
Szerencs polgármesteri hivatalá-
ban Bodnár Béla nyugdíjba vonulá-
sa után megüresedett a szervezési
és jogi osztály vezetõi posztja. Idén
augusztustól Gadóczi Bertalan (fo-
tónkon), az Észak-magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynökség
volt tervezési igazgatóhelyettese
tölti be ezt a tisztséget.

Az új osztályvezetõ jelenleg Ede-
lényben él feleségével, aki a Magyar
Tudományos Akadémia Regionális
Kutatások Központjának Észak-ma-
gyarországi Osztályát vezeti, ami
mellett docensként tanít a Miskolci
Egyetemen.

Gadóczi Bertalan a Szegedi József
Attila Tudományegyetem jogi karán
1984-ben vette át diplomáját. Pá-
lyakezdõként az edelényi termelõ-
szövetkezetben helyezkedett el,
majd 1986-ban a borsodi város vb-
titkári teendõit látta el. Az önkor-
mányzatiság kialakulásával kine-
vezték Edelény jegyzõjévé. Néhány
esztendõ közigazgatási munka után
1999-ben már megkezdõdtek az
Európai Unióhoz történõ csatlako-
zás elõkészületei. Gadóczi Bertalan
a „Helyi fejlesztések közép-európai
információs hálózata” elnevezésû
közép-európai projekt magyaror-
szági igazgatója lett. 2003-ban – né-
hány hónapra – két kistelepülés,
Boldva és Ziliz körjegyzõségét is el-
vállalta, majd ezt követõen a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Ön-
kormányzat Területfejlesztési és Va-
gyonkezelési Fõosztálya vezetõje-
ként dolgozott. E munkakörében el-
sõsorban a területfejlesztéssel fog-
lalkozott, de a pályázatok elõkészí-
tése, végrehajtása is hozzá tartozott.
Tartott mindez 2006 végéig, amikor
az Észak-magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökségtõl keresték

meg, ahol 2007 januárjától tervezési
igazgatóhelyettes lett. 

– Azért örültem ennek a munká-
nak, mert mi végeztük el az európai
uniós források regionális tervezését.
Annak a 277 milliárd forintnak a pá-
lyázati elõkészítését, az akciótervek
kidolgozását, amit 2013-ig ebben a
régióban lehet majd elkölteni. Ennek
a munkának a közvetlen irányításá-
ban is részt vettem, valamint hozzám
tartozott a területfejlesztési blokk
tervezése. Ez lefedi az önkormány-
zati beruházások jelentõs részét – fo-
galmazott Gadóczi Bertalan. 

– A közelmúltban Szerencs város
vezetése Önt kereste meg, hogy el-
vállalná-e a szervezési és jogi osz-
tály vezetését, azzal a nem titkolt cél-
lal, hogy szeretnék, ha itt hasznosí-
taná eddigi tapasztalatait.

– Kissé meglepett a felkérés, és el-
gondolkodtam rajta. Az elképzeléseim
között szerepelt, hogy bizonyos idõ
elteltével visszakerüljek a köz-
igazgatásba, így igent mondtam. 2007.
augusztus végétõl töltöm be ezt a tiszt-
séget. Alapvetõen a szervezési és jo-
gi osztály, valamint az ezzel kapcso-
latos feladatok tartoznak hozzám: a
testületi ülések elõkészítése, törvé-
nyességi elõírások betartása. Más-
részt pedig a fejlesztési kérdésekben,
pályázatok elõkészítésében, azok
szakmai menedzselésében tudok se-
gíteni a polgármesternek és a képvi-
selõ-testületnek. Reményeim szerint
tapasztalataim, kapcsolataim révén a
kistérségnek is hasznára leszek. 

A felkérés talán köszönhetõ annak
is, hogy jó kapcsolatom alakult ki az
elmúlt idõszakban a régió azon sze-
replõivel, akik a területfejlesztésben
meghatározóak. Emellett a miniszté-
riumokban és a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnél is ismerem azokat a
szakembereket, akik a pályázatok elõ-
készítésében a segítségünkre lehetnek.
Mindezt a jövõben szeretném Sze-
rencs város érdekében hasznosítani. 

– Az Észak-magyarországi Regio-
nális Fejlesztési Ügynökséggel telje-
sen megszakadt a kapcsolata?

– Szó nincs róla. Ugyan az ügy-
nökségtõl eljöttem, de továbbra is
részt veszek a munkában. Csak egy
példát említek: a 37-es számú fõút
szerencsi átkelési részének az áté-
pítése, illetve a Gesztely és Szerencs
közötti szakasz bõvítésével kapcso-
latos kérdésekben továbbra is kép-
viselem a régiót. 

(Folytatás a 7. oldalon.)

Az ország elsõ szalmatüzelésû erõ-
mûvét építené fel Szerencsen a BHD
Kft., amely ellen az engedélyeztetési
eljárás során írásban és a különbözõ
fórumokon sem érkezett kifogás. A kor-
szerû technológiájú létesítmény nap-
jainkra minden szükséges szakhatósá-
gi hozzájárulással és engedéllyel ren-
delkezik ahhoz, hogy a beruházók meg-
kezdjék az építkezést. A közelmúltban
azonban borászati egyesületek kezd-
tek tiltakozó akcióba, mert véleményük
szerint az erõmû megjelenésével és mû-
ködésével egyaránt veszélyt jelent a bor-
vidékre.

– Három pontban gyûjtöttük össze
azokat a tényezõket, amelyek véle-
ményünk szerint a beruházás kapcsán
veszélyeztetik a borvidéket – emelte ki
lapunknak nyilatkozva Mészáros Lász-
ló, a Tokaj Reneszánsz – Tokaji Nagy-
borok Egyesülete elnöke. – Az egyik a
világörökségi területre, Szerencs és
Mezõzombor közé tervezett létesítmény
kilátást uraló, tájképromboló hatása. Fé-
lünk attól is, hogy bármennyire is
megfelelnek majd az erõmû paramé-
terei a környezetvédelmi elõírásoknak,

valamilyen mértékben mégis bocsát
majd ki szennyezést. Az üzemelés köz-
ben termelõdõ hõ is hatással lehet a
térség mikroklímájára, veszélyeztet-
heti a páraképzõdést, ami nélkülöz-
hetetlen a botritis elterjedéséhez, a vi-

lágon egyedülálló tokaji aszúszem ki-
alakulásához. Mivel ezzel kapcsolat-
ban nem készültek tanulmányok, ez
olyan potenciális veszély, amivel fog-
lalkozni kell. 

Ugyanakkor az sem mellékes, hogy
ennek az erõmûnek az éves fûtõ-
anyagigénye mintegy 265 ezer tonna,
amit jellemzõen nem a vidéken, ha-
nem 80-100 kilométeres körzetben ter-
melnének meg, és teherautókon szál-
lítanának be az üzembe. 

A borvidéken átvezetõ fõutakon már
most rendkívül nagy a kamionforgalom,
ami plusz évi húszezer monstrum át-
haladásával elviselhetetlen lenne. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

Az erõmû fákkal övezett majdani látképe a
37-es számú fõútról.
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CÉLKERESZTBEN AZ ELSÕ 
HAZAI SZALMATÜZELÉSÛ ERÕMÛ

A programok sorát a Gyárkerti óvo-
da gyermekei nyitották meg, majd a
népviseletbe öltözött apróságok után
a Szerencsi Férfikar bordalokkal te-
remtette meg a nap alaphangulatát.
Egyaránt nagy sikert aratott a Hajnali
Néptáncegyesület, majd a Bocskai
gimnázium fiataljaiból álló csoport fel-
lépése. Ismét bemutatkozott a szerencsi
közönség elõtt a Monoki Népdalkör,
majd az Újvári Marikával kiegészült
tállyai citerások is kellemes perceket
szereztek a közönségnek. A nap vé-
gén pedig a Borókás népzenei együt-
tes mûsora zárta az idei szüreti nap ese-

ménysorát. Szerencsére az esõ elke-
rülte a szerencsi ünnepet, így minden
érdeklõdõ gondtalanul sétálgathatott
a Rákóczi út lezárt szakaszán. Jöttek-
mentek a nézelõdõk, aki nem a kul-

turális programra volt kíváncsi, az a
sátrak környékén válogatott a vásárfiák
között.

A gimnázium néptánccsoportja ez alkalommal is sikert aratott.

Bemutatkozik az új osztályvezetõ

GADÓCZI BERTALAN

SZÜRETI MULATSÁG A NÉPZENE JEGYÉBEN

A régi tokaj-hegyaljai hagyo-
mányokat idézõ felvonulással
kezdõdött szeptember 8-án a
szerencsi szüreti nap. Fiatalok és
idõsek, mûvészeti csoportok a
Rákóczi úton közösen haladva
csalogatták a járókelõket a pol-
gármesteri hivatal melletti sza-
badtéri színpadhoz. 
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A szerencsi szalmatüzelésû erõmû ellen emelték fel szavukat az el-
múlt hetekben tokaji borászati egyesületek. A tiltakozók aláírásokat
gyûjtenek, és az UNESCO-tól remélnek segítséget a véleményük sze-
rint a világörökségi címet veszélyeztetõ létesítmény felépítésének meg-
akadályozásához. A beruházó BHD Hõerõmû Kft. szerint a borászok
légbõl kapott adatokra alapozzák aggályaikat. Környezeti hatástanul-
mány igazolja, hogy az erõmû nem jelent veszélyt a tokaji borvidék-
re, a tervezésnél pedig messzemenõen figyelembe vették a Világörök-
ségi Tervtanács és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal észrevételeit. 

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



Széphalmi Jurkó László iparmûvész
alkotásaiból nyílt tárlat szeptember 7-
én a Rákóczi-várban. A Zempléni
Nyár címû kiállítás látogatóit Heves
János köszöntötte. Szerencs alpol-
gármestere felidézte a mondást, mi-

szerint senki sem lehet próféta a sa-
ját hazájában, hiszen a mûvész tex-
tilbõl font álmait korábban elsõként
a külföldi közönség ismerhette meg.
Széphalmi Jurkó László alkotásaival
bemutatkozott Milánóban, az Ame-

rikai Egyesült Ál-
lamokban, Ja-
pánban, majd ezt
követõen a hazai
mûvészetkedve-
lõk is megtekint-
hették munkáit.
A gyapjúfona-
lakból készített
tájképeken ezút-
tal a szép zemp-
léni táj köszön
vissza, amit szep-
tember 24-éig a
Rákóczi-vár ár-
kádos termeiben
munkanapokon
9–16 óra között
láthat a szerencsi
közönség.
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Ahogy ilyenkor szokás, bemutatkoz-
tak a szerencsi karatésok, volt hastánc
és csinos lányok által elõadott táncos

divat-show is. Igazi különlegességnek
számított a shaolin kung-fu bemuta-
tó, amelynek keretében több világ-

bajnok mester különleges mozdula-
ta kápráztatta el a közönséget.

Óriási érdeklõdés kísérte a Huszár-
vár út forgalom elõl lezárt szakaszán
megrendezett motoros kaszkadõr be-
mutatót, majd hamarosan egy hami-
sítatlan ír sztepptánc-show tanúja le-
hetett a szerencsi közönség. Ugyan-
csak fergeteges sikert aratott az esti mu-
sicalparádé, amelyben közismert ha-
zai és külföldi szerzõk mûvei csen-
dültek fel. Az est utolsó mûsorszáma
elõtt a város polgármestere köszöntötte
a látogatókat. Rónavölgyi Endréné
többek között kiemelte, hogy a sze-
rencsi búcsú talán az egyik legrégeb-
bi városi rendezvény. – Ilyenkor ven-
dégek érkeznek a családokhoz, déle-
lõtt a hagyományos templombúcsút
tartják, a délután pedig a szórakozá-
sé. Több mint száz éve annak, hogy
mindez így történik Szerencsen. Na-
gyon büszke vagyok arra, hogy ezt a
tradíciót megõrizte a közösség – fo-
galmazott a polgármester.

TEMPLOMBÚCSÚ 
ÉS KÖRMENET

A helyi római kato-
likus egyházközösség
szeptember 9-én ün-
nepelte a templom
védõszentjének, Szûz
Máriának a születését.
A hívek vasárnap dél-
elõtt érkeztek az év-
rõl évre visszatérõ,
hagyományos ese-
ményre.

A templom Jézus
Krisztus édesanyjáról
kapta a Kisboldogasz-
szony nevet, és az õ
szeptember 8-ai szü-
letésnapjához legközelebb esõ va-
sárnapon minden esztendõben bú-
csút rendeznek.

A 11 órakor kezdõdõ szentmisén,
a zsúfolásig megtelt templomban

Sebõdi Miklós Jozafát egri szerzetes
emlékezett a védõszentre, majd az
ünnep végén az udvarra vonultak a
hívek és kezdetét vette a hagyomá-
nyos templomi körmenet.

ROZSNYÓI NYUGDÍJASOK 
SZERENCSEN

A Városi Nyugdíjasklub meghívá-
sára szeptember 7-én Szerencsre ér-
kezett a közösség rozsnyói testvér-
szervezete. A házigazdák a Bolyai is-
kola étkezdéjében látták vendégül a
szlovákiai csoportot. Az érkezõket Vi-
si Ferenc muzsikája fogadta, ami ön-
magában is garantálta a jó hangula-

tot, hiszen néhányan már ekkor tánc-
ra perdültek. Kõfalvi Antal üdvözlõ
szavai után a vendégek nevében Ru-
zena Kostelníková, a rozsnyói klub el-
nöke köszönte meg a szerencsiek meg-
hívását, a barátságos vendéglátást. A
hagyományos ajándékátadások után
ünnepi vacsorával zárult a program.

TEXTILBÕL FONT ÁLMOK

MEGÚJULÓ ENERGIA A MEZÕGAZDASÁGBAN 
Napjainkban Magyarország az

energiaszükségletének mintegy 73
százalékát importból biztosítja, ami
nemcsak kockázatos, hanem drága
is. Ez a helyzet jelentõsen megvál-
tozhat, ha sikerül kihasználni a ha-
zai mezõgazdasági termelésbõl szár-
mazó biomasszában rejlõ lehetõsé-
geket. Többek között errõl is szó
esett szeptember 12-én Szerencsen,
a város és környéke agrártermelõi-
nek szervezett tájékoztatón. 

Az Energianövény Termesztési
Országos Rendszer, (ENTOR) Kft.
képviselõi azzal a nem titkolt céllal
hívták meg a térség gazdálkodóit a
fórumra, hogy felkeltsék az érdek-
lõdést a Szerencsre tervezett szal-
matüzelésû erõmû alapanyaggal tör-
ténõ ellátása iránt. Mint elhangzott,
Magyarországon az elkövetkezõ idõ-
szakban egyre inkább elõtérbe ke-
rül a mezõgazdaságból származó
biomassza. A világban ugyanis ki-
merülõben vannak a fosszilis kész-
letek, amelyek egyre drágábbak
lesznek. Ezek megfelelõ helyettesí-
tése nemzeti érdek. A szakértõk
szerint Magyarországon a mezõ-
gazdaságban rejlõ energiaforrások
hasznosításával már a mai árakon is

25–30 százalékos megtakarítás ér-
hetõ el. Hazánkban a „biomassza-
potenciál” kifejezetten jónak mond-
ható, többek között ez lehet a me-
zõgazdaság egyik lehetséges kitöré-
si pontja, a földterületek hasznosí-
tása, a megfelelõ jövedelemviszo-
nyok biztosítása és a foglalkozta-
tottság szempontjából is. Az úgy-
nevezett energianövények alacsony
aranykorona-értékû földeken, bel-
vizes és aszályos területeken egya-
ránt jövedelmezõen termeszthetõk. 

Mint elhangzott, az energianö-
vények telepítéséhez és bizonyos

fajták mûveléséhez is támogatás igé-
nyelhetõ. Az elõadók elsõsorban az
energiafüvet ajánlották a jelenlévõ
gazdák figyelmébe, ami szélsõsé-
ges viszonyok között is biztos be-
vételi forrás. A termés tonnájáért
nyolcezer forintot kínálnak, amihez
plusz jövedelemként társul a hek-
táronként igényelhetõ 45 eurós ki-
egészítõ területalapú támogatás. A
szerencsi szalmatüzelésû erõmû
megépülése garanciát jelent majd
az energiafû átvételére, amire hosz-
szabb távon kívánnak szerzõdést
kötni a gazdákkal.

EGYÉVES A GYÉMÁNTKAPU IDÕSOTTHON  
Fennállásának elsõ évfordulóját

ünnepelte szeptember 8-án a sze-
rencsi Gyémántkapu Idõsek Ottho-
na. A Csalogány utcai létesítmény
napjainkra nemcsak hogy benépe-
sült, de sokan várakoznak, akik sze-
retnének a szociális intézmény la-
kói lenni.  

Az egykori Matáv-ingatlanon az
elmúlt év õszén nyitotta meg kapuját
a város elsõ ma-
gántulajdonban
lévõ idõsek ottho-
na. A beruházók
az új céloknak
megfelelõen ala-
kították át az épü-
leteket. Napjaink-
ban összesen öt-
ven lakóról gon-
doskodnak, akik-
nek a törvény ál-
tal elõírt szolgál-
tatások mellett
igény szerint alap-,
illetve emeltszintû
ellátást biztosíta-

nak a telt házzal mûködõ otthon-
ban.    

A jubileumról az idõsotthon lakói
és a dolgozók közösen emlékeztek
meg. A szervezõk gondoskodtak a vi-
dám mûsorról, a bodrogkisfaludi
amatõr színjátszók és fiatal táncosok
fellépésérõl. Rosenthal Péterné in-
tézményvezetõ emléklapot adott át
azoknak, akik már az intézmény
megnyitóján is velük ünnepeltek. A

lakók közül Czagány Sándorné és
Szabó Zsigmondné, míg a munka-
társak körébõl Gagyi Mária, Jan-
csovszki Andrásné, Juhász Emese,
Pappné Ország Erika, Merva Tibor-
né, Szemán Ildikó és Ziegler Móni-
ka részesült elismerésben. 

Pazonyi Zoltán, az idõsotthon igaz-
gatója lapunk érdeklõdésére ismer-
tette, hogy közel hatvanan várnak fel-
vételre az intézménybe. Különösen

a kétágyas szobák
iránt nagy a keres-
let, ahol havidíjért
biztosítják a lakók
alapszintû ellátá-
sát. Az igazgató ki-
emelte, hogy hosz-
szabb távon férõ-
helybõvítésben
gondolkodnak. Az
év végéig szeret-
nének orvosi ren-
delõt nyitni az ott-
honban, amelyet a
városban élõk is
igénybe vehetné-
nek. 

A környékbeli gazdáknak is alternatívát jelent az energianövény-ter-
mesztés.

A lakók és a dolgozók együtt ünnepeltek az évfordulón.

GAZDAG PROGRAMOKKAL A CSALÁDOK NAPJÁN
Vasárnap kora délután ismét felcsendült a zene a Rákóczi út lezárt sza-

kaszán felépített szabadtéri színpadon. Ezúttal a Napsugár óvoda gyermekei
csalogatták a szülõket, nagyszülõket és ismerõsöket egy jókedvû mulato-
zásra. Hamarosan a Pécsi Sándor Guruló Színház ifjú mûvészei is szín-
padra léptek és a borongós idõ ellenére sokan voltak kíváncsiak a Padlás
címû musical parádés elõadására. 

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

A rendezvény végén fellépô két sztárvendég, Szabó Eszter és Kon-
tor Tamás Szerencsen is bizonyította tehetségét.

Ruzena Kostelníková a rozsnyói vendégek ajándékát adta át Kôfal-
vi Antalnak.



Módosította az önkormányzat a
köztisztasági tevékenységrõl és a
közterületek rendjérõl szóló helyi
rendeletet. A szabályozás kiegészí-
tése az alábbiak szerint határozza
meg a növények telepítésének tá-
volságait.

A legkisebb ültetési (telepítési tá-
volság) az ingatlan határától:

a) belterületen: – szõlõ, valamint
3 méternél magasabbra nem növõ
gyümölcs és egyéb bokor (élõsövény)
esetében 1 méter, – 3 méternél ma-
gasabbra nem növõ gyümölcs és
egyéb fa esetében 1,5 méter, – 3 mé-
ternél magasabbra növõ gyümölcs és
egyéb fa, valamint gyümölcs és
egyéb bokor (élõsövény) esetében 2
méter, – lombos fa telepítésénél 2 mé-
ter,

b) külterületen: – gyümölcsfa-iskolai
nevelés alatt álló növény, továbbá
szõlõ, köszméte, ribiszke- és málna-
bokor esetében 0,8 méter, – minden
egyéb gyümölcsbokor (mogyoró, stb.)
esetében 2 méter,  birs, naspolya, birs-
alanyra oltott körtefa esetében 2,5 mé-
ter,  törpealanyra oltott almafa, to-
vábbá meggy, szilva és mandulafa
esetében 3,5 méter,  vadalanyra ol-
tott alma- és körtefa, továbbá kajszi-

fa esetében 4 méter, cseresznyefa ese-
tében 5 méter, dió- és gesztenyefa,
továbbá minden, fel nem sorolt gyü-
mölcsfa esetében 8 méter,

c) külterületnél: amennyiben a
szomszédos földterület szõlõ, vagy
gyümölcsös, szõlõt és gyümölcsfát a
b.) pontban foglalt ültetési távolsá-
gok megtartásával, egyéb bokrot
vagy fát az alábbi ültetési távolságok
megtartásával lehet ültetni: – 1 mé-
ternél magasabbra nem növõ bokor
(élõsövény) esetében 0,8 méter, – 2
méternél magasabbra nem növõ bo-

kor (élõsövény) esetében 2 méter,  –
fa esetében 3 méter

d) Legkisebb telepítési távolság
közterületen: közmûvektõl: –  gáz-
vezetékbõl 2 méter, – gázvezeték vé-
dõcsõbe való elhelyezésekor 1 mé-
ter, – egyéb vezetéktõl 1 méter,
épülettõl: – alacsony növekedésû fa
esetén minimum 1 méter, – magas
növekedésû fa esetén minimum 2
méter a fák közötti ültetési távolság:
– alacsony növekedésû fa esetén 5-
6 méter, – magas növekedésû fa ese-
tén 6-10 méter.

Találkozzunk a könyvtárban! – ez-
zel a szlogennel hirdetette meg õszi
országos rendezvénysorozatát az
Informatikai és Könyvtári Szövetség,
amelyhez a szerencsi Városi Kultu-
rális Központ és Könyvtár is csatla-
kozott. A „Nagy Olvashow” prog-
ram a társadalom minden korosz-
tályának figyelmét igyekszik ráirá-
nyítani az olvasásra. 

