibliaóráknak,
elõadásoknak és egyházi közösségi ösz-
szejöveteleknek ad helyet a létesítmény.
A munka a tervek szerint folytatódik,
így elkészül az új kerítés és rendezett
udvar várja majd a híveket. 
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

A házigazda település fõdíját nyer-
te el Mihályi Jánosné (fotónkon) a jú-
nius 1–3. között Balatonszemesen
megrendezett XIII. Országos Lati-
novits Zoltán Vers- és Prózamondó
Találkozón. Az idei versenyen két
korcsoportban összesen nyolcvanan
szerepeltek, közülük a 25 éven alu-
liak közül 35-en, az idõsebbek me-
zõnyébõl pedig 11-en jutottak be a
vasárnapi döntõbe. Ez utóbbiak kö-
zött volt a Radnóti-díjas szerencsi
versmondó is, akinek a teljesítményét
Balatonszemes önkormányzata ju-
talmazta. Az idén elsõ alkalommal
odaítélt üvegkerámia-plakettet Takács
József polgármester adta át Mihályi
Jánosnénak.

ÕSSZEL KEZDENÉK AZ ERÕMÛ ÉPÍTÉSÉT 

Áttervezték az erômûvet.

Az évente visszatérõ választókörze-
ti sportnap helyszíne volt június 17-én
a szerencsi Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelep. Ez az esemény minden esz-
tendõben hivatott arra, hogy felhívja
a lakosság figyelmét az egészséges élet-
mód fontosságára, a rendszeres test-
mozgásra. 

Idén a kispályás focibajnokságba
nyolc csapat nevezett. A jó idõ ked-
vezett a mérkõzéseknek, talán a
nagy meleg még a kelleténél jobban
is kifárasztotta az alkalomra verbu-
válódott csapatokat. A küzdelmek
végén a 4-es választókörzet focistái
gyõzedelmeskedtek, így õk vihették
haza az önkormányzati képviselõk
által készíttetett vándorserleget. Az
elmúlt két esztendõ gyõztese, a 2-es

körzet, ezúttal a második helyre
szorult. 

A szervezõk nem csak a mozgás-
ról, de a finom ebédrõl is gondos-
kodtak ezen a délelõttön. Ugyancsak
nyolc választókörzet képviselõje és né-
hány önkéntes alkalmi szakács tüs-
ténkedett a kondérok mellett. Már kora
délelõtt nagy volt a készülõdés, épül-
tek a sátrak, és többen szakértõ gon-
dossággal készítették elõ a pörkölt-
alapanyagokat. A vidám hangulatú fõ-
zõverseny végén szakértõ zsûri ízlel-
te az elkészült finomságokat, és álla-
pította meg, hogy idén a kettes kör-
zet „fõszakácsa”, Novák József bog-
rácsában készült el a legfinomabb étel,
amit a végén közösen fogyasztottak
el a sportnap résztvevõi.

A készülõ Világörökségi kapuzat épí-
tésérõl és a községi fürdõ rekonstruk-
ciójáról tájékozódott június 12-én
Rónavölgyi Endréné polgármester,
Heves János alpolgármester, valamint
Csanádi Béla, a hivatal építésügyi és
városfejlesztési osztályvezetõje. A
szemle során elhangzott, hogy a 37-
es számú fõút mellett pályázati támo-
gatással készülõ tornyoknál a hónap
végére befejezõdik az építkezés, ad-
digra részben már a parkosítás is meg-
történik. A téli idõszakban a fürdõfel-
újítás lassabban haladt a tervezettnél,
így emiatt a beruházás mûszaki átadása
egy hónappal késõbb, augusztus végén
várható. A kivitelezõ szerencsi
Szivárvány Építõipari Kft. a belsõ kõ-

mûves munkák jelentõs részét már el-
végezte, megtörtént a gépészeti elõ-
készítés. A létesítmény alagsorában is
elkezdõdött a hidegburkolás és rövi-
desen megindul a technológiai szere-
lés. Az épületben többek között pezs-
gõfürdõ, szauna és szolárium, valamint
fallabda-pálya készül, ezen kívül civil
szervezetek kapnak majd itt irodahe-
lyiségeket. Napjainkra szintén elkészült
az egykori medence helyére épített új
betonszerkezet. Boros István ügyvezetõ
igazgató a bejáráson ismertette: a 6 x
15 méteres zárt fedelû medencétõl biz-
tosítva lesz a kijárás a szomszédos na-
pozóteraszhoz. Az épület kupolája már
kívülrõl is megszépült és rövidesen az
egész fürdõ régi díszében pompázik.

KÉSZÜLÕFÉLBEN
A BERUHÁZÁSOK

SPORTNAP ÉS FÕZÕVERSENY FÕDÍJ A VERSMONDÓNAK

A megújuló fürdômedencéhez napozóteraszt is építenek.
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A Szerencsi 

Televízió 

az interneten: 

www.szerencsitelevizio.hu

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

A Szerencsi Televízió az interneten: www.szerencsitelevizio.hu

A Szerencsi Hírek következô száma augusztus 10-én jelenik meg. 
Lapzárta: augusztus 3., 10 óra.

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Magasépítés, út- 
és közmûépítés, vízi és egyéb 

mérnöki létesítmények kivitelezése.
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