Rendezvények Szerencsen:
Október 3., (szerda) 10–17 óra:

Gyermekkuckó. Te is szereted a me-
séket? Óvodás és kisiskolás vagy? Ak-
kor Téged is várunk Meseországba
a Gyermekkuckóba. Egész nap játé-
kokkal játszhatsz, diafilmeket néz-
hetsz, és meséket olvasunk csak Ne-
ked! Helyszín: gyermekkönyvtár fog-
lalkoztató terme.

Október 4., (csütörtök) 12–17 óra:
Agyköszörülde – rejtvénymix. Szí-
vesen töltöd az idõd gondolkodás-
sal, rejtvények fejtésével? Akkor ez
a Te délutánod! Ha felsõ tagozatos

vagy, és kihívásnak érzed a felada-
tokat, garantáltan nem fogsz unat-
kozni. Szórakoztató rejtvényeinkkel
nemcsak agytekervényeid mozgatod
meg, hanem észrevétlenül fejleszted
a memóriád is.

Helyszín: gyermekkönyvtár fog-
lalkoztató terme.

Október 7., (vasárnap) 15–18 óra:
Család a neten! Kedves családok!
Önök még nem rendelkeznek inter-
netes hozzáféréssel, de már bele-
kóstoltak az internet világába? Ezen
a vasárnapon ingyen szörfözhetnek
a világhálón, ha eljönnek hozzánk.

Helyszín: városi könyvtár, helyis-
mereti részleg.

Október 8., (hétfõ) 14 óra: A nyá-
ri olvasottsági versenyre beérkezõ pá-
lyamûvekbõl összeállított kiállítás
megnyitása, valamint a helyezettek
díjazása. Helyszín: gyermekkönyv-
tár elõtere.

Október 9., (kedd) 14–17 óra: Va-
káció képregényben. Szeretsz raj-
zolni, már felsõ tagozatos vagy és sze-

retnéd nyári élményeidet képekben
elmesélni, másokkal is megosztani?
Akkor várunk a gyermekkönyvtárba,
egész délután rajzolhatsz, alkotásod
pedig kiállítjuk. Helyszín: gyermek-
könyvtár foglalkoztató terme.

Október 12. (péntek) 15 óra: Díj-
esõ a könyvtárban. Ha a rejtvényfejtõ
verseny vagy a képregény-rajzolás
bármelyikén részt vettél, akkor vá-
runk a gyermekkönyvtárba, mert
ezen a napon jutalomban részesítünk,
ha a zsûri döntése szerint helyezést
értél el.

A programokon azon gyerekek
szüleit várjuk, akik 2007. január 1.
és május 31. között születtek, mert
életük elsõ könyvét kapják majd ke-
zükbe, Marék Veronika illusztrálá-
sával. A legidõsebb és legfiatalabb
könyvtári olvasókat könyvjutalomban
részesítjük.

Bõvebb információ: Gergely Lász-
ló, Kazsik Marianna, Nagyné Jávor-
kai Angéla, Meczóné Reviczky Bea.
Telefon: 47/362-254.

Finn és magyar üzletembereknek
szerveztek szemináriumot szeptem-
ber 12–13-án Tállyán. A találkozó a
két ország közötti vállalkozói kap-
csolatok erõsítését szolgálta. 

A kétnapos program ünnepélyes
megnyitóját az elmúlt évben felava-
tott Vincellérházban tartották a hegy-

aljai községben. A tizennyolc fõs finn
küldöttséget vezetõ Veli-Matti Karp-
pinen felidézte, hogy Tállya és Na-
kertaja partnersége immár hároméves
múltra tekint vissza, amelyet az idén
hivatalosan is szerzõdésbe foglaltak.
Ezt az együttmûködést szeretnék
eredményesebbé tenni az európai
uniós támogatással megvalósuló prog-
ram keretében, amely a diákok és a
vállalkozók közötti kapcsolatterem-
tést szolgálja. Osika József tállyai pol-
gármester fontosnak tartotta, hogy a
világban minél szélesebb körben vál-
jon ismertté Tállya neve, az itt élõ em-
berek vendégszeretete. Ugyanakkor
hosszú évtizedek után a tokaji bor
marketingjére is figyelmet fordítanak,
amihez kiváló lehetõséget jelentenek
az üzletember-találkozók.  

A köszöntõk után a teremben he-
lyet foglaló vállalkozások mutatkoz-
tak be. Mint kiderült, a finn csoport-
ban bor- és édességkereskedõk egy-
aránt voltak, akik a délutáni partner-
találkozón fel is vették a kapcsolatot
a rendezvényen jelen lévõ Tállya kör-
nyéki termelõkkel és gyártókkal.

Az Észak-magyarországi Regioná-
lis Munkaügyi Központ elsõ alka-
lommal szervez õszi rendezvényso-
rozat keretében regionális szintû pá-
lyaválasztási kiállításokat, képzési és
állásbörzéket szeptember 20. és no-
vember 28. között. A 15 rendezvé-
nyen mintegy 600 kiállító, 400 mun-
kaadó és 25-30 ezer látogató rész-
vételére számítanak. 

Az eseményekre elsõsorban az el-
sõ pályaválasztás elõtt álló alap- és
középfokú oktatási intézmények fel-
sõéves tanulóit, piacképes szakmá-
val nem rendelkezõ, elhelyezkedni
nem tudó középfokú végzettségû pá-
lyakezdõ fiatalokat, az álláskeresõ fel-
nõtteket, pedagógusokat és a szülõ-
ket várják. Az érdeklõdõk hasznos in-

formációkhoz jutnak többek között
a térségben lévõ üres állásokról, az
oktatási-képzési lehetõségekrõl; a ta-
nulószerzõdésrõl, a gyakorlati kép-
zésrõl, a szakma jellegzetességeirõl
és az elsajátításhoz szükséges kész-
ségekrõl. 

A pedagógusoknak szakmai fóru-
mot, kerekasztal-beszélgetést szer-
veznek a régió munkaerõpiaci folya-
matainak és adatainak megismerte-
tésével. A tanároknak szerkesztett ki-
advány a térség munkaerõpiaci ada-
tait, munkaerõ-keresletre és kínálat-
ra vonatkozó információit, a túltelí-
tett és hiányszakmákat mutatja be. Pá-
lyaismereti, pályaválasztási vetélke-
dõket, rajzpályázatot szerveznek, de
aktivizálják a látogatókat úgy is, hogy
már hagyományosan a mûsorokat és
játékokat fiatalok vezetik. A vidéki és
távoli települések érdeklõdõi számá-
ra utazási költség támogatásával biz-
tosítják a rendezvények térítésmentes
elérhetõségét. Szerencsen a programot
szeptember 28-án 10 órától tartják a
városi sportcsarnokban.
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MI A VÉLEMÉNYE AZ ENERGIA-
NÖVÉNYEK TERMESZTÉSÉRÕL?

Petrovszki Zsolt:
– Úgy gondolom, hogy az energiafû-ter-
mesztés a környéknek – fõleg a mezõgazda-
sági vállalkozóknak – egy jelentõs lehetõség
lehet. Reméljük, hogy az elõzetes várakozá-
sok beigazolódnak. Én erdészként vettem
részt ezen a tájékoztatón. A fás szárú ener-
gianövényekrõl kevés szó esett, itt más a tech-
nológia, és az erdészeti szakhatóságon ke-
resztül történhet a termelése, ami egy bo-
nyolultabb és talán hosszabb távú elkötele-
zettséget igényel, mint az energiafû. Jelenleg ezt a formát még kocká-
zatosnak tartom.

Csige István:
– Úgy gondolom, hogy az energiafû-ter-
mesztés lehetõségével mindenkinek ezért kell
foglalkoznia, hogy rentábilis tevékenységet foly-
tathasson a gazdálkodása során. Az elõadá-
son is elhangzott, hogy nem a kukoricával, a
jó terméshozamú területek árunövényeivel aka-
runk versenyezni. Köztudott, hogy ebben a me-
gyében is nagyon sok olyan gyenge adottsá-
gú szántóföld található, ahol megéri energia-
füvet termelni. Ez a nagy tömegû gyökérzetet

adó növény a vízállásos és akár az aszálynak kitett parcellákban is biz-
tonságos, kiszámítható jövedelmet biztosít a gazdáknak.

Simkó András:
– Az energianövények termesztése térsé-
günkben új lehetõséget jelent a gazdálko-
dóknak. A kedvezõtlen adottságú földterüle-
tek alkalmasak arra, hogy ezeket a kultúrákat
itt is meghonosítsuk.  Ez a váltás perspektívát
nyújthat azokon a szántókon is, ahol koráb-
ban kétséges volt az eredményesség. Ugyan-
akkor a felvásárlásnak még nincs kiforrott rend-
szere és az ár sem biztos, hogy hosszú távon
biztosíthatja a jövedelmezõséget, de reméljük,
hogy ez még alakulni fog a jövõben.  A szalmatüzelési erõmû megé-
pülése biztos piacot jelenthet, ugyanakkor feleslegesnek tartom, hogy a
gazdáknak – akik közül sokan több évtizedes tapasztalattal rendelkez-
nek – külön tanfolyamot kell elvégezniük.  

Fésûs Attila:
– Az energianövények termesztése térségünk
agrárvállalkozóinak több szempontból elõnyt
jelenthet. Legfontosabb pozitívuma, hogy aki
ez irányba elkötelezi magát, kis befektetéssel
folyamatos megrendelésre, ezáltal biztos nye-
reségre számíthat. Különösen azon gyengébb
minõségû földterületek esetén jelenthet elõnyt
– és térségünkben nem kevés ilyen van – ahol
a nagy beruházást igénylõ szántóföldi kultú-
rák nem biztosítják a megfelelõ megtérülést.

Ez az ágazat további lehetõséget kínál a szolgáltatással foglalkozók ré-
szére, mert a megtermelt nagytömegû biomassza kezelése – bálázása,
pelletálása, szállítása – jelentõs piacot fog teremteni. Nem utolsó szem-
pont, hogy az agrárium az eddigi élelmiszertermelõ funkciója mellett
jelentõs szereplõje lehet az energiatermelõ ágazatnak is.

Egy dohányos pár napi két doboz
cigaretta elfogyasztásával egy év alatt
átlagosan 742 000 forintot füstöl el,
ami pont 29 napot vesz el a kettejük
életébõl.

A cigarettázásról nem könnyû le-
szokni, de nem is lehetetlen. Éppen
ezért az elmúlt évek sikere után idén
is meghirdette az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a
„Hagyd abba és nyersz!” nyere-
ményjátékot. A hazai és nemzetközi
tapasztalatok ugyanis egyértelmûen bi-
zonyítják, hogy akik négy hétig ké-
pesek megállni, hogy nem gyújtanak
rá, azoknak mintegy 30%-a nemdo-
hányzó marad legalább egy évig, 16-
18%-uk pedig végleg felhagy ezzel a
rendkívül káros szenvedéllyel. 

Az egészségmegõrzést szolgáló já-
tékban részt vehet minden, 18. élet-
évét betöltött magyar állampolgár, aki
legalább egy éve rendszeresen do-
hányzik és vállalja, hogy szeptember

26. és október 31. között nem gyújt
rá. A próbát kiállók között november
5-én 742 000 forint értékû kétsze-
mélyes nyaralást, 371 000 forintot érõ
kétszemélyes welness-utazást, illetve
három 20 000 forint értékû parfüm-
vásárlási utalvány sorsolnak ki. A fel-
tételeket teljesítõ szerencsés egész-
ségügyi dolgozók, országgyûlési kép-
viselõk, köztisztviselõk és pedagógu-
sok különdíjban részesülnek. 

Az ÁNTSZ kistérségi intézetében
(Szerencs, Kossuth út 3.) beszerezhetõ
jelentkezési lapokat legkésõbb szep-
tember 25-ig kell elküldeni levélben
az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
népegészségügyi fõosztály: 1092 Bu-
dapest, Gyáli út 2–6. címre.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal Észak-magyarországi Regio-
nális Igazgatóságának miskolci ügy-
félszolgálata (Miskolc, Kazinczy út

19.) szeptember 17-étõl az alábbi idõ-
pontokban tart nyitva: hétfõ, szerda
és csütörtök 8–18 óra, kedd 8–12 óra,
péntek 8–11 óra.

FÜSTÖLGÕK FIGYELMÉBE:
HAGYD ABBA ÉS NYERSZ!

ÜGYFÉLFOGADÁS AZ ADÓHIVATALBAN 

KÉPZÉSEKET 
ÉS ÁLLÁSHELYEKET KÍNÁLNAK

NAGY OLVASHOW

Tállya 

KAPCSOLATOKAT KERESÕ
VÁLLALKOZÓK 

ÜLTETÉSI TÁVOLSÁGOK 



Elérkezett az iskolában az utolsó nap,
s én már alig bírtam kivárni, hogy kez-
dõdjék a nyári tábor. Eljött a várva várt
nap, az indulás napja. Körülbelül
másfél órás volt az út a Mátrába, ugyan-
is Parádon táboroztunk hét napig.
Megérkeztünk, kicsomagoltunk és
közben beszélgettünk egymással. Es-
tére összeszokott a lánycsapat, és ta-
karodó után is jókat szórakoztunk és
nevettünk együtt. Éjszaka be akartunk
menni az erdõbe, csakhogy minden-
ki ijesztgette a másikat, sötét is volt,
így hát inkább lefeküdtünk. Reggel
megláttuk a falon a napi teendõket. El-
szomorodtunk, fõleg akkor, amikor
megláttuk, hogy gyalog megyünk
Recskre, a munkatáborba. A rajzok és
a régi munkaeszközök segítségével el-
képzeltük, milyen nyomorúságosan él-
tek az ott raboskodó emberek. Az el-
következendõ napokat is sikerült szí-
nessé tenni a ránk vigyázó pedagó-
gusoknak: Ancika, Kati, Györgyi és Ma-
riann tanár néninek. Megmásztuk a Ké-

kest, ami nem kis teljesítmény volt! Bo-
boztunk Sástón. Elgyalogoltunk az
Ilona-völgyi vízeséshez. A visszaút fe-
lénél felkönyörögtek tanáraink ben-
nünket egy „Csucsu-vonatra”. Izgalmas
utazás volt! Parádi Palóc napon meg-
csodálhattuk a gyönyörû népviseletet,
táncokat. Megnéztük a kocsimúzeu-
mot és a Cifra istállót, a parádi tájhá-
zat és egy fafaragó mûvész, Asztalos
Johák kiállítását. Az utolsó elõtti na-
pon strandon voltunk, Bükkszéken.
Szépek voltak az esték is a táborban.
A közös szalonnasütés, a takarodó utá-
ni hülyéskedések, fogkrémezések. Re-
mek volt még a számháborúzás az er-
dõben, a vetélkedõk a társalgóban, a
fiúk iszapfürdõje a patak vizében...

Számomra és 26 társamnak azért volt
ez a legkedvesebb nyári élménye,
mert az összeszokott társaság mókái,
a szuper programok örökké feledhe-
tetlenek.

Ács Ilona 
Rátka

A város két középfokú oktatási in-
tézményébõl az idén érettségizett diá-
kok közül az alábbiak nyertek felvé-
telt egyetemekre és fõiskolákra.  

Bocskai István Gimnázium és Köz-
gazdasági Szakközépiskola

12. A: Alföldi Laura – Debreceni Egye-
tem Egészségügyi Fõiskolai kar, ápoló
szak; Csepely Barbara – Nyíregyházi Fõ-
iskola, szociálpedagógiai szak; Dévay
Máté – Miskolci Egyetem Comenius Ta-
nítóképzõ Fõiskolai Kar, kántor-hitok-
tató szak; Fehér Péter – Miskolci Egye-
tem, villamosmérnöki szak; Flórusz Jo-
hanna – Miskolci Egyetem, nemzetkö-
zi gazdálkodás pénzügy-számvitel szak;
Hubay Zsolt – Miskolci Egyetem, mér-
nök-informatikus szak; Jászay Péter –
Miskolci Egyetem, mérnök-informatikus
szak; Jobbágy Katalin – Budapest Cor-
vinus Egyetem, élelmiszer-mérnöki
szak; Kállai Mónika – Budapesti Mû-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
környezetvédelmi szak; Kerekes Réka
– Miskolci Egyetem Comenius Tanító-
képzõ Fõiskolai Kar, tanító; Lengyel Ger-
gõ – Miskolci Egyetem, mérnök-infor-
matikus szak; Lipták Gábor – Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem, vegyészmérnöki szak; Mátyás Lil-
la – Eötvös József Fõiskola, víz- és kör-
nyezetvédelmi mérnök szak, Baja; Mi-
halik Orsolya – Miskolci Egyetem,
nemzetközi gazdálkodás pénzügy-
számvitel szak; Morvai Zoltán – Mis-
kolci Egyetem, gépészmérnöki szak;
Nagy Norbert – Miskolci Egyetem,
mechatronikai mérnök; Nagy Renáta –
Miskolci Egyetem, Egészségügyi Fõis-
kolai Kar, ápolás és betegellátás; Pa-
lombi Csilla – Nyíregyházi Fõiskola,
nemzetközi tanulmányok szak; Plá-
venszki Dóra – Miskolci Egyetem, né-
met–germanisztika szak; Radó Edina –
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem, nemzetközi gazdál-
kodás szak; Repovszki Gergõ – Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, nemzetközi gazdálkodás szak;
Sagáth Zita – Debreceni Egyetem, pszi-
chológia szak; Szabó Edit – Debrece-
ni Egyetem, pszichológia szak; Szabó
Márta – Miskolci Egyetem, nemzetkö-
zi gazdálkodás szak; Szívós Annamá-
ria – Miskolci Egyetem, gazdálkodási
szak; Szögyéni László – Miskolci Egye-
tem, gépészmérnöki szak; Takács And-
rea – Nyíregyházi Fõiskola, szociálpe-
dagógiai szak; Tóth Szabó Klára – Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem, vegyészmérnöki szak;
Tamás Enikõ – Budapest Corvinus
Egyetem, gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki szak; Varga Klaudia –
Debreceni Egyetem, gazdasági és vi-
dékfejlesztési agrármérnöki szak; Voj-
tonovszki Attila – Debreceni Egyetem,
környezetmérnöki szak.

12. B: Barna Balázs – Miskolci Egye-
tem, Anyagtudományi Kar; Beregi Fru-
zsina – Miskolci Egyetem, Comenius Ta-
nítóképzõ Fõiskolai Kar, tanító szak;
Dankó Nikoletta – Miskolci Egyetem,
környezetmérnök szak; Felházi Máté –
Miskolci Egyetem, gépészmérnök szak;
Fehér Renáta – Miskolci Egyetem, sza-
badbölcsész; Gulyás Alíz – Károly Ró-
bert Fõiskola, idegenforgalmi szakme-
nedzser, Gyöngyös; Horváth Csilla –
Miskolci Egyetem, bölcsész magyar
szak; Huba Dávid – Általános Vállal-
kozási Fõiskola, ügyviteli szakmene-
dzser; Járdán Dóra – Miskolci Egyetem,
Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Kar,
tanító szak; Kamarási Zoltán – Miskol-
ci Egyetem, gépészmérnök szak; Kiss
Gergõ – Nyíregyházi Fõiskola, Böl-
csészettudományi és Mûvészeti Fõis-
kolai Kar, történelem szak; Lendvai Ger-
gely – Nyíregyházi Fõiskola, Bölcsé-

szettudományi és Mûvészeti Fõiskolai
Kar, szociálpedagógia; Németh Ri-
chárd – Károly Róbert Fõiskola, vad-
gazda mérnöki szak, Gyöngyös; Pata-
ki Máté – Debreceni Egyetem, igazga-
tásszervezõ; Sivák Erzsébet – Miskolci
Egyetem, Comenius Tanítóképzõ Fõis-
kolai Kar, óvodapedagógus szak; Szil-
ágyi Viktória – Nyíregyházi Fõiskola,
szolciálpedagógia szak; Tóth Péter –
Miskolci Egyetem, villamosmérnök
szak; Tóth Szabina – Debreceni Egye-
tem, Egészségügyi Fõiskolai Kar, ápo-
lás és betegellátás; Tóth Szabolcs – Mis-
kolci Egyetem, anyagmérnök szak;
Tóth Zsuzsanna – Debreceni Egyetem,
építészmérnök szak; Vajó Enikõ – Deb-
receni Egyetem, Egészségügyi Fõisko-
lai Kar, gondozás és prevenció; Vajtó
Anetta – Nyíregyházi Fõiskola, tanító
szak.

12. H: Baraté Regina – Miskolci Egye-
tem, Gazdaságtudományi Kar, pénz-
ügy-számvitel; Bártfai Míra – Debre-
ceni Egyetem, Bölcsészettudományi
Kar, magyar; Béres Réka – Miskolci
Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, ke-
reskedelem és marketing; Bartha Má-
té – Miskolci Egyetem, Gépészmérnö-
ki és Informatikai Kar, gépészmérnök;
Éles Balázs – Miskolci Egyetem, Gé-
pészmérnöki és Informatikai Kar, gé-
pészmérnök; File Csaba – Debreceni
Egyetem, Bölcsészettudományi Kar,
pedagógia–történelem; Gazdóf Réka –
Károli Gáspár Református Egyetem, Böl-
csészettudományi Kar, pszichológia;
Hegedûs Adél – Miskolci Egyetem, Ál-
lam- és Jogtudományi Kar, jogász;
Hornyák Alíz – Budapesti Corvinus
Egyetem, Közigazgatástudományi Kar,
igazgatásszervezõ; Horváth Klaudia –
Zsigmond Király Fõiskola, szabad böl-
csészet; Huszti Tibor – Debreceni
Egyetem, Mezõgazdaságtudományi
Kar, élelmiszermérnök; Kovács Réka –
Miskolci Egyetem, anglisztika; Maro-
sin Júlia – Szegedi Tudományegyetem,
Egészségtudományi és Szociális Kép-
zési Kar; Meggyesi Ildikó – Miskolci
Egyetem, Bölcsészettudományi Kar,
történelem; Molnár Dániel – Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem, Villamosmérnöki és Informatikai
Kar, villamosmérnök; Nyíri Balázs – Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem, Villamosmérnöki és In-
formatikai Kar, környezetmérnök; Pa-
zonyi Péter – Debreceni Egyetem, Ag-
rárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, ag-
rármérnök; Sólyom Réka – Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem, gazdálkodás-menedzsment; Sza-
bó Éva – Szolnoki Fõiskola, pénzügy-
számvitel; Szentléleky Szilvia – Buda-
pesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti
Kar; Marczis András – Debreceni Egye-
tem, Gyógyszerésztudományi Kar,
gyógyszerész.

12. Kg: Gál Judit – ELTE, Bölcsé-
szettudományi Kar, történelem szak; He-
gedüs Gizella – Miskolci Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar, magyar szak;
Homa Ivett – Nyíregyházi Fõiskola, gaz-
dálkodási és menedzsment szak; Kiss
Beáta – Debreceni Egyetem, Nyíregy-
házi Fõiskolai Kar; Kuchta Kornélia –
Nyíregyházi Fõiskola, kommunikáció
szak; Laczkó Kinga – Nyíregyházi Fõ-
iskola, gazdálkodási és menedzsment
szak; Petõfi Melinda – Miskolci Egye-
tem, Gépészmérnöki Kar; Simkó Gré-
ta – Nyíregyházi Fõiskola, Gazdasági
Kar; Szabó Kovács Renáta – Miskolci
Egyetem, mérnök-informatikus szak;
Szilágyi Péter – Nyíregyházi Fõiskola,
földrajz szak; Takács Eszter – Miskol-
ci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar,
magyar szak.

12. R: Boros Gábor – Miskolci Egye-
tem, gépészmérnök szak; Gál András
– Debreceni Egyetem, gyógytornász
szak; Jacsó Oldamúr – Miskolci Egye-
tem, szociológia szak; Kiss József – Mis-
kolci Egyetem, gépészmérnök szak;

Kovács Eszter – Corvinus Egyetem,
igazgatásszervezõ szak; Kuti Péter –
Nemzetvédelmi Egyetem, védelmi igaz-
gatás szak; Lõrincz Norbert – Szegedi
Egyetem, élelmiszermérnök szak; Mik-
lós Enikõ – Miskolci Egyetem, munka-
ügyi és társadalombiztosítási igazgatás
szak; Molnár Máté – Miskolci Egyetem,
gépészmérnök szak; Nagy Valéria – Esz-
terházy Károly Fõiskola, testnevelõ-
edzõ szak; Németh Judit – Miskolci
Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar,
igazságügyi igazgatási szak; Plávensz-
ki Klára – Miskolci Egyetem, gépész-
mérnök szak; Sváb Katalin – Debrece-
ni Egyetem, magyar szak; Szemán Csa-
ba – Miskolci Egyetem, gépészmérnök
szak; Varga Zsanett – Rendõrtiszti Fõ-
iskola, vám- és jövedékigazgatási szak. 

13. évfolyam: Bodnár Ferenc – Bu-
dapesti Gazdasági Fõiskola, idegen-
forgalmi szakmenedzser szak; File Ad-
rián – Debreceni Egyetem, népegész-
ségügyi szak; Gyuris Zsuzsanna – Mis-
kolci Egyetem, Közgazdaságtudományi
Kar, gazdálkodási szak; Kertész Gab-
riella – Eötvös Loránd Tudománye-
gyetem, történelem szak; Krajnyik Ta-
más – Debreceni Egyetem, történelem
szak; Németh Brigitta – Nyíregyházi Fõ-
iskola, gazdálkodási szak; Rubóczi
Mária – Miskolci Egyetem, Comenius
Tanítóképzõ Fõiskolai Kar, óvodape-
dagógus szak; Selyebi Tamás – Nem-
zetvédelmi Egyetem; Székely Nóra –
Nyíregyházi Fõiskola, andragógia szak;
Venczel Orsolya – Budapesti Gazda-
sági Fõiskola, idegenforgalmi szak-
menedzser szak; Virág Gergõ – Mis-
kolci Egyetem, Kereskedelem-marke-
ting szak. 

12. G esti tagozat: Janó Edina – Mis-
kolci Egyetem, Állam- és Jogtudomá-
nyi Kar, jogász szak. 

Szerencsi Szakképzõ Iskola (a to-
vábbtanulásra jelentkezõ 10 diákból ki-
lencen nyertek felvételt felsõfokú ok-
tatási intézménybe) 

12/B: Deák Zita – Miskolci Egyetem,
Állam- és Jogtudományi Kar, igazság-
ügyi-igazgatási szak; Illés Éva, Miskol-
ci Egyetem, Gépészmérnöki és Infor-
matikai Kar, mérnök informatikus; Kö-
römi Szabolcs – Eszterházy Károly Fõ-
iskola, Természettudományi Kar, gép-
ipari mérnök asszisztens; Lengyel Ádám
– Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és
Informatikai Kar, mérnök informati-
kus; Rákóczi Renáta – Nyíregyházi Fõ-
iskola, Bölcsésztudományi Kar, titkár-
ságvezetõ; Ruszkai László – Miskolci
Egyetem, Gépészmérnöki és Informa-
tikai Kar, gépészmérnök; Sebõ Gábor
– Miskolci Egyetem, Comenius Taní-
tóképzõ Fõiskolai Kar, szociális mun-
kás; Sütõ Péter – Miskolci Egyetem, Gé-
pészmérnöki és Informatikai Kar, mér-
nök informatikus. 

12/A: Dombi Denis – Miskolci Egye-
tem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar,
villamosmérnök.
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A százötvenedik évadot nyitották
meg szeptember 3-án a Miskolci
Nemzeti Színházban. A Déryné-park-
ban megtartott jubileumi társulati ülé-
sen megemlékeztek Latabár Endrérõl,
a teátrum elsõ direktoráról és a más-
fél évszázados, azóta többször kibõ-
vített és felújított épületrõl. 

Az ünnepi esemény résztvevõit
Halasi Imre színházigazgató köszön-
tötte, ismertetve az új évad mûsorát.
Mint kiderült, a nagyszínházi bemu-
tatók között Bulgakov: Moliere címû
drámája, ifjabb Johann Strauss: A de-
nevér címû nagyoperettje, A tizedes
meg a többiek komédia, valamint Puc-
cini: Pillangókisasszonya szerepel. 

A társulati ülésen elhangzott, hogy
egy felmérés adatai szerint az elmúlt

évadban a látogatottság alapján az or-
szág 56 színháza közül a miskolci –
négy fõvárosi teátrum mögött – az ötö-
dik helyen volt rangsorban. A miskolci
elõadásokra több mint 154 ezer né-
zõ volt kíváncsi. Gyarmati Béla, a szín-

ház volt igazgatója
idézte fel a Latabár-di-
nasztia megalapítójá-
nak, Latabár Endrének
az alakját, aki kisebb
megszakításokkal 31
évig vezette a mis-
kolci teátrumot. Dob-
rossy István, a me-
gyei levéltár igazga-
tója a jubileum alkal-
mából Legendák,
anekdoták és emlékek

a miskolci színjátszás történetébõl cím-
mel megjelent könyvet ajánlotta az ér-
deklõdõk figyelmébe. 

Az ünnepség végén leleplezték La-
tabár Endre bronz mellszobrát, Var-
ga Éva szobrászmûvész alkotását. 

ÜNNEPI ÉVADNYITÓ SZOBORAVATÁSSAL 

Táborlakók kiránduláson.

PARÁDON JÁRTUNK

A TUDÁS OTTHONÁBAN
A nyár már kiadta hevét. A gesz-

tenyések hullajtják gyümölcseiket.
Elmúlt a vakáció. A gyermekek já-
tékos pihenését a szorgalmas ta-
nulás, a tudás utáni vágy váltja fel.
Önfeledt élmények sokasága járja
át gondolataikat. Jó volt megpi-
henni, erõt gyûjteni, új remények
nyomán újra találkozni az iskolá-
val, ami a jövõnket jelentõ isme-
retek gazdag tárháza. A gyermek-
évek jellemet építõ otthona.

A világ megismerésének egyik
olyan eszköze az iskola, amely fe-
gyelemre nevel, megtanít eliga-
zodni a betûk és a számok soka-
ságában. Becsületre, munkára, ha-
zaszeretetre, a társadalmi érintke-
zés számos elemének tiszteletére
készít fel, önbizalomra nevel. A
tiszta életbe vetett hit valóra vál-
tásának jellemformáló igazságai-
hoz, az élet viszontagságainak ér-

telmes elviseléséhez ad indító gon-
dolatokat, tanácsokat. Az iskolai
munka kettõs célok felé vezérlõ fo-
lyamat. Megismertet a körülöttünk
létezõ világ törvényszerûségeivel
és a felnövekvõ gyerekek tudását
gyarapítva, magatartásuk nemesí-
téséhez ad megszívlelendõ taná-
csokat. Az iskolát szeressétek, mert
az iskola az életre nevel! 

Felkészít a körülöttünk lévõ vi-
lág jobb megismerésére, és az éle-
tünkben tanult értékek felhaszná-
lására, megbecsülésére. Az iskola,
az emberiség életét eligazító, meg-
határozó ismeretek otthona.

Gyerekek, szeressétek az iskolát!
Tanításait híven követve építsétek
fel magatok és családotok számá-
ra a boldog jövendõt! 

Jó tanulást, kitartást és sok-sok
örömöt az iskolában! 

Lakárdy Albert

Latabár Endre emlékét bronzszobor is ôrzi.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– Már eddig is

sok rossz hatás ér-
te a borvidéket –
tette hozzá Mé-
száros László (fo-
tónkon). – A ko-
rábban itt létesített
regionális hulla-
déklerakót, az utakat tranzitra hasz-
náló kamionok és az újonnan terve-
zett szalmatüzelésû erõmû egy elhi-
bázott fejlõdési pályát jelölne ki a bor-
vidéknek. Mi ehelyett inkább azt sze-
retnénk, ha olyan vállalkozások szü-
letnének, amelyek a turizmushoz és
a borhoz kapcsolódva szolgálnák sok
embernek a megélhetését. Vélemé-
nyünk szerint az erõmû nem ilyen.
Nem a megvalósítás, hanem annak
helyszíne ellen tiltakozunk. A világ-
örökség részét képezõ Tokaji borvi-
déktõl távolabb, olyan helyen kelle-
ne felépíteni, ahol az ellátáshoz szük-
séges alapanyag a közvetlen környe-
zetében megterem. 

Az elnök arról is szólt, hogy az idén
tavasszal értesültek a tervezett beru-
házásról, ami ellen írásban tiltakoztak
többek között az illetékes hatóságok-

nál. A környezetvédelmi eljárásban
ügyfélként szerettek volna részt venni,
azonban nem sikerült elnyerniük ezt a
jogállást.

Mészáros László hozzátette: miután
nyilvánosságot látott a szaktárca állás-
pontja, amely szerint a szerencsi be-
ruházás ügyét nem tekinti környezet-
védelmi kérdésnek, aggodalmaikat az
UNESCO-hoz is eljuttatták. Azt remé-
lik, hogy a világszervezet párizsi köz-
pontjában sem tartják majd össze-
egyeztethetõnek a Tokaji borvidék vi-
lágörökségi címével az erõmûvet a te-
rületen és ezzel sikerül megakadá-
lyozni annak a felépítését.

A beruházó
BHD Hõerõmû
Kft. ügyvezetõ
igazgatója szerint
közel másfél éves
egyeztetési folya-
mat eredménye-
ként kapták meg
az építési engedélyt. Hujber Ottó (fo-
tónkon) kiemelte, hogy a borászati
egyesületek tiltakozásának nincs reális
alapja, a légbõl kapott adatokon ala-
pul. Az erõmû építészeti kialakítását a
Világörökségi Tervtanács véleményének

figyelembe vételével és a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal Világörökség
Magyar Nemzeti Bizottsága Titkársá-
gával egyeztetve végezték. Az ajánlá-
sok alapján közel félmilliárd forintos
költséggel – tájépítész bevonásával – há-
rom alkalommal dolgoztatták át a ter-
veket, ami ellen már nem emeltek ki-
fogást. Ez a garancia arra, hogy a meg-
valósuló létesítmény illeszkedni fog a
környezethez. Az engedélyeztetés so-
rán az alapanyag beszállítását végzõ ka-
mionok forgalma által okozott hatáso-
kat is elemezték – hangsúlyozta Huj-
ber Ottó. Az erõmû miatt óránként ke-
vesebb mint egy kamion érkezne To-
kaj felõl. Dokumentálható, hogy a
megengedett határértékeket sem a lé-
tesítmény, sem a szállítójármûvek ál-
tali károsanyag-kibocsátás nem fogja el-
érni, a környék levegõjének minõsége
továbbra is kiváló marad.

Az ügyvezetõ igazgató leszögezte,
hogy az erõmû jelentõs elõrelépést je-
lent majd a foglalkoztatásban. A te-
lephelyen 133 ember fog dolgozni, az
éves tüzelõanyag megtermelése pedig
mintegy 10 ezer, mezõgazdaságban dol-
gozónak ad jobb megélhetést, össze-
sen hárommilliárd forint éves többlet-

jövedelmet biztosítva számukra. Huj-
ber Ottó szerint nem igaz, hogy az erõ-
mû mûködése befolyásolja majd Hegy-
alja mikroklímáját. A környezeti ha-
tástanulmány az erõmûnek a szõlõ-
szemek aszúsodásának veszélyére vo-
natkozó hatást nem mutatott ki. A To-
kaj Reneszánsz – Tokaji Nagyborok
Egyesülete által megfogalmazott aggály
alaptalan, azt semmilyen tudományos
adat nem támasztja alá.

Tény viszont, hogy a szerencsi cu-
korgyár mûködésének több mint 100
éve alatt a hegyaljai mikroklíma nem
szenvedett változást, a szõlõszemek
aszúsodását nem befolyásolta az üzem
mûködése. Ugyanez mondható el az

erdõbényei perlitgyárról vagy éppen a
Mádon mûködõ OÁÉV kaolin- és zeo-
litfeldolgozójáról is, ahol nagyteljesít-
ményû kõzetszárítót üzemeltettek több
mint negyven éven keresztül. Pedig ez
utóbbiak a borvidék szívében, a világ-
örökségi magterületen találhatók – je-
gyezte meg az ügyvezetõ igazgató, aki
megerõsítette: a tokaji borvidék világ-
örökségi kezelési terve támogatandó-
nak tekinti az energiaellátás helyi, kör-
nyezetbarát megoldását, a mezõgaz-
daság jövedelemtermelõ képességé-
nek javítását. A szerencsi üzem, az or-
szág legmodernebb biomassza-erõ-
mûveként ennek az egyik példája.

Á. A. – S. L.

CÉLKERESZTBEN AZ ELSÕ HAZAI SZALMATÜZELÉSÛ ERÕMÛ

– Ez a kis mese még februárban szü-
letett, amikor a Világörökségi Tervta-
nácsban és a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatalban neves építészek elõtt kel-
lett szakmailag elfogadtatni az erõmû
terveit – ismertette lapunk érdeklõdé-
sére a fenti írás szerzõje, a szerencsi szár-
mazású Berecz János. – Ez nem volt
könnyû feladat, mert már ránézésre is
látszik, hogy a létesítmény nem a szok-
ványos gyártelepi elrendezésû, ahol a
kémények köré csoportosulnak az épü-
letek. Ezt a kívánalmat sehogy sem tud-
tuk teljesíteni, mert a technológiai fo-
lyamat, a telek mérete, a lakott területtõl
való távolság és a tûzrendészeti elõírások
korlátozták a lehetõségeket. Amikor lát-
szott, hogy az elrendezésen lényegé-
ben nem tudunk változtatni, akkor ír-
tam ezt a kis mesét a tervezõknek ab-
ból a célból, hogy megszeressük a ter-
vet, mert e nélkül nem tudjuk a zsûri
elõtt kellõképpen képviselni. A törté-

net arról szól, hogy évtizedek múlva,
miután az erõmû építészeti stílust te-
remtett, mit fog mondani az idegenve-
zetõ a turistáknak, amikor Tokaj-Hegy-
aljára menet megállnak a létesítmény
mellett.

Most azonban a Szerencsi Híreken
keresztül a nyilvánosság elé léptem ve-
le, mert kíváncsi vagyok rá: vajon a vá-
ros mai lakóit ugyanúgy megérintik-e
az itt leírt emlékek, mint engem, az on-

nan elszármazottat. Szeretném, ha egy
kicsit kivonnánk magunkat abból a vag-
dalkozásból, ami az egyértelmûen
hasznos beruházás körül az utóbbi idõ-
ben kialakult. Félek attól, hogy esetleg
szerencsieket is megtévesztenek azok
az állítások, amelyeket a borászokra hi-
vatkozva egyesek hangoztatnak. Úgy
gondolom, könnyebben el lehet hinni,
hogy nincs mitõl tartani, ha olyan em-
ber mondja ezt, aki a Szerencsen élõ
rokonságára való tekintettel nem en-
gedheti meg magának, hogy olyan be-
ruházás megvalósításában vegyen részt,
amely nem egyértelmûen a helyi és a
környéken élõ emberek érdekeit szol-
gálja. Az erõmû nem veszélyezteti a bor-
vidék világörökségi státuszát, hiszen a
hivatalokkal elõzetesen mindent egyez-
tettünk, a közúti forgalom a jelenlegi-
nek mindössze néhány százalékával
emelkedik, a károsanyag-kibocsátás
messze a határérték alatt marad. A kör-
nyezeti hatástanulmány szerint a térség
levegõje az erõmû üzemelése mellett
is kiváló minõsítésû lesz. 

– Attól tartok, hogy a beruházás vo-
nata az akadékoskodás következtében
lelassul – tért vissza a közreadott tör-
ténethez Berecz János –, „félõ, hogy a
kismozdony nem fogja bírni a szerel-
vényt felhúzni a dombra.” Arra kérem
a szerencsieket, hogy a beruházás mel-
letti kiállással segítsenek feltolni a
dombra a vonatot. 

A MASINISZTIKUS ÉPÍTÉSZETI STÍLUS 
KIALAKULÁSÁNAK LEGENDÁJA

Közös nyilatkozatot fogadtak el az
Országgyûlés fogyasztóvédelmi ese-
ti bizottsága által szeptember 6-án
a Parlament felsõházi termében ren-
dezett szakmai konferencia résztve-
või. A dokumentum leszögezi: a fo-
gyasztókat fenyegetõ káros jelensé-
geket a XXI. század egyik legnagyobb
biztonsági kihívásának tekintik. Az
erõs, a vásárlók bevonásával mûkö-
dõ és érdekeit képviselõ fogyasztó-
védelem a jól mûködõ gazdaság elõ-
feltétele, és ez eredményezheti a pol-
gárok biztonságát – szögezték le a
dokumentumban.

A fogyasztók biztonságának az
erõsítéséhez az érintettek szoros
együttmûködésére van szükség – je-
lentette ki a szociális és munkaügyi
miniszter. Lamperth Mónika elõadá-
sában hangsúlyozta, hogy a kor-
mányzat határozott célja a fogyasz-
tóvédelem társadalmasítása és erõs,
hatékonyan mûködõ hatóság kiala-
kítása. Ehhez a szervezet korszerûsí-
tésén és megerõsítésén túl még eb-
ben az évben áttekintik a szankció-
és bírságrendszert, valamint a bé-
kéltetõ testületek munkáját.

Wittich Tamás (képünkön), a re-
gionális fogyasztóvédelmi felügyelõ-
ségek összevonásával szeptember 1-
jével létrejött Nemzeti Fogyasztóvé-
delmi Hatóság (NFH) fõigazgatója elõ-
adásában hangsúlyozta: Magyaror-
szágon a civil szervezetek bevoná-
sával növelni kell a fogyasztói tuda-
tosságot, hogy ezáltal csökkenjen az
emberek kiszolgáltatottsága. Ma el-
sõsorban a fiatalkorúakat, az idõse-
ket és a hátrányos helyzetûeket éri a
legtöbbször sérelem. Az egységes
szervezet megalakulásáról szólva a
fõigazgató ismertette, hogy az integ-
ráció megteremtette a hatékony in-
tézmény mûködésének feltételeit.
Wittich Tamás példaként említette,
hogy immár külön egység végzi az

ellenõrzések koordinálását, míg a
hatósági és jogi osztálynak az egy-
séges bírságolási rendszer megte-
remtése a legfontosabb feladata. A jö-
võben szigorúbban vonják felelõs-
ségre a vásárlókat visszatérõen és sú-
lyosan megkárosító szolgáltatókat,
vállalkozókat. A NFH létszáma szep-
tember 1-jétõl 26 új munkatárssal
362-re bõvült, jövõre 512 fõre, 2009-
ig pedig 611-re emelkedik. A fo-
gyasztóvédõk tavaly 49 témában
folytattak 43 ezer 107 ellenõrzést, 10
ezer laboratóriumi vizsgálatot vé-
geztek. A múlt évben 1,6 milliárd fo-
rint bírságot róttak ki. Az idén az el-
sõ félévben nõtt az ellenõrzések szá-
ma, a kiszabott bírság összege 846
millió forint volt, 70 millió forinttal
több, mint tavaly az elsõ hat hónap-
ban. Az idei idegenforgalmi fõsze-
zonban végzett ellenõrzéseken szin-
te azonos kifogásolási aránnyal ta-
lálkoztak a felügyelõk, a jogsértések
súlya azonban csökkent. A nyugta-
adási fegyelemben, a lejárt termékek
forgalmazásában és felhasználásában,
a tárolási körülményekben, illetve a
vásárlói megkárosítások számában és
mértékében egyértelmû javulásról
számoltak be a felügyelõk. S. L.

Berecz János 1947-ben született Szerencsen, ahol
16 éves koráig lakott. Az általános iskolát a vá-
rosban végezte, középiskolába az esztergomi fe-
rences gimnáziumba járt, majd a Miskolci Ne-
hézipari Mûszaki Egyetemen gépészmérnöki ok-
levelet szerzett. Jelenleg Budapesten él, az Inter-
tarverz Zrt. ügyvezetõ igazgatója és a zártkörû rész-
vénytársasággá alakuló BHD Hõerõmû Kft. felü-
gyelõ bizottságának az elnöke. Két lánytestvére él Szerencsen, anyai
ágon pedig a Körömiek rokonai a városban.

A szalmatüzelésû erõmû nézete kelet felõl.

AZ ENERGIANÖVÉNYEKET 
NEM A BORVIDÉKEN TERMESZTIK

A Szerencsi Ipari Parkban megvalósítandó beruházással Szerencs az el-
múlt napokban az országos médiumok érdeklõdésének a középpontjába ke-
rült. A Népszabadság szeptember 13-ai számában a létesítmény építését ko-
rábban ellenzõ tokaji polgármester nyilatkozatában kijelenti, hogy „tõle akár
meg is épülhet a szerencsi erõmû, de ez semmiképpen nem okozhat to-
vábbi közlekedési gondokat a hegyaljai városban.” Talán ez lehet a feszültségek
valódi forrása: ugyanis a közelmúltban nyilvánosságra hozott közúti közle-
kedési projektek között nem szerepel a Tokajt elkerülõ 39-es számú fõút-
nak az építése. A színház, konferenciaközpontok mellett pedig talán nagyobb
szükség lenne erre az infrastrukturális beruházásra. Az erõmû építõi viszont
lapunkhoz eljuttatott nyilatkozatukban megerõsítették: az alapanyagot nem
a tokaji borvidéken szeretnék megtermeltetni, hiszen ott szõlõbirtokok van-
nak és nem szántóföldek. Az energiafû vetésterületének a kialakításánál pe-
dig fontosnak tartják, hogy azok ne a Tokajon keresztül megközelíthetõ te-
rületeken létesüljenek, hogy még tovább csökkenjen az abból az irányból
a szerencsi erõmûbe tartó forgalom. Persze lehet, hogy ez utóbbi hírnek pe-
dig azok a gazdák nem örülnek, akik esetleg az energianövények termesz-
tésére alapozták volna a jövõjüket. S. L.

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.

�47/362-208.
Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

A FOGYASZTÓI BIZTONSÁG
NÖVELÉSÉÉRT

Hajdanában Hegyaljára kis gõzmozdony által vontatott, négy-öt kéttengelyes ko-
csiból álló szerelvény szállította az utasokat. A gyerek gyakran utazott rajta Mádra,
nagyapja szõlõjébe. A meredek emelkedõn kaptatva a kismozdony így fohászko-
dott: „Is-ten se-gíts fel a part-ra, Is-ten se-gíts fel a part-ra”. A fohász egyre lassult, fé-
lõ volt, hogy a kismozdony nem fogja bírni a szerelvényt felhúzni a dombra. Ilyen-
kor a gyerek segített neki és lelkesen tolta a vonatot a vagon falának, vagy egy ülés-
nek feszülve. 

Hogy az isteni segítség vagy a gyerek ereje lendítette-e tovább a mozdonyt a holt-
pontról, ma már nehéz lenne megmondani. Tény az, hogy a vonatnak mindig sike-
rült felkapaszkodni a dombra és Mád állomáson elégedetten szuszogva megpihen-
hetett a kismozdony. 

Este, hazafelé menet a lejtõn lefelé a kismozdony már vígan zakatolt: hase-gítesz
hane-mis, leme-gyek én maga-mis, hase-gítesz hane-mis, leme-gyek én maga-mis…”

A gyerek, immár idõs férfiként a szerencsi szalmatüzelésû erõmû terveiben meg-
lepõdve fedezte fel a kismozdonyt és a régi szerelvényt. Eleinte zavarta ez a talál-
kozás, de késõbb megszerette az ötletet. Õ is benne volt abban a huncutságban,
hogy az épületegyüttesben elrejtsék azt a vonatot, amely minden olyan emléket fel-
idézett benne, amely ehhez a tájhoz és a gyerekkorhoz kötõdött. 

Most itt állunk az erõmû keleti oldalánál, ahonnan az épületegyüttes sziluettjében
a régi hegyaljai vonat rajzolódik ki.

Késõbb az ötlet számos követõre talált, és kialakult az építészeti stílus, amelyben
az építményekben valamilyen mûszaki, technikai, gépi berendezés formája fedez-
hetõ fel.



Magam is napközis nevelõként em-
lékszem Pócs Elemérné (fotónkon)
tanító nénire. Manapság nyugdíjas
éveit tölti, gyakran látni az utcán,
amint kiskutyáját sétáltatja. Tisztában
voltam vele, hogy súlyos betegség-
gel küzd, és félve kerestem fel a be-
szélgetésünk miatt, de Klárika néni
nagy szeretettel fogadott. 

Jaczenkó Klára 1942. március 17-
én született a kárpát-ukrajnai Felsõ-
apsán. A Máramaros környéki falu-
ban éltek szülei, akik boltot vezet-
tek. Édesanyja Fegyverneken, édes-
apja Boldogkõváralján született, majd
áttelepültek a külhoni ma-
gyarlakta vidékre. Elérkezett
1944, amikor hallották, hogy
lezárják a határt, akkor min-
denüket hátrahagyva lovasz-
szekéren menekült Magyaror-
szágra a család. Boldog-
kõváralján telepedtek le, ahol
az édesapa rokonai éltek. A kis
Klára ebben a csodálatosan
szép kis faluban gyerekeske-
dett… – Egy nagycsaládban,
mivel heten voltunk testvérek,
és mindenkinek megvolt a ten-
nivalója – idézi ifjúkori éveit
a ma már nyugdíjas pedagó-
gus. – Az én feladatom volt,
hogy a kisebb testvéreimre vi-
gyázzak, õket kellett gondoz-
ni, sokszor bizony még a ta-
nácsadásra is én vittem el a hú-
gomat. A gyermekszeretet, a ki-
csikkel való törõdés szinte belém ivó-
dott ebben az idõben és talán ez ha-
tározta meg az életemet is. 

Amikor 1956-an elvégeztem az ál-
talános iskolát, a sárospataki gim-
náziumba kerültem és érettségi után
ott is maradtam a tanítóképzõben.
Nagyon szép éveket töltöttem el a
diákvárosban. 

1963-ban mint gyakorlós pedagó-
gus kerültem Szerencsre, a régi, Réti
Bandi bácsi-féle iskolába. Akkoriban
ismertem meg a késõbbi férjemet,
majd amikor 1963-ban diplomáztam,
az elsõ évet Tállyán töltöttem.
Szerettem azt a kis falut, ahol nagyon
kedves emberek élnek. A férjem
szerencsi születésû, 1964-ben meg-
esküdtünk, így kerültem végül visz-
sza Hegyalja Kapujába, szintén Bandi
bácsi iskolájába. Jó visszaemlékez-
ni a remek kollektívára, a hangula-
tos szünetekre, az aranyos gyerme-
kekre. Én 3. és 4. osztályt kaptam,
õket tanítottam. 

1965-ben született meg az elsõ lá-
nyom, Erzsike. 1973-ban pedig a má-
sodik, Katalin, majd teltek-múltak az
évek és ma már négy unokának
örülhetek. 

A nagy váltás a munkámban 1970-
ben következett. Akkoriban nem

volt népszerû a napközis munka. Az
egyik kollégám könyörgött, hogy
szeretne újra osztályban tanítani és
keresett valakit maga helyett a dél-
utáni foglalkozásokhoz. Úgy gon-
doltam, elvállalom és egészen 1980-
ig ebben a munkakörben dolgoztam.
Ez egy egészen más terület volt, mint
tanítani. Itt az ember nemcsak pe-
dagógus, hanem szülõ is egyben.
Nagy, negyvenöt fõs létszámmal
dolgoztunk és többféle osztályból ala-
kultak a csoportok. A fáradt gyere-
kekkel, akik a délelõtti órákon már
túl vannak, nem volt könnyû együtt
dolgozni. Sokat köszönhetek Csopák

Ferencnének, mert õ vezetett be a
munkába és nagyon sokat segített.
Elõször féltem a feladattól, de a
napköziben közelebb kerültünk a di-
ákokhoz, mint a délelõtti tanítási órá-
kon. A gyerekek sokkal bizalma-
sabbak, olyan családi dolgokat is el-
meséltek olykor, ami nem tartozott
rám. Kötetlenebb és szeretetteljesebb
volt a kapcsolatunk. Ha elszakadt va-
lakinek a nadrágja, azt is meg kel-
lett varrni… Ott inkább anya volt az
ember, mint pedagógus. Hosszú
évekig fájt, amikor elmentem az is-
kola mellett, vagy amikor az isme-
rõs gyerekek kikiabáltak utánam:
Tanító néni! 

Idõközben az egészségi állapotom
megromlott, tönkrement a hangsza-
lagom, nagyon sokat küszködtem
vele. Tíz év elteltével, 1980-ban pá-
lyát kellett módosítanom. Bármenyire
is fájt, hiszen nagyon szerettem a gye-
rekeket, el kellett mennem az isko-
lából és a megyei gyermekvédõ in-
tézetben helyezkedtem el. Nevelõ-
szülõi felügyelõ lettem. Ugyan ez is
pedagógusi munka volt, de a ko-
rábbitól mégis teljesen más. Állami
gondozott gyerekekkel kellett fog-
lalkoznom, rengeteget utaztam. Tor-
nyosnémetitõl az egész hegyvidék

hozzám tartozott, Mád, Rátka, Tállya,
Abaújszántó és még sorolhatnám. A
hároméves korúaktól a középisko-
lásokig a fiatalok minden gondját
nekem kellett intéznem. Nevelõszülõt
kerestem nekik, a kihelyezéseket vé-
geztem, ha az nem sikerült, akkor
vissza az otthonba. 

Szép munka volt, de sokszor fáj-
dalmas és szomorú, mert értek oly-
kor kudarcok is. Egészen 1989-ig dol-
goztam, akkor egy súlyos betegség
miatt leszázalékoltak, azóta itthon va-
gyok a családommal. A férjem 1991-
ben nyugdíjas lett, és együtt éltük
csendesen életünket, besegítettünk az
unokák nevelésébe. Az elmúlt évben
a párom elhunyt, így ma már egye-
dül maradtam, mivel a két lányom
távol él Szerencstõl. Ennek ellenére
sokat vagyok a gyerekeknél. Most is
arra készülök, hogy a hétvégén jön-
nek értem. 

Csodálatos lakóközösségben élek,
aranyosak a szomszédok, õk is ren-
geteget segítenek. Van egy kiskutyám,
sokat sétálgatunk együtt. Szeretem a
könyveket, rengeteget olvasok.
Milyen érdekes, hogy amikor fiatal
az ember, és elolvas egy könyvet,
akkor csak a cselekményre figyel. Ma
már gyönyörködöm a szép nyelve-
zetében, a csodálatos kifejezés-
módban, hogy a szerzõ miként írja
le például az emberi lélek rejtelme-
it. Most más szemmel nézem a
könyveket. Ez oldja a magányomat. 

– Hogy tetszik lenni?
– Küszködöm a bajjal, de biza-

kodom és remélem, hogy lesz még
ebbõl a gödörbõl kilábalás, hogy
még sokáig örülhessek az unoká-
imnak.

Muhi Zoltán

A tavalyi esztendõben átalakult
Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)
legfontosabb feladatai közé tartozik
az elektronikus hírközlési, postai és
informatikai szolgáltatások zavar-
talan és eredményes mûködésének,
valamint fejlõdésének elõsegítése, a
tisztességes és hatékony verseny ki-
alakítása és fenntartása, továbbá a
szolgáltatók jogkövetõ magatartá-
sának a felügyelete.

A hivatal tevékenysége lehet ga-
rancia arra, hogy hazánkban min-
denki könnyen, gyorsan és elérhetõ
áron juthasson hozzá a legkorszerûbb
hírközlési szolgáltatásokhoz – hang-
zott el a szeptember 13-án, Mis-
kolcon megtartott sajtótájékoztatón.

Magyarországon a fogyasztói ér-
dekek – a minõségi és megbízható
szolgáltatás – megvalósulásának
egyetlen reális biztosítéka a verseny,
amely csak fejlõdõ és stabil iparág-
gal lehet hatékony – jelentette ki
Dömötörné Ács Katalin közigazga-
tási és felügyeleti fõigazgató-he-
lyettes. A hatóság struktúrájának át-
alakításával létrejött kompetencia-
központok különbözõ szakterülete-
ken országos hatáskörrel járnak el.
A miskolci egységhez az internet-
szolgáltatók tartoznak. Farkas Zoltán
(fotónkon), a Hatósági Információ-
szolgáltatási Igazgatóság igazgatója
ismertette, hogy tavaly vizsgálták az
internetszolgáltatók által bejelen-
tett sávszélesség bõvítése mûszaki
feltételeinek teljesítését. Többek kö-
zött megállapították, hogy a közzé-
tett határidõre a szolgáltatók fele tel-
jesítette a sávszélesség emelését,
kilenc százalékuk késve tette meg
ezt, míg 41 százalékuk nem vállalt
konkrét határidõt. A saját hálózat-
tal rendelkezõ cégek erõforrásaik bõ-
vítésével, beruházásokkal érték el a
korszerûsítést, nem alkalmaztak ár-
emelést és ötven százalékuk szer-
zõdésben módosította a vállalt mi-
nõségi paramétereket. Farkas Zoltán
szólt arról, hogy a KSH adatai sze-
rint is 2004-tõl folyamatosan, meg-
közelítõleg a harmadára csökkentek
az internethasználat árai, miközben
a sávszélesség megtöbbszörözõdött,
a hozzáférések száma pedig emel-
kedett. A növekedési ütemben hazánk
a nyolcadik volt az Európai Unió or-
szágai között. A sajtótájékoztatón
elhangzott, hogy a hang-, internet-,

valamint tévé-
kínálat folya-
matosan bõvül
hazánkban is
vezetékes, ká-
bel-, és a mo-
bilterületen egy-
aránt, ami által a verseny erõsödik.
A digitális televíziózás 2008-ban tör-
ténõ elindulásával javul a minõség,
tovább szélesedik a szolgáltatások
választéka, és várhatóan csökken
azoknak a háztartásoknak a száma
(jelenleg egyharmad), ahol ma csu-
pán három csatornát foghatnak.
Juhász Károly, a Hírközlési Fo-
gyasztói Jogok (HFJK) képviselõje fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a ható-
sághoz bejelentéssel élhet bármely
elõfizetõ, fogyasztó vagy érdekek
képviseletét ellátó társadalmi szer-
vezet. A HFJK azonban nem egye-
di természetû ügyeket vizsgál (pld.
számlázási panaszok), hanem az
elõfizetõk nagy csoportját érintõ
kérdésekben jár el. Jelentõsebb ese-
tekben intézkedési javaslatot tesz, a
problémák megoldását kezdemé-
nyezheti a szolgáltatóknál. Tevé-
kenységével a fogyasztók tájékoz-
tatását, biztonságát szolgálja. Az el-
múlt évben közel 1200 beadványt
vizsgáltak ki. A tipikus panaszok kö-
zött a kábeltelevíziós-csomag ösz-
szetétele és árképzése, számlarek-
lamációk, az internet- és kábeltele-
víziós-szolgáltatásra érkezett minõ-
ségi kifogások, az emelt díjas játé-
kok, hûség- és hangszerzõdések
(pld. telefonon kötött megállapodá-
sok) szerepeltek.

S. L.

A mentõk szállítottak a megyei
kórházba egy szerencsi diákot a
Bocskai gimnáziumból szeptember
12-én délelõtt, miután a tanórán
rosszul érezte magát, majd késõbb
eszméletét vesztette.

Lapunk információi szerint az elsõ
osztályos tanuló társaival együtt a dél-
elõtti óraközi szünetben olyan ener-
giaitalt fogyasztott, amibe elõtte erõs
nyugtató tablettákat kevertek. A
gyógyszert az egyik felsõbb éves
hozta magával az iskolába, és miu-

tán elkészült a „koktél”, abból né-
gyen ittak. Közülük azonban csak az
elsõs lett rosszul, valószínûleg azért,
mert a feloldott és a doboz alján ösz-
szegyûlt nyugtató magasabb kon-
centrációban jutott a szervezetébe.
A gyomormosás után estére a diák
visszanyerte az eszméletét, majd
másnap elhagyhatta a kórházat.
Információinkat Gál András igazga-
tó megerõsítette és tájékoztatásul
közölte: az eset részleteinek kivizs-
gálására bizottságot hozott létre és
a konkrét tények ismeretében hozza
meg döntését az ügyben érintett di-
ákok további sorsáról. Az intézmény
vezetõje hangsúlyozta, hogy a kü-
lönbözõ szabályzatokban és utasí-

tásokban foglalt normákat az iskola
minden tanulójának be kell tartania,
akik pedig megszegik az elõírásokat,
azoknak viselniük kell a következ-
ményeket.

Péter Gyula, a Szerencsi Rend-
õrkapitányság bûnügyi osztályve-
zetõje lapunk kérdésére válaszolva
közölte, hogy a kórházba szállított
tanulót a nyomozók meghallgatták,
elmondása alapján a rosszullétét
okozó ital elfogyasztására õt nem
kényszerítették, ezért a jelenleg ren-
delkezésre álló információk alapján
a hatóság közigazgatási eljárás ke-
retében vizsgálja az ügy körülmé-
nyeit.

S. L.
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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®

A „Gyommentes környezetet va-
lamennyiünknek” címû rajzpályázat
díjkiosztó ünnepségét tartották szep-
tember 6-án az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Szerencsi Kistérségi Intézetében.
Borbély Zsuzsanna tiszti fõorvos is-
mertette, hogy az ÁNTSZ Észak-ma-
gyarországi Regionális Intézete által
óvodásoknak, valamint alsó- és felsõ
tagozatos általános iskolásoknak
meghirdetett vetélkedõre a térségbõl
összesen 126 pályázat érkezett. A be-
küldött munkákat háromfõs bizottság
bírálta el, megállapítva a kategóriák
díjazottjait. Borbély Zsuzsanna ok-

levelet és tárgyjutalmat adott át a he-
lyezetteknek. A régióban a legtöbb
alkotást, szám szerint 76-ot a me-
gyaszói Mészáros Lõrinc Általános
Iskolából küldték be, amit külön
ajándékkal ismertek el a szervezõk.

Helyezettek: Óvodások: I. Szoták
Simon (Sárospatak), II. Tóth Máté
(Taktakenéz), III. Szabó Máté
(Taktakenéz). Alsó tagozatosok: I.
Csetreki Beatrix (Sárospatak), II.
Székely Andrea (Sárospatak), III.
Bodnár Anikó (Szerencs). Felsõ tago-
zatosok: I. Tverdota Laura (Szerencs),
II. Irhás Barbara (Megyaszó), III.
Lakatos Alexandra (Megyaszó).

KLÁRIKA NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI?

RAJZOKKAL
A GAZOK ELLEN

A díjakat Borbély Zsuzsanna kistérségi tiszti fõorvos adta át a gye-
rekeknek.

A KORSZERÛ HÍRKÖZLÉSI
SZOLGÁLTATÁSOKÉRT

GYÓGYSZERT KEVERTEK AZ ENERGIAITALBA
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
Rendkívüli ülést tartott szeptember 3-

án Szerencs képviselõ-testülete. A ta-
nácskozás egyetlen napirendi pontja a
Vörösmarty-Délen lévõ önkormányza-
ti tulajdonú ingatlan egy részének az ér-
tékesítése volt. 

Rónavölgyi Endréné bevezetõjében
arra hívta fel a figyelmet, hogy a testü-
let a szóban forgó területet egy korábbi
ülésen már értékesítésre meghirdette. Az
ingatlan egy részének megvásárlására egy
jelentkezõ nyújtott be ajánlatot és mivel
fontos döntésrõl van szó, lényegesnek
tartotta, hogy errõl a képviselõk közö-
sen határozzanak. Csanádi Béla az elõ-
terjesztést ismertetve kiemelte, hogy je-
lenleg is tartanak az egyeztetések a vá-
sárlóval. A képviselõ-testület még az el-
múlt évben döntött a terület sorsáról, ám
akkor még peres eljárás volt folyamat-
ban. Ez azonban véget ért és sikerült tisz-
ta viszonyokat teremteni a telek tulajdoni
lapján, amelyen csupán két jogszerû szol-
galmi bejegyzés található a víz-, illetve
postakábelre vonatkozóan. A polgár-
mesteri hivatal építésügyi és városfej-
lesztési osztályvezetõje ismertette, hogy
az ingatlanforgalmi értékbecslés meg-
erõsítette a testület által meghatározott
nettó nyolcezer forintos négyzetméter-
árat. Miután meghirdették a versenytár-
gyalást, arra egyetlen pályázóként a
Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti
Társaság nyújtott be ajánlatot, megjelölve
a terület azon részegységét, amit meg
kíván vásárolni. Csanádi Béla továbbá
kiemelte, hogy a szóban forgó terület-
rész bruttó vételára 95 059 200 Ft,
amelybõl az áfát az önkormányzatnak
be kell fizetnie. 

Takács István a pénzügyi és városfej-
lesztési bizottság véleményét tolmá-
csolva javasolta, hogy adják el a terü-
letet. Emellett fontosnak tartották, hogy
a Vörösmarty-Délre hirdessenek eladá-
si moratóriumot és ugyanilyen feltéte-
lekkel értékesítsék a további részegysé-
geket is. A bizottság javaslata továbbá,
hogy a bevételt forgassák vissza a város
költségvetésébe, vásároljanak újabb tel-

keket, fejlesszék az ipari területeket és
képezzenek tartalékot. Takács István ezt
követõen megjegyezte: azzal, hogy új
nagyáruház települ Szerencsre, még
nehezebb helyzetbe kerülhetnek a helyi
kereskedõk. Koncz Ferenc szerint pozi-
tív dolog, ha a város egy nagyobb ösz-
szeghez jut, azonban ismeri azokat a ta-
nulmányokat, melyek azt mutatják, hogy
egy multinacionális cég által külterüle-
ten létrehozott egyetlen munkahely tíz
másikat tesz tönkre. A képviselõ hang-
súlyozta, hogy éppen ezért nagy a fele-
lõssége e kérdésben az önkormányzat-
nak, hiszen félti a szerencsi kiskereske-
dõket, akiket a nagy áruházak nehéz
helyzetbe hozhatnak. Koncz Ferenc
megjegyezte, hogy ezek miatt a maga
részérõl nem tudja támogatni ezt a lé-
pést, mivel ami most bevételt jelent, az
késõbb nagy problémát is okozhat. 

Heves János megjegyezte, hogy ezek
az aggodalmak korábban az õ részérõl
is megfogalmazódtak, amikor ingatlan-
befektetésekrõl volt szó, ám mindezek
nem igazolódtak be, hiszen több áru-
házlánc megjelenésével sem szegé-
nyedtek el a szerencsi kiskereskedõk. Az
alpolgármester véleménye az volt, hogy
örülni kell a lehetõségnek és megfele-
lõen kell élni azzal. Egeli Zsolt szerint
nem lehet gátat szabni a multinacioná-
lis cégek terjeszkedésének. A Lidl így vagy
úgy beteszi a lábát a városba, így inkább
azon kellene elgondolkodni: mit tehet
az önkormányzat azért, hogy megvéd-
je a kiskereskedõket, mit lehet tenni annak
érdekében, hogy a családi kisvállalko-
zások fennmaradjanak. Visi Ferenc örö-
mét fejezte ki, miszerint a kérdéses te-
rület napjainkra mentesült a perek alól
és az önkormányzat szabadon gazdál-
kodhat vele. A képviselõ megjegyezte,
hogy a testület korábban arra is gondolt,
hogy magánlakások építésére szolgáló
telkeket alakít itt ki, így nem tudja, hogy
melyik esetben járna jobban a helyha-
tóság. Õ is osztozott azzal a vélemény-
nyel, mely szerint a multicég betelepü-
lésével a kisvállalkozások tönkreme-
hetnek és kérdezte, hogy történt-e egyez-

tetés más áruházlánccal, és volt-e a ré-
szükrõl érdeklõdés? 

Kalina Lajos arról számolt be, hogy
volt szerencséje részt venni annak a kép-
viselõ-testületnek a munkájában, amely
korábban is értékesíteni kívánta e terü-
letet. Õ már akkor is azt mondta, hogy
az ingatlan legalább 300 millió forintot
ér, és az élet ezt visszaigazolta. Danyi
László arra volt kíváncsi, hogy a vevõ-
nek van-e tudomása arról, hogy az in-
gatlant szolgalmi jog terheli. Fekete
József az elhangzott aggodalmakat meg-
értve fontosnak tartotta, hogy segítsék a
helyi vállalkozásokat és úgy gondolta:
nem biztos, hogy néhány ember szem-
pontjait a város érdekei elé kell helyez-
ni. Koncz Ferenc arról beszélt, hogy le-
hetne termelõ tevékenységet is folytat-
ni ezen a területen, mint például a Digép
esetében, és korábban, amire már sokan
nem emlékeznek, egy infúzióüzem lé-
tesítése is szóba került. Takács István hoz-
zászólásában kiemelte, hogy hallott már
arról, hogy multinacionális áruház or-
szágszerte nyit két-három személyes
boltokat. Szerinte nincs mit tenni, mert
az ország teljesen kitárta kapuit a kül-
földi tõke elõtt, nem úgy, mint például
Finnország. A képviselõ megjegyezte,
hogy a mûszaki boltok még nem kerül-
tek sorra, így azt javasolja: össze kelle-
ne hozni a szerencsi mûszaki kereske-
dõket, nem tudnának-e létrehozni egy
közös áruházat. Heves János szerint az
önkormányzatnak nem az a dolga, hogy
kereskedelmi szervezést folytasson és
egyetértett azzal, hogy a bevételt a jövõ
építésére kell felhasználni. Visi Ferenc
közölte, hogy õ a hazai termékeket ré-
szesíti elõnyben, véleménye szerint nem
igazán kezelik tisztességesen a helyie-
ket. Vaszily Miklós szerint amikor meg-
szüntették a hatósági árakat, a szabad
árverseny révén a kiskereskedõk hát-
rányba kerültek a „multikkal” szemben.
Egyetértett Egeli Zsolttal, miszerint segí-

teni kell a helyi kiskereskedõket, továb-
bá megkérdezte, hogy van-e még terv
arra, hogy ezen a területen lakástelke-
ket adjanak el? Bíró István nem értette
a felvetéseket, hiszen a testület elõzõ-
leg már döntött az eladásról, most pedig
olyan problémák merülnek fel, mely sze-
rint kinek adják el, mit kezdjenek vele.
Kalina Lajos hozzátette, hogy a terület
korábbi eladásánál majdnem belefutot-
tak rossz adózási feltételekbe is, mivel
akkor szó volt egy 15 éves adókedvez-
mény lehetõségérõl is. A hátrányos üz-
lettõl sikerült megszabadulni, és azóta
egyre jobb helyzetbe kerül az önkor-
mányzat. Mint mondta, õ támogatja az
értékesítést. 

Csanádi Béla a kérdésekre válaszol-
va arról tájékoztatta a képviselõ-testületet,
hogy a Lidl által építendõ áruház a város
építészeti elõírásai alapján épülhet meg.
Elhangzott, hogy a vevõ legfeljebb 3000
négyzetméteres épületet emelhet, a te-
rületén pedig köteles biztosítani a 20 szá-
zalékos zöldterületet. A további kérdé-
sekre válaszolva kiemelte, hogy értesí-
tettek az eladásról más kereskedelmi cé-
geket is, ám eddig csak a Lidl jelentke-
zett. Az osztályvezetõ indokoltnak tart-
ja a terület további zárolását, miszerint
csak kereskedelmi célokra lehet a jö-
võben értékesíteni. Ez pénzügyileg is jobb
megoldás, hiszen a lakástelkekért leg-
feljebb 2000-2500 forintos négyzetmé-
terárat lehetne elkérni. Szakmailag pedig
szintén indokolt ez a választás, mert ke-
reskedelmi célokra sokkal inkább al-
kalmas ez a terület, ami hamarosan min-
den bizonnyal meg fog telni. A tulajdoni
lapon lévõ szolgalmi jog csupán a gáz-
vezeték védõsávjában zárja ki épület lét-
rehozását.

Rónavölgyi Endréné összefoglalóját
azzal kezdte, hogy szó nincs arról, hogy
pillanatnyi érdekek motiválnák a várost
ebben a kérdésben. Mintegy nyolc évvel
ezelõtt indult el önkormányzati szinten

a gondolkodás arról, hogyan lehetne a
területet hasznosítani, munkahelyeket te-
remteni, a helyi szolgáltatásokat bõví-
teni. Akkor nem volt szerencséje a tes-
tületnek, mert olyan üzleti partnerrel ke-
rült kapcsolatba a város, amibõl nyolc
évig tartó pereskedés született. A pol-
gármester kiemelte, hogy az általános ren-
dezési terv elfogadása során vegyes, ke-
reskedelmi, szolgáltató területként sze-
repelt ez a telek. A további felvetések-
re reagálva Rónavölgyi Endréné megje-
gyezte, hogy az eddigi tapasztalat azt mu-
tatja, hogy annak ellenére, hogy több
nagy kereskedelmi cég üzletet nyitott
Szerencsen, egyetlen kisbolt sem zárt be
ebben az idõszakban. A polgármester
egyetért Egeli Zsolttal, mely szerint meg
kell keresni a módját annak, hogyan tud-
nák segíteni a kisvállalkozókat. Ehhez
kapcsolódva megjegyezte, hogy már
eddig is volt ilyen intézkedés, hiszen öt-
millió forint bruttó bevételig ezek a vál-
lalkozások nem fizetnek helyi iparûzé-
si adót. Ugyanakkor a város a maga esz-
közeivel nem tud az ellen tenni, hogy
a nagy cégek terjeszkedjenek, azt azon-
ban nem szabad elfelejteni, hogy ezek
a társaságok építményadót, iparûzési adót
fizetnek, növekszik általuk a város kör-
zeti jelentõsége és nem utolsósorban új
munkahelyeket is teremtenek. A pol-
gármester egyetértett azzal is, hogy a te-
rület eladásából származó bevételt a
város fejlesztésére kell fordítani.
Rónavölgyi Endréné javasolta a testü-
letnek, hogy támogassák az értékesítést.

Szerencs Város Önkormányzata végül
Hidegkúti Ákos és Korondi Klára igazolt
távollétében 13 igen szavazattal, Koncz
Ferenc és Visi Ferenc tartózkodása mel-
lett elfogadta a javaslatot, mely szerint
a Vörösmarty-Délen fekvõ önkormány-
zati tulajdonú területbõl 9902 négyzet-
métert bruttó 95 059 200 forintos áron
értékesíti a Lidl Magyarország Keres-
kedelmi Betéti Társaságnak.       M. Z.

TEMETÕI PANASZ

Három hónapja temette el édes-
anyját a Szerencsen élõ Kutiné Mizsó
Marianna. Amikor a
közelmúltban kilá-
togatott a sírhoz,
megdöbbentõ lát-
vány fogadta. – A
szomszédos új
nyughely kiásott
földje annak elle-
nére került az anyu
sírjára, hogy a másik
oldalon lévõ üres
területen senkit sem

zavart volna – sorolta felháborodva
az asszony – aki szerint tíz perc több-
letmunkával elkerülhetõ lett volna a
számára sérelmes helyzet.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Tehát vannak olyan projektek, me-

lyekkel közvetlenül én foglalkozom és
ezek egy része érinti Szerencs fejlesz-
tési elképzeléseit is. Túl azon, hogy ve-
zetem a szervezési és jogi osztályt, tudok
egyéb pluszt is hozzátenni a település
gyarapításához. Többek között ezért is
vállaltam el ezt a munkát. Szerencset
dinamikusan fejlõdõ városnak tartom,
ha a megyében és a régióban szétné-
zünk, akkor a települések között
Hegyalja Kapuja az élvonalba tartozik.
A jövõre vonatkozó elképzelések pedig

azt mutatják, hogy várhatóan több
milliárdos fejlesztési pénzek kerülhet-
nek ide. 

– Nem ismeretlenül került Szerencsre.
– Ez így van, hiszen a korábbi idõ-

szakban, akár vb-titkárként, akár jegy-
zõként szoros munkakapcsolatban áll-
tam Bíró Lászlóval, a város jegyzõjé-
vel. Azt is volt alkalmam látni, hogy a
hivatali munka szakmai színvonala is
az élvonalba tartozik. Ezek mind mo-
tiváltak abban, hogy örömmel vállal-
jam el az osztályvezetõi megbízást.     

M. Z.

Bemutatkozik az új osztályvezetõ

GADÓCZI BERTALAN

A POSTÁJÁBÓL

A geisenheimi testvéregyesület meg-
hívására harmincfõs delegáció utazott
szeptember elején a középkori város-
napok ünnepségre a németországi te-
lepülésre Szerencsrôl.

A látogatás egyúttal az európai uniós
eszme kibontakoztatásának fóruma volt,
a rendezvényt az EU is támogatta. Ér-
kezésükkor a Rajna-parti település kul-
turális központjában a testvérvárosi
egyesület vezetõsége, tagjai és a város
polgármestere fogadtak minket. A ven-
déglátó családokkal együtt vettünk részt
a háromnapos programon, melynek ke-
retében látogatást tettünk egy újonnan
kialakított óvodában és egy, a fogyatékkal
élõket segítõ-gondozó alapítvány komp-
lexumában. Az óvodai szakmai to-
vábbképzés lehetõségeirõl is szót vál-
tottak a vendégek és a helybéli szak-
emberek. A Szent Vince alapítvány is-
kolájában és lakóközösségeiben az
esélyegyenlõség eszményének megva-
lósítására törekedve a mindennapi élet-
re való felkészítés mellett az óvodás ko-
rúak integrált nevelésével, a felnõttek fog-
lalkoztatásával segítik a fogyatékkal élõk
beilleszkedését a társadalomba. Mindkét
város számára hasznos ismereteket sze-
rezve a jövõbeni további együttmûkö-
dés gondolatával távoztak a látogatás
résztvevõi.

Ott-tartózkodásunk alatt emlékeztek
meg házigazdáink a geisenheimi vá-
rosháza építésének 150 éves évfor-
dulójáról, melynek keretében élõké-
pekben mutatták be az beruházást el-
döntõ kezdeményezést és a korabeli
testületi döntést, valamint megnyitot-
ták az írásos dokumentumok és kora-

beli tervek kiállítását a épület díszter-
mében.

A második napon közös európai tör-
ténelmi kapcsolataink jegyében, Szent
Erzsébet születésének 800 éves évfor-
dulója alkalmából látogattunk el
Marburgba, az Árpád-házi királylány em-
lékére épített templomba. Vala-
mennyiünkre mély benyomást tett az a
szeretet és gondosság, ahogy magyar-
országi szent Erzsébet emlékét ápolják.
Egyesületünk koszorút helyezett el a sír-
emléken és Sárospatakról, Erzsébet szü-
letési helyérõl készült összeállítást adott
át a templom részére.

A városlátogatás során megismerhet-
tük többek között a jelenlegi egyetemi
klinika tevékenységét. A program har-
madik napján a középkori városünnep
keretében jelmezes felvonuláson vettünk

részt, ahol a szerencsiek is nagy sikert
arattak a szépszámú helyi közönség kö-
rében.

A vendéglátó családokkal együtt vet-
tünk részt az európai öntudat témaköré-
ben rendezett – Az európai polgárság
jövõje címû beszélgetésen. A búcsúva-
csorán Marina Klein, a helyi egyesület
elnöke átadta Tömõ Imrének a tiszte-
letbeli elnöki oklevelet, a civil szerve-
zet tizenkét éves vezetésének méltatá-
sa mellett. A hétfõn reggeli hazaindu-
lásnál régi és új barátok búcsúztak egy-
mástól azzal, hogy a kialakult szokás sze-
rint jövõre találkozunk Szerencsen.

Cseppely János, elnök

MÚLT ÉS JÖVÕ EGYARÁNT ÖSSZEKÖT MINKET

A középkori jelmezbe öltözött szerencsiek igazi látványosságnak bi-
zonyultak. 
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– Ilyen melegben ne igyon vizet Dodikám, rég elszokott tôle a szer-
vezete!...                                                                 (Izsák Jenô rajza.)

KÁNIKULAI FOLYADÉKPÓTLÁS

LOPOTT

KERÉKPÁROKRA BUKKANTAK

Lapunk elõzõ számában adtunk
hírt arról, hogy az utóbbi idõben
gyakorivá váltak a kerékpárlopások
a városban. A Szerencsi Rendõrkapi-
tányság beosztottai szeptember 6-
án Taktaszadán hat, bûncselek-
ménybõl származó biciklit foglaltak

le. A gyanúsítottaknál megtartott
házkutatások során elõkerült jár-
mûvek egy részét a tolvajok már
szétszerelték, illetve átfestették, hogy
azokat a gazdájuk ne ismerje fel. A
rendõrség tovább folytatja a nyo-
mozást, azonban arra kérik a ke-
rékpárosokat, hogy a közterületen
hagyott jármûveiket biztonságosan
rögzítsék.

ITTAS VOLT

A NAGY DOHÁNYOS

A közelmúltban az éjszakai órák-
ban tartott közúti rutinellenõrzés
meglepõ fordulatot vett. A Tokaji
Rendõrõrs járõrei által leintett kocsi
sofõrje intézkedés közben zavartan,
idegesen viselkedett, ami feltûnt az
egyenruhásoknak. Átkutatták az

autót, illetve a férfi ruházatát. Ekkor
találták meg a gépjármûvezetõ tes-
tére rögzített 37 doboz zárjegy nél-
küli cigarettát, ráadásul az alkohol-
teszt is pozitív eredmény mutatott.
A monoki sofõrt a rendõrök elõállí-
tották.

KATTANT A BILINCS

Körözött személyeket fogtak el
szeptember 11-én a kora reggeli
órákban a szerencsi rendõrök. A haj-
nal öt órakor kezdõdõ akcióban a
kapitányság illetékességi területén
lévõ településeket járta végig a köz-
rendvédelmi osztály hét munkatár-
sa. A közterületek ellenõrzése mel-
lett azokat a címeket is felkeresték
az egyenruhások, ahol a körözés alatt
álló bûnözõk felbukkanására lehe-
tett számítani. A célirányos ellenõr-
zés meghozta a várt sikert: nem egé-
szen három óra alatt egy országos
körözés alatt álló, a jogerõs bör-
tönbüntetése elõl bujkáló férfit, két,
intézetbõl szökött fiatalt fogtak el. A
rendõri különítmény további négy
személy büntetés-végrehajtási inté-
zetbe eljuttatásáról is gondoskodott,
akik közül hármat Mezõzomborról,
egyet pedig Szerencsrõl sikerült be-
gyûjteniük. Az elfogott és elõállított
személyek elszállításához a kisbuszt
a mezõzombori önkormányzat biz-
tosította.

RENDÔRSÉGI HÍREK

Betegszállító
autó szenvedett
balesetet Sze-
rencs közelében
szeptember 4-én
a kora reggeli
órákban.

Az alternatív
mentõszolgálat
jármûve Prügy
felõl haladt Taktaszada irányába, ami-
kor a két település közötti keskeny be-
kötõúton egy vízelvezetõ csatorna fe-
letti híd elõtt megcsúszott, a szalag-
korlátnak csapódott és a mély árokba
borult. Az autóban tartózkodó beteget
és a gépkocsivezetõt az Országos

Mentõszolgálat szakemberei nyolc
napon túl gyógyuló sérülésekkel szál-
lították el. Az utas a gondos orvosi el-
látás ellenére a kórházban elhunyt. A
baleset körülményeit a Szerencsi
Rendõrkapitányság közlekedésrendé-
szeti osztálya vizsgálja.

Súlyos közúti baleset történt szeptember 4-én 19 óra körüli idõpontban a 37-
es számú fõúton. A mádi körforgalmi csomópontot elhagyva egy Toyota mik-
robusz Szerencs felé tartott, amikor az elõtte haladó Opel egy Volkswagen elõ-
zésébe kezdett. A szembõl szabályosan érkezõ Peugeot vezetõje a manõvert
látva megijedt, hirtelen fékezett, majd átsodródott a menetirány szerinti bal ol-
dalra és összeütközött az ugyancsak vétlen Toyotával. A kisteherautó sofõrje és
utasa, valamint a Peugeot vezetõje súlyos sérüléseket szenvedtek, õket a hely-
színi ellátás után a mentõk kórházba szállítottak.

Az útszéli fákat elkerülve hajtott le
a kukoricásba a 37-es számú fõútról
szeptember 13-án délelõtt egy Opelt
vezetõ fiatal hölgy. A sofõr – elmon-
dása szerint – Miskolc felé tartott a be-
kecsi és az újharangodi elágazás kö-
zötti egyenes szakaszon, amikor az
autó hátulja beingott. A korrigáló kor-

mánymozdulat nem járt eredménnyel,
a jármû az út melletti mezõgazdasá-
gi terület felé vette az irányt, ahol végül
többször megpördülve állt meg. A biz-
tonsági övet használó gépkocsiveze-
tõ könnyebb sérülésekkel úszta meg
a balesetet, az autó azonban jelentõ-
sen anyagi kár keletkezett.

RENDÕR-POLGÁRÕR

TALÁLKOZÓ

A szerencsi és tokaji kistérségi
polgárõr egyesületek elnökeinek és
a Szerencsi Rendõrkapitányság ve-
zetõinek következõ találkozója szep-
tember 28-án 11 órakor lesz To-
kajban, a polgármesteri hivatal épü-
letében.

DOBOGÓSOK A BORSODI

POLGÁRÕRÖK

Harmadik alkalommal rendezték
meg a polgárõrök közlekedésbiz-
tonsági országos versenyét augusz-
tus 30–31-én Debrecenben. A via-
dalon a megyei szervezetek, a BRFK
és a REBISZ munkáját segítõ pol-
gárõrök kétfõs csapatai vettek részt.
A közlekedési versenyen hagyomá-
nyosan jól szerepeltek a borsodiak,
csapatban második helyezést értek

el. Egyéniben Elek János héti polgárõr
második, Farkas Károly megyaszói
polgárõr pedig 44 fõ közül tizen-
egyedik lett. Az országos versenyt
egyéniben és csapatban a Heves me-
gyei polgárõrök nyerték.

FOKOZOTT KÖZTERÜLETI

SZOLGÁLAT PRÜGYÖN

A település közrend-közbiztonsá-
gi helyzetének javítása érdekében na-
ponta az éjszakai órákban szolgála-
tot teljesít a Prügyi Polgárõr Egyesület
– tájékoztatott Molnár János egyesü-
leti elnök. Erre azért volt szükség, mert
a községben gyakoribbá váltak a la-
kosság nyugalmát zavaró bûnesetek.
A rendszeres közterületi jelenléttel
járó többletköltséget a község ön-
kormányzata biztosítja, a B.-A.-Z.
Megyei Polgárõr Szövetség pedig
egy Niva típusú terepjárót adott át
használatra az egyesületnek.

CSALÁDI POLGÁRÕR NAP

ABAÚJSZÁNTÓN

Hagyomány Abaújszántón, hogy
a helyi egyesület polgárõr napot
szervez, amelyen megköszönik a
tagság áldozatos munkáját és a
családtagok, feleségek, férjek, gyer-
mekek türelmét, megértését azért az
idõért, amit szeretteik a köznek ál-
doznak. Szentmártoni György elnök
ismertette, hogy az idei esemé-
nyen részt vettek a város intézmé-
nyeinek vezetõi és az egyesület tá-
mogatói. Madár György polgár-
mester a város lakossága és képvi-
selõ-testülete nevében megköszönte
az önkéntes bûnmegelõzõk példa-
értékû, ellenszolgáltatás nélküli te-
vékenységét. Biztosította az egye-
sületet arról, hogy a város önkor-
mányzata ezután is támogatni fogja
a polgárõröket.

Bujdosó Ferenc, kistérségi felelõs

HÍREK A POLGÁRÕRÖK ÉLETÉBÕL

ÁROKBA BORULT
A BETEGSZÁLLÍTÓ

SZABÁLYTALAN ELÕZÉSBÕL
BALESET

Lõcsei János szerencsi
rendõrkapitányt Túrós
András, az Országos Pol-
gárõr Szövetség elnöke
részesítette elismerésben.
Az alezredes a szeptem-
ber 15-én Ózdon meg-
rendezett Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Polgárõr
Napon vette át az önkén-
tes mozgalommal való eredményes
együttmûködésért adományozott
„Polgárõr Érdemkereszt” arany fo-

kozatát. Lõcsei János ki-
emelte, hogy a szerencsi
kapitányság bûnmegelõ-
zésben elért eredményei-
hez jelentõsen hozzájá-
rultak a településeken mû-
ködõ polgárõr csoportok,
az egyesületek irányítói és
a régióvezetõk. Jó együtt
dolgozni olyan polgár-

õrökkel – tette hozzá a kapitány –
akik ennyire szívükön viselik a köz-
biztonságot.

AKCIÓBAN A HATÁRVADÁSZOK
A Miskolci Határõr Igazgatóság au-

gusztusban összesen 476 fõvel szem-
ben kezdeményezett eljárást külön-
bözõ jogellenes cselekmények miatt. 

Tiltott határátlépésért hét magyar,
illetve négy szlovák állampolgárral
szemben kellett intézkednie a ható-
ságnak. A járõrök esetenként a vám-
és pénzügyõrséggel végrehajtott közös

akciók során négy alkalommal fed-
tek fel dohánytermékkel való vissza-
élést, melyeket magyar állampolgá-
rok követtek el. A megtalált ukrán zár-
jegyes cigaretta értéke megközelíti a
40 ezer forintot. A Miskolci Határõr
Igazgatóság augusztusban a közúti el-
lenõrzések során 33 árufuvarozóra
összesen 4,2 millió forint közigaz-
gatási bírságot szabott ki.

A KUKORICÁSBAN LANDOLT 
Közlekedési baleset történt szep-

tember 10-én reggel Legyesbénye és
Monok között. A 27 éves golopi nõ
hazafelé tartott autójával, amikor
hirtelen rosszullét miatt elvesztette
uralmát a jármû felett. Az Opel át-
tért a menetirány szerinti bal oldal-
ra, majd az árok falának csapódva
megpördült és az úttesten keresztbe
fordulva állt meg. A jármûvezetõt a
mentõk kórházba szállították. A bal-
eset körülményeit a Szerencsi
Rendõrkapitányság közlekedésren-
dészeti osztálya vizsgálja.

ROSSZUL LETT
VEZETÉS KÖZBEN

POLGÁRÕR ÉRDEMKERESZT
A KAPITÁNYSÁGVEZETÕNEK



A rátkai általános iskola diákjaként
német tantárgyból több éve kimagas-
ló eredményeket értem el, amikor két
társammal kiválasztottak a kéthetes
ausztriai jutalomtáborozásra. Ez a nya-
ralás ingyenes volt, csak az útiköltsé-
get kellett kifizetnünk. 

Az elsõ napon még bizonytalanul köz-
lekedtünk táborhelyünkön, és kicsit fé-
lénken szólaltunk meg, az idõ múlásá-
val azonban már jobban tájékozódtunk,
és bátrabban hangoztattuk a vélemé-
nyünket németül is. Az elsõ napon tár-
sainkkal ismerkedtünk. Mi fõleg a ma-
gyarokkal és az ukránokkal lettünk
jóban.

A második nap nagyon megörültem
annak, hogy a közeli tóhoz megyünk
fürdeni. A másfél órás túra sem vette el
a kedvemet, sõt még az sem, hogy a víz
csak 16 fokos volt. Úgy úszkáltunk
benne, mintha a Riviérán strandolnánk.
Még az ugródeszkát is kipróbáltuk,
amihez nem kis bátorság kellett. A
visszaúton a túravezetõinknek sikerült
négy térkép segítségével is eltévedniük,
így csak késõ estére értünk vissza.
Megpróbáltatásainkat tetézte, hogy bõrig
áztunk. Vacsora után mégis maradt rá
energiánk, hogy még sokáig beszélges-
sünk.

A következõ tíz napban szinte naponta
túráztunk. Csodálatos tája ez Ausztri-
ának! A felsõ-ausztriai Hallstadt-see

(Hallstadt-tó) 1500 méter magasságú he-
gyekkel körülvéve. Kirándulásaink során
többször sétáltunk néhány centiméter-
re a százméteres szakadékoktól.

A helyi strandot is meglátogattuk a hét
végén. Itt igazi ugrótorony és csúszda
várt ránk, ráadásul a víz is legalább 25
fokos volt, ami igazi Kánaán volt szá-
munkra.

Nagy élményt jelentett még a sóbá-
nya meglátogatása. Itt nagyon hideg volt,
csupán hat fok. Ezért, és fõleg a bal-
esetveszély miatt, védõruhákat kap-
tunk. Ezeket felvéve facsúszdán lehetett
lejutni a bánya egyre mélyebb szintje-
ire. Hallstadt városát is meglátogattuk a
kiránduláson. Vonattal és hajóval ér-
keztünk oda. Itt lehetõség nyílt arra is,
hogy emléktárgyakat vegyünk ma-
gunknak és szeretteinknek.

Az utolsó estén táborzáró buli volt,
ahol Ki mit tud-on és karaoke-esten mu-
tathattuk be tudásunk legjavát, persze
vicces formában.

Ezen az éjszakán nem tudtam el-
aludni, és azon gondolkoztam, hogy
vajon miért nem látogattuk meg vala-
melyik kirándulásunk során a Habs-
burgok Bad Ischl-ben lévõ kastélyát (csu-
pán 10 kilométerre voltunk tõle), vagy
Mozart szülõvárosát, Salzburgot, hi-
szen ez sem volt messze.

A két hét élményeivel telve, fáradtan
érkeztünk haza. Visszagondolva rá, na-
gyon tetszett. Új barátokra tettem szert,
és a német nyelvet is gyakorolhattam.
Együtt táborozott itt lengyel, ukrán,
olasz, osztrák, román, cseh és magyar
gyerek. Nagyon büszkék voltunk, hogy
Gyula és Tarján városán kívül mi,
Kalina Balázs, Radics Renáta és Bárdi
Béla Rátkáról képviselhettük a magyar-
országi német nemzetiségi nyelvet ta-
nulókat itt, az ausztriai Bad Goisernben.

Bárdi Béla, Rátka 
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Városunk településtörténetének tel-
jes képéhez hozzátartoznak azok az
épületek, amelyek már egészében el-
pusztultak, illetve eredeti rendelteté-
sükhöz képest kisebb-nagyobb átala-
kítás révén teljesen más célt szolgál-
nak. Ezek a létesítmények olykor hû
képet rajzolnak arról a történelmi, kul-
turális miliõrõl, amelyben évszáza-
dokon vagy évtizedeken át az itt élõk
építõ és újjáépítõ kedve nyilvánul
meg. Sorozatunk célja ezen építmények
történetének felkutatása, bemutatása.

ADALÉKOK A FÜRDÕ

ÉS USZODA TÖRTÉNETÉHEZ

A szerencsi strand elõdje, az 1903-
ban elkészült, a cukorgyár mellett,
gazdasági célokra létesített központi
magtár melletti tó volt, melynek part-
ját kabinokkal is ellátták. A gyári hû-
tõtóként köztudatban szereplõ víztá-
rozóval együtt, a késõbbi években, az
uszoda megléte után is sokáig hasz-
nálták.

A cölöpökre alapozott fürdõ épüle-
tének belsõ udvarán az 1920-as évek-
ben, Dávidházy Imre okleveles mérnök
tervei alapján megépült a strand.
Bejárata a Kisvásártér felé nézett, jobb-
ról egy gyümölcsüzlettel, balról pedig
az értéktárgy-megõrzõvel keretezve. A
kapun belépõt szemben a 12 méter szé-
les, 25 méter hosszú strandmedence lát-

ványa fogadta, járdával és
fából ácsolt filagóriával
övezve. Ez utóbbi az évek
során rózsalugassá, zöld-
övezetté burjánzott. Az
uszoda 88 fõre volt ter-
vezve, de 150-en is vol-
tak olykor benne. Jobbra
a fiúk, balra a lányok öl-
tözõje, zuhanyzója és
mellékhelyisége kapott
helyet. Hátrébb a sarok-
ban a napozni vágyóknak
alakítottak ki a késõbbi-
ekben teraszt.

A két világháború kö-
zött az uszoda elismert egyénisége
Karsai László szerencsi vendéglõs volt,
aki a Balaton-átúszási versenyben is je-
leskedett. A háború után a szerencsi pol-
gárság úszásoktatását Lakárdy Albert
vette szárnyai alá. Nemcsak felkeltet-
te az érdeklõdést e sport iránt, hanem
csapatot szervezett, és életre hívta a leg-
különbözõbb versenyeket: II. Rákóczi
Ferenc-, Búvár Kund-emlékversenyeket,
valamint tanítványai öregbítették vá-
rosunk hírnevét az országban.

A fürdõnek több üzemeltetõje akadt
az évek során. 1914-ben a község ke-
zelésében volt, s Bogdány Károly für-
dõgondnok gondoskodott róla, hogy
a látogatottsága egyre emelkedjen,
nemcsak a helybeliek, hanem a vi-
dékiek, sõt más városbéliek körében

is. Népszerûségét fokozta az a tény,
mely szerint hivatalosan nem volt
gyógyfürdõnek deklarálva, de ta-
pasztalat, szájhagyomány alapján
mindinkább elterjedt kénes hévvizé-
nek áldásos hatása. Igen sok ember
nyerte vissza általa egészségét, aki-
ket még a világhírû pöstyényi fürdõ
sem volt képes meggyógyítani.
Szemtanúk szerint Királyhelmecrõl
hoztak el egy asszonyt, aki az iszap-
pakolás után a saját lábán ment
haza. A fürdõbizottságot támadások
is érték, többek között az a vád, hogy
drágák a belépõjegyek, s az 1 koro-
na 20 filléres gõzfürdõ árát szállítsa
le 80 fillére. A fürdõ a fûtõ és a sze-
mélyzet hadba vonulása miatt, 1915-
ben bezárta kapuit addig, amíg meg-

felelõ alkalmazottat nem
talált. 

Szentandrássy István,
nyugalomba vonult  MÁV-
fõfelügyelõ 1922-ben jött
családjával Szerencsre, és
átvette a fürdõ bérletét.
1923-ban egy véletlen
folytán gyógyhatású vastag
iszapréteget találtak, amely
azonban 1928-ban majd-
nem teljesen eltûnt. Ifjú
Szentandrássy Istvánnak, a
tulajdonképpeni fürdõ-
bérlõnek sikerült a község
vezetõségének hozzájá-

rulásával az iszapos talajban rend-
szertelenül feltörõ vizeket összegyûjteni,
és a fürdõt bõségesen elegendõ, állandó
forrásvízzel ellátni. Eltervezték, hogy a
víz még tisztábbá tétele miatt, annak
állandó cirkulálásának biztosítása vé-
gett állandó befolyást létesítenek. 

A gõzfürdõ a harmincas években
szombat kivételével, vidékieknek olcsó
bentlakást és jó ellátást biztosítva reg-
gel héttõl este hétig, a közös strando-
lás este hatig volt lehetséges. A gazda-
sági válság idején, a szénhiány miatt
már csak kijelölt napokon üzemelt a
gõzfürdõ: férfiaknak októbertõl de-
cemberig öt nap jutott, a nõknek pedig
négy kijelölt nap reggel hattól este hatig.
Az épület belsejében lépcsõzetes pad-
soraival állt a gõzkamra, mellette egy
melegvizes és egy hidegvizes úszó-
medence várta a felfrissülni vágyókat.
A medence szélén olyan csõrendsze-

res zuhanyszerkezetek álltak, amelyek
sûrû lyuksorainak vízsugarai frissítõen
masszírozták a szaunázók testét. 

A második világháború idején kisebb
megszakításokkal, de üzemelt a sze-
rencsi gõz- és kádfürdõ, ugyanakkor
nem volt elég a háború, az épület csar-
nokába ismeretlen tettes betört. A pénz-
tárban sok pénzt nem talált, így mér-
gében a fatányérkákat, melyekben az
aprópénz volt, az udvaron át menekülve
a strand medencéjébe dobta. A hábo-
rús károkat szenvedett fürdõ helyreál-
lítása után a fokozódó szükségletet már
nem elégítette ki a korszerûtlen fûtõ-
kazán, ezért a régit lecserélték, és 61
ezer forintért újat állítottak be. További
21 ezer forintot költöttek a megsem-
misült felszerelések pótlására, vala-
mint lepedõk, törülközõk, pokrócok,
zsákok vásárlására. Több ezer forintot
költöttek a strandfürdõ rendbe hozására
is. Az ötvenes években a fürdõt havonta
mintegy 50-60 beutalt beteg kereste fel,
majd 1963-ban ismét sor került egy utol-
só belsõ felújításra.

Mindezek ellenére a vízvezeték ki-
épülése, a lakások fürdõszobával való
ellátásának elterjedése révén a szerencsi
fürdõ a hatvanas évektõl kezdve egyre
veszített jelentõségébõl, végül a leromló,
pusztuló épületet a ’70-es években be-
zárták.

Napjainkban a város közepén álló,
történelmi éveket megélt fürdõ épüle-
tének megmentése, felújítása, haszno-
sítása épp idõben, az utolsó órákban
történik.                           O. Z. M.

TELEPÜLÉSÜNK RÉGI ÉPÜLETEI: FÜRDÕ III.

SZERENCSI FIATALOK A VILÁGBAN:
BÁRDOSI LÁSZLÓ II.

Sorozatunkban olyan szerencsi, vagy
a városunkból elszármazott fiatalokat
mutatunk be, akik pályafutásuk elején
járnak és életük alakulása tanulságul
szolgálhat az utánuk következõ gene-
rációk számára. 

Bárdosi László a lap elõzõ számában
gyermekkori élményeirõl, Kanadába
kerülésének körülményeirõl és a
Szerencshez fûzõdõ érzéseirõl beszélt.
Most az észak-amerikai országban szer-
zett tapasztalatait osztja meg lapunk ol-
vasóival.

– Az elsõ hónapok munkakereséssel
teltek. Ebben az idõszakban például
abból tartottam fenn magam, hogy
hétdolláros órabérért magyar cserepe-
ket raktam fel háztetõkre – idézte fel
Bárdosi László. – Aztán egy erdélyi ma-
gyarnak segítve csempéztem tíz dollá-
rért, három hónapig pedig kidobó vol-
tam egy spanyol bárban. Télen elõfor-
dult, hogy vettünk egy hólapátot és ház-
ról házra járva vállaltuk, hogy eltaka-
rítjuk a portákról a havat. Egyszóval itt
sincs kolbászból kerítés… 

Aztán szerencsi barátaim segítségé-
vel egy nagy cégnél helyezkedtem el,
ahol négy évet töltöttem. Rimán Peti volt
az egyik kollégám, a többiek meg zö-
mükben portugálok, akikkel jól kijöt-
tünk. Én azonban nem tettem le arról,
hogy a saját lábamra álljak és komoly
erõfeszítések, anyagi áldozatok árán egy
társammal saját vállalkozást indítottunk,
amiben nagy jövõt látok. Lelakott par-
kettákat és hajópadlókat újítunk fel,
amire egyre nagyobb a kereslet. Emellett
további terveim is vannak, de errõl most
még inkább nem beszélnék. 

Jelenleg egymagam élek a két Jack
Russel-terrieremmel, de soha nem va-
gyok egyedül. Igaz, hogy a családom –
köztük a keresztfiam, Rafael – és a ba-
rátaim fele távol van tõlem, de akik itt
vannak, azokkal naponta találkozom,
és ehhez még a Serlegre sincs szükség.
Miközben ezeket a sorokat írom, az egyik
barátom már két órája a „War Of Gad”
playstation játék egyik pályájával küsz-

ködik, a másik meg dirigál neki. Ja, és
a két eb sem hagy nyugton, az idõsebb
már ötödször kéredzkedik az ölembe.
Ugyan még mindig nõs vagyok, de az
itt megismert ugyancsak magyar fele-
ségemmel nem élünk együtt. Ennek el-
lenére a mai napig szívünkön viseljük
egymás sorsát, éppen úgy, ahogy az a
„Kis hercegben” meg van írva. Ha jól
emlékszem, ebbõl a könyvbõl legutóbb
négy példányt hoztam magammal…. 

– A közelmúltban voltam letenni az
állampolgári esküt II. Erzsébet királynõre,
ahol a huszonnyolc országból szár-
mazó, kanadaivá fogadott 200 ember
közül 11-en voltunk európaiak. Itt
annak a szónak, hogy „idegen”, nincs
az otthoni fogalomhoz hasonló jelen-
tése. Például nem szokás a névnapok
ünneplése, mert olyan sokfélék a ke-
resztnevek, hogy nem férnének bele a
kalendáriumba. A közös nyelv az angol,
azonban nem szabad elfelejteni, hogy
az itteni közösség is tagolt. Amennyiben
valaki Montrealba, vagy még észa-
kabbra készül, jó ha tisztában van vele,
hogy ott a francia nyelv is hivatalos és
például Vancuverben az emberek je-
lentõs része nem is tud angolul. Az or-
szág nyugati részét – tõlünk öt-hatezer
kilométerre – többségében ázsiai szár-
mazásúak lakják, hiszen hozzájuk az
észak-amerikai földrésznek annak a part-

ja van közelebb. Ebbõl is látszik, hogy
milyen hatalmas ez az ország. Az egyik
barátom hat hétig dolgozott az egészen
fent északon lévõ Nuvanut tartomány-
ban, ahol hó van és eszkimó õslako-
sok, az úgynevezett inuitok világában
sarkvidéki körülmények között. Bár-
milyen hihetetlen is, de ez idõ alatt ta-
lálkozott egy már 25 éve ott lakó hon-
fitársunkkal. Ebbõl is látszik, hogy igaz
a mondás: a magyar ember jég hátán
is megél!

Kanadában hatalmas területen még
érintetlen a természet, csodálatos ta-
vakkal és rekord méretû halakkal. Ez
utóbbiak hasonlítanak a hazai kopol-
tyúsokhoz, mégis mások. Nemcsak az
erdõkben, hanem Torontó belvárosá-
ban is mókusok futkosnak és bizony a
mosómedvék éjszakánként kibonto-
gatják a szemeteszsákokat. 

Az itteni életszínvonalról sokat mesél,
hogy egy átlagos fizikai munkás a napi
nyolc órai bérébõl kb. 150 liter ben-
zint vehet. Az élelmiszerek ára ott
mozog, mint otthon, de az átlagfizetés
7-8 szorosa a magyarországinak.
Ugyanakkor az egyszobás lakások bér-
lete egyheti munkabérbe kerül. Az adó
itt is magas, de kiemelkedõ színvona-
lú például az egészségügyi ellátás és a
közbiztonság. Az ingatlanárak olyan ma-
gasak, hogy azok a kanadai állampol-
gárok többségének banki hitel nélkül
nem elérhetõek.  

Aki huzamosabb idõre készül
Kanadába, nem árt, ha tudja, hogy az
országban nagyon drága a fogorvosi el-
látás, különösen itteni – és nem ottho-
ni – biztosítás hiányában. Verekedni
nem érdemes – különösen nem szabad
elsõnek ütni – mert a rendõrök be-
visznek, és az ügyvédek még a fogor-
vosoknál is többe kerülnek. Ez utóbbi
miatt különösen érdemes megfontolni,
hogy kivel kötöd össze az életed, mert
egy családcentrikus – véleményem
szerint hibás – jogrendszer áldozataként
mindenedet elveszítheted. Ha pedig nin-
csenek nagyra törõ terveid, akkor pró-
báld meg elkerülni a hiteleket.

Kanadába érkezés után az elsõ
hónapok munkahelykereséssel
teltek.

Archív felvétel
a múlt század elejérõl,
amikor a külsõ medence
strandként állt a helyiek
rendelkezésére.

JUTALOMTÁBOR AUSZTRIÁBAN

Harmincnyolcadik alkalommal ren-
deztek ultiversenyt szeptember 8-án a
szerencsi Vén Diófa sörözõben. A
vendéglátóhely által meghirdetett via-
dalra ez alkalommal 13-an neveztek a
városból és távolabbi településekrõl. A
végeredmény: I. Kiss Attila (Bakta-
lórántháza), II. Nagy József (Szerencs),
III. Deák László (Mezõzombor), IV. Bakó
László (Szerencs). 
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A nemzetközi küldöttségek a ha-
gyományos találkozókon – például
Szerencs Város Napja kapcsolódó
programjaként – ismerkednek egy-
más intézményeivel, uniós, illetve
hazai finanszírozású folyamatban lévõ
projektjeikkel.

Hazánk európai közösséghez törté-
nõ csatlakozásának elõestéjén, 2004 áp-
rilisában – a nagyszabású ifjúsági prog-
rammal párhuzamosan – nemzetközi
testvérvárosi konferenciát szerveztek a
partnertelepülések a Rákóczi-várban.
Ezt követõen 2005-ben közös tapasz-
talatcserén alapuló civil szervezetekrõl
is szóló tanácskozás helyszíne volt
Szerencs. Az EU-tagság elsõ évfordu-
lója alkalmából uniós támogatásnak kö-
szönhetõen luxemburgi, németorszá-

gi, szlovákiai, romániai, valamint a „vi-
segrádi partnerek” közül csehországi és
lengyelországi résztvevõk érkeztek
Hegyalja Kapujába. 

Évközbeni találkozókat is szerveznek
a testvértelepülések szakmai vezetõi a
soron következõ ifjúsági csereprogra-
mok közös megtervezése, felvázolása
és sikeres megvalósítása érdekében.

A felnövekvõ szerencsi fiatalságnak
lehetõsége volt arra, hogy a testvérvá-
rosokban, vagy akár vendéglátóként is
megismerkedhessenek, kapcsolatokat
alakítsanak ki külföldi kortársaikkal.
Ezáltal szélesedett a látókörük és nyi-
tottabbakká válhatnak más népek, kul-
túrák, a nyelvtanulás, egymás egyéni-
ségének, személyiségének elfogadása
iránt. A jövõ felnõtt generációja a re-
mények szerint a testvérvárosi szerzõ-
désben lefektetett „tartós béke meg-
erõsítése” irányába is elkötelezi magát,
és továbbadják a megszerzett hasznos
információkat, jó tapasztalataikat csa-

ládtagjaik, ismerõseik, s majd idõvel
saját gyermekeik részére is. A szoros-
ra kötött baráti szálak még tovább erõ-
södhetnek és tovább terjedhetnek, hi-
szen gondoljunk csak arra a két lu-
xemburgi turistára, akik a Szerencsi
Hírek elõzõ számában meséltek a vá-
rosban töltött napjaikról. Õk jövõre egy
nagyobb társasággal már biztosan visz-
szatérnek!

Pezsgõ nemzetközi kulturális és if-
júsági kapcsolat színesíti a testvérte-
lepülések életét: 2003-ban Marie-
Thérese Gantenbein Hesperange,
Jörg Lange Malchin és Rónavölgyi
Endréné, Szerencs polgármestere el-
határozása alapján „Europart” néven
elindították a luxemburgi, németor-
szági és szerencsi diákok közös prog-
ramjait.

Ez azt jelentette, hogy az évente
más-más városban rendeznek „hár-
mas” nemzetközi ifjúsági találkozó-
kat. Magyarország uniós csatlakozá-
sának napjaiban Szerencsen és a kis-

térség településein adtak a testvérvá-
rosok fiatal fúvós zenekarai fesztivál
jelleggel közös koncerteket, 2005
májusában pedig szerencsi néptánc
és elõadómûvészeti csoportok talál-
koztak a többi testvérváros fellépõi-
vel a luxemburgi Hesperange-ban és
mutatták be kultúrájuk, hagyomá-
nyaik gyöngyszemeit a többi európai
országból érkezett fiatal és számos lu-
xemburgi, francia érdeklõdõ részére.
2006. júniusában a németországi
Malchin adott otthont a testvérváro-
sokból érkezett fiataloknak, akik uniós
foglalkozások mellett közös hang-
versenyt mutattak be luxemburgi és
szerencsi zenemûvelõ társaikkal. 

2007-ben ismét Hesperange volt az
ifjúsági találkozó helyszíne, mert idén
Luxemburg volt az Európa kulturális
fõvárosa cím viselõje. A fiatal zené-
szeknek és néptáncosoknak ez alka-
lommal a fõvárosban is lehetõségük
nyílt arra, hogy nagyközönség elõtt
lépjenek színpadra. Jövõre Szerencsre
érkezik 50-50 tagú fiatal küldöttség
Hesperange-ból és Malchinból.
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Egy évtizede annak,
hogy a luxemburgi Hes-
perange és Szerencs
testvérvárosi kapcsola-
tot létesített.

Az eltelt évek bizo-
nyították, hogy a közös
kulturális események, a
szakmai eszmecserék,
vállalkozói programok
és diákkapcsolatok hoz-
zájárultak ahhoz, hogy
a két nép közelebb ke-
rüljön egymáshoz. 

Magda Gábor és Alp-
honse Theis polgár-
mesterek 1997. szeptember 18-án lát-
ták el kézjegyükkel a két település
közötti hivatalos kapcsolatfelvételt

alátámasztó dokumentumot a
Rákóczi-vár lovagtermében. Az
Európa Napok keretében megtartott

ünnepélyes szerzõdésaláírást köl-
csönös vezetõi látogatások, is-
merkedõ programok elõzték meg.
Az egyezmény az együttmûködés
fõbb céljai között a két települé-
sen élõ emberek megismerkedését,
a baráti kapcsolatok ápolását, a
gazdasági, kulturális, sport-, ifjú-
sági programok megvalósítását je-
lölte meg. 

Az ünnepi alkalmat – melyet
Horn Gyula akkori miniszterelnök
üdvözlõ levéllel köszöntött – a
meghívott diplomáciai testületek
képviselõi mellett megtisztelték
jelenlétükkel a szlovákiai Rozsnyó,
valamint a németországi Malchin

testvérvárosok küldöttségei is. Ekkor
avatták fel a Rákóczi-vár falánál ta-
lálható Testvérvárosok parkját.

Az Európai Unió Bizottságának tá-
mogatásával Hesperange, Malchin és
Szerencs partneri együttmûködésé-
vel megvalósított vállalkozásfej-
lesztési projekt 2000-tõl 2002 de-
cemberéig tartott.

A pályázati programot – melynek
célja a három városban és térségük-
ben tevékenykedõ kis- és középvál-
lalkozások piacra jutási esélyeinek ja-
vítása volt – a települések közösen
nyújtották be 1998-ban Brüsszelbe.
A projekt támogatásával mindhárom
településen egy-egy iroda létesült, a
vállalkozók kicserélhették tapaszta-
lataikat, nyelvtanfolyamokon, külföldi
konferenciákon, szakmai tréningeken
és külföldi gyakorlaton vehettek
részt. A program hozzájárulást biz-
tosított kis- és középvállalkozók ré-

szére internet-elérés kiépítésére is. A
városok és vállalkozások projektrõl
szóló tájékoztatását segítette elõ a kö-
zösen kiadott Europolis újság.

A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola
kilenc esztendõvel ezelõtt létesített kap-
csolatot Hesperange-Howald általános
iskolájával.

A luxemburgi fiatalok 1998 áprili-
sában látogattak elõször Szerencsre,
majd nyáron viszonozták a vendéglá-
tást. Ezt követõen a Bocskai István
Gimnázium kosárlabdacsapata és nép-
tánccsoportja utazott a testvértelepü-
lésre, akik a hasonló korú fiatalokkal
közösen ismerhették meg egymás kul-
túráját. 2005-ben már ötödik és hato-

dik osztályos diákok látogattak el egy-
más iskoláiba, tanóráira és tapasztala-
tokat szereztek a másik országról. A sze-
rencsi és a hesperange-i tanulók csa-
ládoknál voltak elszállásolva.

Szerencsi általános iskolás korú fut-
ballisták a kapcsolatfelvétel óta minden
második esztendõben részt vesznek –
a luxemburgi Hesperange meghívásá-
ra – egy nemzetközi korosztályos lab-

darúgó-tornán, amit idõközben a test-
vérváros 1999-ben elhunyt polgár-
mesterérõl, Alphonse Theis-rõl nevez-
tek el. A 2006-os labdarúgó-tornán a
Kulcsár Sándor tanár úr által vezetett
szerencsi gyerekek – a torna történe-
tében már nem elsõ alkalommal – má-
sodik helyezést értek el az erõs mezõny-
ben. Ezen a rangos eseményen olykor
olyan neves csapatok is szerepelnek,
mint a portugál Porto és Benfica, a szerb
Partizan Beograd, vagy a német Schalke
korosztályos labdarúgó-csoportjai. A
szerencsi fiatal focisták legközelebb
2008-ban utaznak Hesperange-ba.

2002-ben Magda Gábor Szerencs és Marie-Thérése Gantenbein, Hesperange polgármestere – az 1999-ben
tragikus hirtelenséggel elhunyt Alphonse Theis utódja – aláírásukkal Luxemburgban megerõsítették a testvér-
városi kapcsolatot. Alphonse Theis a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tisztelet-
beli tanára cím viselõje volt és posztumusz Szerencs Város Díszpolgára lett.

LUXEMBURGI
TÁMOGATÁSOK
Az évek során Szerencs lu-

xemburgi testvérvárosa több al-
kalommal anyagi eszközökkel is
támogatta többek között a ren-
delõintézet, az idõsek otthona és
napközi otthona, valamint a
város oktatási-nevelési intézmé-
nyeinek korszerûsítését, sportlé-
tesítmények kialakítását, infra-
strukturális fejlesztését, tárgyi
feltételeik javítását. 

TÍZESZTENDÕS TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT 

Magda Gábor (balra) és Alphonse Theis 1997.
szeptember 18-án írták alá a két város közötti szer-
zôdést. 

2005-ben Hesperange-Howald álta-
lános iskolájából érkeztek gyerekek
Hegyalja kapujába. Lent: A szeren-
csi diákfocisták számos sikert értek
el Luxemburgban.

A három város polgármestere indította útjára a projektet. Balról: Marie-
Thérése Gantenbein, Jörg Lange, Rónavölgyi Endréné.

Malchinban a városok polgármesterei. Balról: Alphonse Theis, Jörg
Lange és Magda Gábor.

EUROPOLIS PROJEKT

INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS

DÍSZPOLGÁRI CÍM A POLGÁRMESTERNEK
Szerencs önkormányzata 2004-ben díszpolgári címet adományozott Marie-

Thérése Gantenbeinnek. Hesperange polgármestere a kitüntetésrõl így nyi-
latkozott lapunknak: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a közelmúlt-
ban átvehettem Szerencsen a díszpolgári címet. Úgy érzem, a két város
lakossága – különösen az ifjúság – érdekében tett erõfeszítéseimet ismer-
ték el a kitüntetéssel. Ezt a munkát tovább szeretném folytatni annak ér-
dekében, hogy a két nemzet közötti baráti szálak tovább erõsödjenek. A
cím adományozásáról szóló diplomát az íróasztalomon helyeztem el, ami-
rõl ha belépek az irodámba, mindig a szerencsi emberek jutnak eszem-
be és az a szeretetteljes fogadtatás, amivel Önöknél találkoztam”.

EUROPART PROGRAM 

TANÁCSKOZÁSOK, TALÁLKOZÓK



Szabó György, a regionális fejlesz-
tési tanács elnöke kiemelte, hogy
már az elmúlt években megkezdõdött
a régióban az iskolák és óvodák fel-
újítása, amely célra 2004–2006. kö-
zött közel ötmilliárd forintot fordítot-
tak Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves
és Nógrád megyékben, többségében
európai uniós forrásból. Azonban
sok iskolának a felszereltsége még el-

maradt a kor követelményeitõl –
hangsúlyozta az elnök. A pályázatok
lebonyolításában közremûködõ VÁTI
Kht. vezérigazgatója kiemelte, hogy
a felhasználható összeg a XXI. századi
elvárásoknak megfelelõ intézmények
létrehozását szolgálja, ahol rendel-
kezésre állnak a magas szintû okta-
tási tevékenység megvalósításához
szükséges eszközök, és erre alapoz-

va megtörténik a
tartalomfejlesztés
is. Csanádi Ágnes
(fotónkon) ismer-
tette, hogy a neve-
lési-oktatási intéz-
mények közül óvo-
dák, általános is-
kolák, szakiskolák, gimnáziumok,
szakközépiskolák, alapfokú mûvé-
szetoktatási intézmények, diákott-
honok és kollégiumok pályázatait
várják az észak-magyarországi régi-
óból. Nem támogatják azokat az
igényléseket, amelyek olyan telepü-
lésekrõl érkeznek be, ahol kevés az
iskoláskorú gyermek, így már ki-
használatlanok a meglévõ épületek is.
Nem nyújtható támogatás a gyakor-
lati helyek, mûhelyek fejlesztésére irá-
nyuló infrastrukturális beruházásra
sem. A fejlesztések költségeinek 90
százalékát, illetve elmaradottnak mi-
nõsülõ településeken – mint például
a szerencsi kistérségben – 95 száza-
lékát finanszírozzák vissza nem térí-
tendõ támogatásként. A kétfordulós
pályázatokat szeptember 25-tõl jövõ
év január 2-ig lehet benyújtani. A pro-
jektötletek benyújtása, annak elfoga-
dása után kötik meg a szerzõdéseket,
ami után a nyertesek 2008-ban kezd-
hetik meg a kivitelezést.
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Tállya

JÓKEDV A BOR ÜNNEPÉN 
A Tokaj-hegyaljai Vigasságokat

szeptember 15-én rendezték meg
Tállyán. A nagyszabású program
számos látnivalót kínált az érdek-
lõdõknek. 

Már szombaton
dél körül nagy volt a
nyüzsgés a település
szabadtéri rendez-
vényeinek helyet adó
Promenádban. Vá-
sárosok kínálták por-
tékáikat, forgott a
körhinta, képzõmû-
vészek ajánlották al-
kotásaikat. A vállal-
kozó kedvûek íjjal is
célba lõhettek, vagy
éppen csatabárdot
hajítottak. Eközben
az ízek és borok ud-
varában helyi pincé-
szetek nemes nedû-
iket kóstoltatták, a
kondérokban pedig rotyogott az
ebédnek való. A kistérség települé-
seinek sátrai között Szerencs is kép-
viseltette magát. 

Az ünnepélyes megnyitón Osika
József mondott köszöntõt, melyben

kiemelte, hogy immár ötödik alka-
lommal rendezik meg Tokaj-hegyaljai
Vigasságok elnevezésû szüreti napot.
– A szombat délutáni program a bor

és szõlõ szeretetérõl, valamint a ba-
rátságról szól – fogalmazott a pol-
gármester, s hozzátette: szívélyesen
fogadjuk a látogatókat, akik remé-
nyeink szerint messzire viszik Tállya
jó hírnevét.  

Szabó György szerint az ünnep al-
kalmat teremt azoknak a gazdáknak
a köszöntésére, akik féltve õrzik és
ápolják a szõlõmûvelés és a borké-

szítés évszázados tradí-
cióit. – Nekik is kö-
szönhetõ, hogy a toka-
ji borvidék kiérdemelte
a világörökség címet –
tette hozzá az ország-
gyûlési képviselõ. Sója
Szabolcs, a B.-A.-Z.
Megyei Önkormányzat
alelnöke arra hívta fi-
gyelmet, hogy a köz-
gyûlés lehetõségeihez
képest erkölcsileg és
anyagilag is támogatta a
tállyai szüreti nap meg-
rendezését. 

Rónavölgyi Endréné
a települések közötti
összefogás fontosságát
hangsúlyozta. A több-
célú kistérségi társulás

elnöke – a Szerencsen létesítendõ
szalmatüzelésû erõmûre utalva – ki-
emelte: a város elkötelezett a szõlé-
szet és a borászat mellett, ugyanak-
kor ezt a tevékenységet nem veszé-
lyeztetve új munkahelyek teremté-
sével igyekszik az emberek hagyo-
mányos jövedelemszerzési formáit ki-
egészíteni. Közös felelõsséggel tar-
toznak azért, hogy a helyben élõk-
nek megélhetést találjanak, és Tokaj-
Hegyalja ne csak a lakóhelyük,
hanem igazi otthonuk legyen.    

A délután kínálatában számos mû-
sorszám biztosított kikapcsolódási
lehetõséget gyerekeknek és felnõt-
teknek egyaránt. Volt õsmagyar ha-
ditorna-bemutató, bábelõadás, fellé-
pett a Bodrog Néptáncegyüttes és a
Tállyai Kõvirág Népdalkör. Igazi sztá-
rok is szerepeltek a vigasságokon: a
retro party résztvevõje volt Dolly Roll,
majd pedig a Neoton együttes élõ
koncertje szórakoztatta a közönséget. 

Miután egy évvel ezelõtt Tokajban
Hompoth Imre polgármester átvette
a Zempléni Településszövetség (ZTSZ)
zászlaját, így idén Gesztely adott ott-
hont az immár hagyományos kulturális
seregszemlének.

A tizedik ZTSZ-nap a tagtelepülések
képviselõi által vezetett felvonulással
kezdõdött szeptember 8-án. A hagyo-
mányõrzõ csoportok hangos zene kí-
séretében járták végig a Hernád-menti
község utcáit, a rendezvény helyszínére
csalogatva a vendégsereget.

A borongós idõjárás miatt a helyi ál-
talános iskola aulájában tartották a kul-
turális program megnyitóját, ahol
Hompoth Imre köszöntötte a vendé-
geket. Gesztely polgármestere felidéz-
te Kupa Mihály, a ZTSZ tiszteletbeli örö-
kös elnöke szállóigévé vált mondatát:
„Zemplén újra együtt van!”–
Szerencsésnek mondhatja magát az a
település, amely ennek a fesztiválnak
helyet biztosít – folytatta Hompoth Imre
–, hiszen különbözõ hagyományok,
mûvészeti stílusok mutatkoznak be
ezen a napon. 

A jubileumi fesztivált Májer József nyi-
totta meg. A ZTSZ elnöke szerint, ami-
kor 1994-ben létrejött ez a szövetség,
az alapítók már akkor is tudták: egy nád-

szál könnyen eldõlhet, de kévébe kötve
már nem! – Nagyon fontosnak tartot-
tuk egykor és ma is, hogy összefogjunk,
egymást megismerjük, ma pedig, hogy
Gesztelyt is meglátogassuk és minden
ide érkezõ csoport megmutassa azo-
kat az értékeket, melyeket képvisel.
Bízunk abban, hogy a ZTSZ sokáig fog
élni és dolgozni a térség érdekében –
fogalmazott Májer József.

A szervezet 2004-ben hozta létre a
„Zemplénért” kitüntetõ címet. A köz-
gyûlés idei határozata értelmében ezt
az elismerést a térségért végzett ki-
emelkedõ tevékenységéért Bûdi Károly,
Alsódobsza polgármestere, a ZTSZ al-
elnöke vehette át. A továbbiakban el-
hangzott, hogy a ZTSZ-közgyûlés dön-
tése szerint a 2008-as, tizenegyedik kul-
turális találkozót Sátoraljaújhelyben
rendezik meg, így a hagyományok sze-
rint Hompoth Imre átadta a település-
szövetség zászlaját Dankó Dénesnek,
a határmenti város alpolgármester-
ének. 

A rendezvény további részében el-
sõként a házigazda község fiataljai mu-
tatkoztak be mûsoraikkal, majd a tér-
ségbõl érkezett hagyományõrzõ cso-
portok sorra adták elõ repertoárjukat. 

Tíz esztendeje annak, hogy a rát-
kai asszonyok együtt tornáznak. A
jubileumot szeptember 10-én ün-
nepelte a közösség a mûvelõdési ház-
ban.

Az egészségmegõrzõ gyógytorna
ötlete Molnár Alice háziorvostól
származik, aki maga is résztvevõje
a heti rendszerességû mozgásnak. A
doktornõ a mozgásszervi megbete-
gedések miatt jelentkezõ reumatikus
fájdalmak ellen új módszert ajánlott
a hozzá fordulóknak. – A speciális
mozgás bizonyos esetekben sokkal
hatékonyabbnak bizonyul és meg-
elõzésre is kiváló, hiszen megaka-
dályozza az ízületek úgynevezett be-
szûkülését – vallja ma is Molnár
Alice, aki egy évtizede megszervez-
te az elsõ foglalkozásokat. Az ön-
kormányzat által térítésmentesen
biztosított teremben heti egy alka-
lommal gyûltek össze a lányok és asz-
szonyok, akikkel Visóczki Márta
gyógytornász foglalkozott. Késõbb a
megtanult egyórás programot már
önállóan végezte a csoport, amely
napjainkban közel harminc fõt szám-

lál.  A zenére tornázók közül a leg-
fiatalabb 30 esztendõs, míg a leg-
idõsebb már betöltötte a 70. életé-
vét. Egy-egy órán általában 8-10 fõ
az állandó létszám, ami gyakran ki-
egészül az anyukat és a nagyikat kí-
sérõ gyerekekkel és unokákkal. 

A 2007/2008-as tanév indulása, az
oktatásban létrejött változás volt a
témája annak a sajtótájékoztató-
nak, melyet szeptember 5-én tar-
tottak Miskolcon a megyeházán.

Ódor Ferenc bevezetõjében hang-
súlyozta, hogy az oktatás napjaink-
ban nem kapja meg azt a figyelmet,
amire szüksége volna. A megyei
közgyûlés elnöke szerint Borsod-
Abaúj-Zemplénben mintegy 600
körül van azoknak a pedagógusok-
nak a száma, akiknek a tanév kez-
detekor megszûnt az állása. Mint el-
hangzott, ezt lehet magyarázni azzal,
hogy kevés a gyermeklétszám, hogy
13 helyen megszûnt az iskola, és nem
tudják fenntartani az intézményeket.

Ódor Ferenc úgy vélte, hogy a je-
lenlegi helyzetet az oktatásból való
pénzkivonás eredményezte. Az elnök
veszélyesnek ítélte az iskolák kistér-
ségi összevonását is, mivel ez véle-

ménye szerint olyan
folyamatot gerjeszt,
amelynek a végén
teljes települési ön-
kormányzatok vál-
hatnak feleslegessé. 

Koncz Ferenc ehhez
kapcsolódva kiemelte:
nincs logika az össze-
vonásokban, hiszen a
jelenlegi számadatok
alapján többet ér a
gyerek, ha nem a saját
településén jár iskolá-

ba. A megyei közgyûlés alelnöke hoz-
zátette: négy dolog van ezen a terüle-
ten, amit ma el kell viselni: nehéz tan-
évkezdés, bezárt iskolák, kevesebb pe-
dagógus és pénz.

Több érdekes program várta a helyieket és az ide érkezõ ven-
dégeket.

JUBILEUMI TALÁLKOZÓ
A HERNÁD PARTJÁN

Gesztely utcáin haladtak végig a felvonulók.

Rátka 

AZ EGÉSZSÉGÜKÉRT
TORNÁZNAK 

Egy évtizede annak, hogy a hölgyek közösen vesznek részt a rend-
szeres foglalkozásokon.

MILLIÁRDOK OKTATÁSFEJLESZTÉSRE

TANÉVKEZDÉS A MEGYEI INTÉZMÉNYEKBEN

Óvodák, általános iskolák, szakképzõ intézmények, valamint kollégiu-
mok pályázhatnak arra a 6,5 milliárd forintra az észak-magyarországi ré-
gióban, amelyet a Regionális Operatív Program keretében írtak ki – je-
lentették be szeptember 3-án Miskolcon megtartott sajtótájékoztatón. 

Koncz Ferenc és Ódor Ferenc beszéltek az új
tanév nehézségeirõl.

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

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



Az elmúlt nyolc és fél évben, 1999.
január 1-jétõl 2007. június 30-ig az FVM
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hivata-
lának szerencsi körzetközpontjában dol-
goztam, mint területi vezetõ falugazdász.
Sok más szerencsés emberhez hason-
lóan jó egészségben elértem, hogy nyug-
állományba vonulhattam. Ezért most el-
köszönök, mint volt fõállású falugazdász
mindenkitõl, akiket szolgálhattam az el-
múlt években. 

Természetesen nem kívánok teljesen
elszakadni Szerencstõl, illetve a 41 te-
lepülést magában foglaló falugazdász
körzettõl. Ezután is szeretném segíteni
a gazdálkodókat az aktuális informáci-
ók átadásával, valamint a kollégákat a
sok év alatt összegyûjtött tudásommal
és tapasztalatommal. Heti rendszeres-
séggel kijárok Szerencsre és a környe-
zõ településekre. Miskolcon élek, közel
a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatalhoz (régi nevén FM Hivatal), így

a postás szerepét betöltve hozom-viszem
a küldeményeket a körzeti iroda és me-
gyei hivatal között, ezzel is felgyorsítva
az ügyek intézését. 

Szabadidõm nagy részét az emberek
segítésére fordítom: energiatakarékosság,
környezetvédelem, egészségmegõrzés és
természetes életmód témákban. Akinek
szüksége van rám, megtalálhat közvet-
lenül a 20/564-9731-es telefonszámon,
vagy e-mail-en: simonovits.jozsef@chel-
lo.hu, illetve a körzeti irodán keresztül:
47/364-201.

Megköszönöm Szerencs város veze-
tõinek, hogy segítették falugazdász kör-

zet központunkat.
Szintén köszönettel
tartozom a környezõ települések veze-
tõinek a kollégáim munkájának koor-
dinálásáért. Így, közösen szolgálhattuk
és szolgáljuk a mezõgazdasággal fog-
lalkozó embereket. Köszönöm a gaz-
dálkodóknak a falugazdász intézmény
iránti, ill. a személyem felé irányuló bi-
zalmukat. Hálás vagyok a Szerencsi
Híreknek, hogy lehetõvé tette számunkra
az itt élõ emberek minél hatékonyabb
tájékoztatását. Simonovits József

nyugalmazott területi vezetõ
falugazdász

Életünk alapvetõ feltétele az egyen-
letes vérkeringés! Ennek fenntartása a
szív és az érrendszer együttes legfon-
tosabb funkciója! Hazánkban ez utób-
biak megbetegedése a halálozási és a
rokkantsági okok között is vezetõ he-
lyet foglal el. Mit tehetünk a megelõ-
zés érdekében? Ismerni kell azokat a ri-
zikótényezõket, melyek megléte ve-
szélyeztetõ szerepet játszik a betegség
kialakulásában. 

Az érfalakban kialakuló lerakódások
beszûkítik az ér falát, ezzel akadályoz-
va, vagy csökkentve a vér áramlását. Az
alsó végtagokban kialakuló lerakódások
oka sokszor tisztázatlan marad, de né-
hány kockázati tényezõ ismert, melyek
növelik a kialakulásuk valószínûségét.

Ezek között szerepel a magas kolesz-
terinszint, magas vérnyomás, testsúly-
többlet, cukorbetegség, mozgásszegény
életmód, az életkor, egyes örökletes té-
nyezõk, és nem utolsósorban a do-
hányzás!

Az érbetegnek gyakran több rizikó-
faktoruk is van, melyek tovább növelik
a kór kialakulásának kockázatát!
Amennyiben idõben felfedezik az alsó
végtagokban a verõér-szûkületet vagy
szûkületeket, kezelésükkel javítható az
életminõség és csökkenthetõ a szív- és
érrendszeri betegségek kockázata.

Életmódbeli tanácsok: Ne dohányoz-
zon! Ha nem kezdte el, ne is kezdje!
Ha dohányzik, hagyja abba, vagy mér-
sékelje jelentõsen a mennyiségét!

Csökkentse a kiugró értékeit! A magas
vérnyomást gyógyszeres kezeléssel, a
magas koleszterinszintet diétával, vagy
szükség esetén gyógyszeres terápiával
lehet csökkenteni.

Étkezzen egészségesen! A magas te-
lítettzsírsav-tartalmú ételek helyett a te-
lítetlenzsírsav-tartalmú ételeket részesít-
se elõnyben! (Az állati zsírok helyett nö-
vényi olajok, a zsíros húsok helyett csir-
ke, pulyka, hal szerepeljen az étrend-
ben, a zsíros tejtermékek helyett a zsír-
szegény készítményeket válasszon.)

Fogyasszon sok rostot tartalmazó élel-
miszert, vagy készételt!

Legyen az étrendjében elegendõ gyü-
mölcs, zöldség, teljes kiõrlésû gabona-
féle! Naponta legalább háromszor egyen
gyümölcsöt, zöldséget! A kenyér, pék-
sütemény teljes kiõrlésû gabonából ké-
szüljön! 

Mozogjon sokat! Naponta legalább fél-
órás sétát, aktív járást iktasson be!

Törekedjen arra, hogy elérje az ideá-
lis testsúlyát, vagy csökkentse az esetle-
gesen meglévõ testsúly-feleslegét! Óva-
kodjon a gyors sikert ígérõ fogyókúrák-
tól, helyette a fokozatosságra törekedve
tartós eredmény elérése legyen a cél!

Szükség esetén kérjen segítséget hozzá
szakembertõl!

Az életmódbeli tanácsok figyelem-
bevétele, alkalmazása fontos a megelõ-
zésben, de segítséget nyújtanak a már
meglévõ betegségek kezelésében is. Ez
az orvos által tanácsolt gyógyszeres te-
rápia kiegészítõje lehet, javíthatja annak
hatását.

A helyes, egészséges táplálkozással,
rendszeres mozgással, az életmód meg-
felelõ változtatásával megelõzhetõ a
sok fájdalmat, szenvedést okozó vég-
tagfájdalom, a szív- és érrendszeri be-
tegségek kialakulása.

Váradi Ferencné, dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 

Minden páratlan hét hétfõjén (legkö-
zelebb szeptember 24-én) a szerencsi
rendelõintézetben Váradi Ferencné se-
gítséget nyújt a személyre szabott diéta
kiválasztásában, lehetõség van a felve-
tõdõ problémák egyéni megbeszélésé-
re. A rendelés beutaló nélkül is igény-
be vehetõ, társadalombiztosítási iga-
zolványra azonban szükség van, és a vá-
rakozás elkerülése érdekében célszerû
idõpontot egyeztetni.

Rovatunk megjelenését az Orosz-
lán gyógyszertár támogatja.

Egészségünkért 

ELÕZZÜK MEG AZ ÉRRENDSZERI
MEGBETEGEDÉSEKET!
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KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rónavölgyi Endréné polgármes-
ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb október 3-án 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legkö-
zelebb október 3-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ

Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb
szeptember 26-án.

SZERENCSI VÁROSI

ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI

VÁROSI BÍRÓSÁG

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

büntetõ iroda, valamint pénztár
csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi
munkanapján 9–11 óráig.

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

SZERENCSI

RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb október 1-jén 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság ál-
dozatvédelmi referense – Palik Zsu-
zsanna fõhadnagy – minden hónap
elsõ hétfõjén, legközelebb október
1-jén 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

Szeptember 17–23.: 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.

Szeptember 24–30.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14
óráig. Centrum: hétfõ–péntek

7.30–19 óráig, szombat 7.30
–11.30 óráig.

Október 1–7.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba:
hétfõ–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. 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Szeptember 22–23.: Tóth Attila,
Legyesbénye, Felszabadítók 1/a.
Tel.: 30/6258-162. 

Szeptember 29–30.: Gyulai
László, Felsõzsolca, Balassi u. 13.
Tel.: 46/383-168. 

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, vala-
mint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csü-
törtök 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.: Fekete Diána 20/802-0391,

Király Judit 20/484-1013.
Nyitva tartás hétfõn 10–16 óráig,

keddtõl péntekig 12–18 óráig,
szombaton 14–16 óráig.

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

Szeptember 21.: III. körzet. (Sütõ Szilveszter) Tel.: 47/362-638.
Szeptember 28.: IV. körzet. (Spák László) Tel.: 47/361-203.
Október 5.: V. körzet. (Gál Tamás) Tel.: 47/560-144.KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

VÉRADÁS
Szeptember

24. (hétfõ): Újcsanálos.
27. (csütörtök): Bekecs.

Az adóhatóság folyamatosan vizs-
gálja a foglalkoztatottakkal kapcsola-
tos munkáltatói bejelentési kötele-
zettség teljesítését. Ennek keretében
szeptemberben a szüreti munkások
vizsgálatára is figyelmet fordítanak.

A szüret természetes velejárója a hir-
telen megnövekvõ feladat, amely a
családtagok, barátok bevonása mellett
alkalmi munkavállalók foglalkoztatását
is szükségessé teheti. Tudni kell azon-
ban azt is, hogy a vállalkozók, vállal-
kozások mellett a mezõgazdasági kis-
termelõk és õstermelõ magánszemélyek
is foglalkoztatónak minõsülnek, ameny-
nyiben ellenértéket fizetnek a végzett
munkáért. Ilyen esetben a szõlõbirtokost
mint foglalkoztatót az adóhatósághoz

történõ bejelentési és járulékfizetési kö-
telezettség terheli. A legtöbben nem is
gondolnak arra, hogy ellenérték fizeté-
sének minõsül az is, ha az alkalmi se-
gítõ késõbb viszont szolgáltatásban ré-
szesül, vagy már részesült.  

Mivel a szüreti munkákat többségük-
ben alkalmi munkások végzik, ezért a
hatósági ellenõrzés is elsõdlegesen rájuk
irányul. Ennek a speciális foglalkozta-
tásnak azonban van egy szabályos, de
az APEH-hez történõ közvetlen beje-
lentési és járulékfizetési kötelezettséget
elkerülõ, bár minimális adminisztráció-
val járó egyszerûsített formája is. Ilyenkor
a szüretelõnek érvényes alkalmi mun-
kavállalói könyvvel (AM-könyv) kell
rendelkeznie, amelybe a foglalkoztató
magánszemély a munkába álláskor be-

jegyzi adóazonosító jelét és beragaszt-
ja a megfelelõ értékû közteherjegyet. 

Az AM-könyv a kitöltésre vonatko-
zó tájékoztatót is tartalmazza. Az elõ-
írások betartására célszerû fokozottan
odafigyelni, mivel az attól eltérõ, vagy
hiányosan teljesített bejegyzés esetén
az alkalmazott azonnal bejelentetlen-
nek minõsül, ennek a következménye
pedig jelentõs összegû pénzbírság ki-
szabása.

Mivel a hatóság jogosult a munkát
végzõk személyi adatait, a foglalkoz-
tatás jellegét megismerni és annak sza-
bályszerûségét ellenõrizni, ezért cél-
szerû a személyi okmányokat és ter-
mészetesen az AM-kiskönyvet is min-
den alkalmi munkavállalónak magánál
tartani. 

APEH-ELLENÕRÖK A SZÜRETEN

Falugazdász

BÚCSÚ A KÖRZETTÕL 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bûnmegelõzési Alapítvány köszönetét fe-
jezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták szer-
vezetünket. A felajánlott 114 000 forintot „Aranyhíd” idõskori áldozatvédelmi
mentor- és kortársképzés, valamint a „Totál-kár” vagyonvédelmi programok meg-
szervezésére használtuk fel. A pénzügyi forrás segítségével akkreditált felnõtt-
képzést szervezünk idõskorúaknak, valamint a leggyakoribb vagyon elleni bûn-
cselekmények megelõzését szolgáló bemutatóanyagokat készíttettünk az ál-
lampolgárok felvilágosítására. 

B.-A.-Z. Megyei Bûnmegelõzési Alapítvány kuratóriuma

EGYSZÁZALÉKOS ESÉLY
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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. 

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

MMeelleegg--  ééss  hhiiddeeggéétteell--uuttaallvváánnyyookkaatt  bbeevváállttuunnkk!!

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

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

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb és hosszabb

távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

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..

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

TELJES KÖRÛ 
VILLANYSZERELÉS 

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

PORKOLÁB ANDRÁS

VILLANYSZERELÕ
MESTER

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

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.
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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

Szeptember 24-ig újabb akcióval várjuk 
vásárlóinkat valamennyi üzletünkben!

Delikát 8 ételízesítõ 75 g 109 Ft
Egységára: 1453,33 Ft/kg

OKÉ tehéntúró 250 g 199 Ft
Egységára: 796 Ft/kg

Flóra csészés margarin 500 g 289 Ft
Egységára: 578 Ft/kg

Rama margarinkocka 250 g 129 Ft
Egységára: 516 Ft/kg

Pick Nosztalgia marhapárizsi 1 kg 1199 Ft
ÁSZ Lángolt kolbász 1 kg 749 Ft
Party fóliás sonka 1 kg 1299 Ft
Balaton szelet rumos 30 g 49 Ft
Wiener Extra vák. kávé 250 g 319 Ft

Egységára: 1276 Ft/kg

Hey-Ho alma 1 l 109 Ft
Dosia mosópor komp. color, actív 1,7 kg 
+ súrolószer 450 g 899 Ft/cs.
Tomi Kristály komp. color, tav. virág, normál 400 g 199 Ft

Egységára: 497,50 Ft/kg

És még számos akciós terméket találnak vásárlóink, 
rendkívül kedvezõ áron. 

AKCIÓ!

Keresse a legközelebbi COOP-üzletünket!

INGATLAN-KÖZVETÍTÉS
SZERENCS

RÁKÓCZI u. 118., I. em., 4. (Horváth Henriett): Belvárosi,
egyedi gáz központi fûtésû, 55 m2-es tehermentes társas-
házi saroklakás egyedi vízórával (2 db). Alacsony rezsi- és
társasházi közös költség. Közös használatú tároló. Zárt par-
koló. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 7 900 000 Ft. Tel.:
20/260-09-53.
GÁRDONYI u. 20. (Kiss András): Kertvárosi csendes, nyugodt
környezetben, 86 m2 hasznos alapterületû, gázkonvektoros,
tehermentes, jó mûszaki állapotban lévõ családi ház. Tetõte-
rében is tovább bõvíthetõ. Redõnyök, reluxák, szalagfüggöny.
Udvari, kerti világítás, ásott kút. Azonnal beköltözhetõ.
Irányár: 12 000 000 Ft. Tel.: 20/266-05-31.
ALSÓPINCESOR: 60 hl tárolókapacitású pince, elõtérrel, fel-
dolgozóval, felszereléssel, 20 fõ vendéglátására alkalmas lak-
résszel, 800 négyszögöl szõlõvel, gazdasági épülettel kizá-
rólag együttesen eladó. Irányára: 5 700 000 Ft. Tel.: 20/343-
1038. 

BEKECS  
MARX KÁROLY u. 9. (Varga Ferenc): 135 m2 hasznos alap-
területû gázkonvektor, illetõleg cserépkályha fûtéses családi
ház. Aszódi, ikládi, legalább 2 szobás kertes ingatlant meg-
felelõség esetén beszámítanak. Nagycsaládosok figyelmébe
is ajánljuk! Irányár: 13 800 000 Ft. Tel.: 20/391-3694, 47/368-
160. 
HONVÉD u. 93. (Gergely Margit Györgyi): 2004–2005. év-
ben teljesen felújított, mintegy 70 m2-es gázkonvektoros CSA-
LÁDI HÁZ a mintegy 50 m2-es, bevezetett vendéglátó egy-
séggel, (KÁVÉZÓ, hidegkonyhás). A kávézó dekoratív módon
kialakított, épített pulttal, fapaddal, asztalokkal, székekkel.
Több személygépkocsi számára parkolási lehetõség biztosí-
tott. Megfelelõség esetén beszámításra kerülhet miskolci, leg-
alább 1,5 szobás egyedi gázfûtéses társasházi ingatlan. Irány-
ár: 10 900 000 Ft. Tel.: 30/555-75-16, 30/431-9818.

MONOK 
SZÉCHENYI u. 57. (Gulyás Imre): kiváló panorámával ren-
delkezõ, 276 négyszögöl teljesen bekerített ingatlanon, mint-
egy 60 m2 hasznos alapterületû, félkomfortos családi ház.
Hozzá tartozik 12 m2 pince és 20 m2 területû, felújítandó bor-
ház. Lakásnak és hétvégi háznak egyaránt megfelelõ.
Irányára: 2 500 000 Ft. Tel.: 561-555.

MÁD
ALKOTMÁNY út 4. (Molnár József): mintegy 190 m2 hasznos
alapterületû családi ház. Az ingatlan korszerû terv alapján
készült, igényesen rendben tartott. Megfelelõség esetén be-
számítanak mádi, legalább 2 szobaszámú, összkomfortos kom-
fortfokozatú, kertes ingatlant maximum 6 millió forint vé-
telárig. Összeköltözõ nagyobb családok figyelmébe is ajánl-
juk. Irányár: 14 900 000 Ft. Tel.: 47/348-391.       

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

Tel./fax: 47/561-555
e-mail: galne.ugray@mail.tvnet.hu

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. 

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

BOWLING CLUB
Családi összejövetelek (születésnapok, 

névnapok, stb.) céges rendezvények szervezését,
lebonyolítását vállaljuk! Igény szerint meleg vagy

hideg ételeket tudunk biztosítani. 

Többféle kikapcsolódást nyújtó 
játékok: kétpályás bowling, 9-es

pool, biliárdasztal, asztali foci, sakk.

Nyitva tartás: vasárnaptól 
csütörtökig 13–23 óráig, 

péntek, szombat 13–02 óráig.
Pályafoglalás nyitvatartási

idõben az 561-141-es 
telefonszámon.

Kellemes õszi hangulat 
költözött be üzletünkbe is.

Trendi színekben virágok, kiegészítõk, dekorációk 
nagy választékban kaphatók!

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

Hagyomány és minõség a borkultúra jegyében
Étterem – kávézó – ebédlõ – szalon – hegyaljai stílusú, polgári környezet – igényesen kialakított, hangulatos 
lakosztályok – kandallóval fûtött, 50 fõs pinceborozó – borkóstolások a kúria saját pincéjében – borvacsorák – 
muzeális borok a tolcsvai Bormúzeum muzeális készletébõl – palackos borok Tállya és Tokaj-Hegyalja kiemelkedõ
pincészeteibõl, birtokairól – a minorita szerzetesrend Arad-Hegyalján termett ún. „Papok bora” – bortúrák és 
pincelátogatások szervezése – programszervezés – szállásközvetítés – civil és hivatalos rendezvények lebonyolítása.

OrOroszlános Borvendéglõ, oszlános Borvendéglõ, 
Borház és VBorház és Vendégfogadó endégfogadó 
az egykori Szirmay-kúriában
Nyitva: egész évben 10 órától 22 óráig

H-3907 Tállya, Rákóczi út 23.
Telefon: 47/598-888
Fax: 47/598-889
E-mail: info@oroszlanos.hu, http://www.oroszlanos.hu

AKCIÓS ÜDÜLÉSEK
TUNÉZIA Szeptember 24., 25., 26., 27-ei indulás Les Pyramides*** 

fp., 49 900 Ft/fõ + ill.-tõl

Szeptember 22., 26-ai indulás Dino Club Grand Hotel **** 
fp., 79 900 Ft + ill.-tõl

TÖRÖKORSZÁG ALANYA Október 20., 23., 30-ai indulás
Parador*** fp., 59 900 Ft/fõ + ill-tõl

VÁROSLÁTOGATÁS PRÁGÁBAN Október 19-21.
Szerencsi indulás, felszállás Tállyán, Taktaharkányban!

Részvételi díj: 35 750 Ft/fõ
(autóbusz, szállás 2 éj, reggeli, idegenvezetés)

Neckermann egzotikus üdülések, síajánlatok foglalhatók! 

Valutaváltás, belföldi, külföldi utazások szervezése, 
szálláshely-közvetítés, nemzetközi 

menetjegy-értékesítés, üdülésicsekk-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

AAKKCCIIÓÓ!!!!!!
Méter- 

és rövidáru
üzletünkben 

nnyyáárrii  aannyyaaggookk  
440000--660000  FFtt--ooss

egységáron kaphatók. 

FFüüggggöönnyyöökk  3300--4400%%--ooss
áárreennggeeddmméénnnnyyeell,,

alumínium 
és mûanyag karnisok 
többféle méretben. 

Szerencs, Rákóczi út 105.
(óra-ékszer bolt mellett)

Telefon: 47/364-009. 

�

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

SZÜRETI NAP MÁDON
Az idén tizenhetedik alkalommal rendeznek szüreti napot Mádon, 

amelyre minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk. 

PROGRAM:
10 óra: Ízek és borok udvara, mesterségek utcája a mûvelõdési ház kertjében.

Ökumenikus istentisztelet – új szõlõ és bor szentelése.
11 óra: Színészválogatott – hegyaljai borászok labdarúgó-mérkõzése a focipályán.
11.30 óra: Szüreti felvonulás a Rákóczi úton. Népi hagyományok felelevenítése, feldíszí-

tett szüreti szekerek, török lovasok, magyar menyecskék, szõlõ- és borsáfár ze-
nés-táncos forgataga. 

A mûvelõdési ház kertjében:
14.45 óra: Erdõ Zoltán tárogatómûvész mûsora.
15 óra: Ünnepélyes megnyitó.
15.15 óra: Amatõr mûvészeti csoportok bemutatkozása.
16.25 óra: Cigándi citerazenekar. 
16.45 óra: Sátorhegy néptáncegyüttes.
17.15 óra: Modern táncshow.
17.30 óra: A borverseny eredményhirdetése.
18 óra: Vranov testvérváros mûsora – Orgonina néptáncegyüttes.
19.15 óra: Spirit Blue koncert
20 óra: Magna Cum Laude élõ koncert, majd tûzijáték
Dáridó Cafe, szabadtéri bál az Qmykron szlovák táncegyüttes közremûködésével hajnalig.

OKLEVELET ADÓ
munkavállalásra 

alkalmas 

masszõrtanfolyam
indul Szerencsen novem-
ber 10-én. Ár: 40 ezer Ft.

Tel.: 70/944-6427.
NYSZ:14-0032-06.

Gáz- és fûtéskészülék 
felülvizsgálatát, 

karbantartását, javítását,
beüzemelését, gépi 

vízkõtelenítését, fûtés
elõtti ellenõrzését 

vállalja gáz- és készülék-
szerelõ mester. 

Tel.: 20/376-2411. 

Gyógyászati
segédeszköz-szaküzlet

Szerencs, Huszárvár út 30. 
Tel.: 47/361-293.

Nyitva: hétfõ–péntek 8–16 óráig.

Orvosi (tb) vények 
beváltása

Bankkártyás és egészség-
biztosítási kártyás 
fizetési lehetõség.

www.gyogybolt.hu
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– Szerencsen 110 m2-es, felújított családi ház sürgõsen el-
adó. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 30/694-6879. (16)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencsen a Piroska dûlõben 400 öl szõlõ, 1200 öl szán-
tó egymás mellett eladó. Érd.: 30/266-8287. (16-17)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-
2255. (16-17)
– Víkendház szõlõvel a Szemere-dûlõben eladó. Érd.:
20/999-8836. (16-17)
– Legyesbényén pince, feldolgozóval, felszereléssel, 6000
m2 szõlõvel együtt eladó. Érdeklõdni lehet: 30/466-0594.
(16)
– Szüretelõtartály, szõlõprés, mûanyag hordók, kannák el-
adók. Érd: 47/363-610. (16)

JÁRMÛ
– 1989-es Lada Samara személygépkocsi, kevés mûsza-
kival, üzemképes állapotban eladó. Érd.: 20/452-4725. (16)

GÉP, SZERSZÁM 
– Whirlpool automata mosógép, felültöltõs, 12 program-
mal fél és echo üzemmódokkal eladó. Érd.: 30/537-8167.
(16-17)
– Házi vízberendezés eladó. Érd.: 47/363-610. (16)

BÚTOR
– Új konyhaszekrény, 6 elemes, 2 mosogatótálcás 50 000
forintért eladó. Érd.: 30/452-2243. (16-17)
– Franciaágy és ülõgarnitúra eladó. Érd.: 20/934-7639.
(16)
– Tölgyfa szekrénysor igényesnek költözés miatt sürgõsen
eladó. Érd.: 47/363-617. (16)

VÁLLAL
– Angolból általános iskolások korrepetálását vállalom. 45
perc 900 Ft. Tel.: 20/494-4590. (16-17)

– Szerencs-Ond, Fõ út 59. szám alatt lévõ 2 szoba, össz-
komfortos, kis családi ház eladó vagy értékkülönbözettel
Bekecsen vagy Szerencsen nagyobbra cserélhetõ. Érd.:
70/312-1977. (16-17)
– Bekecsen a Szerencsi út 36. szám alatt építési telek ela-
dó. Érd.: 70/312-1977. (16-17)
– Szerencsen kétszobás társasházi lakás eladó. Érd.:
30/987-4500. (16-17)
– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt garázs eladó. Érd.:
47/361-370, 47/362-612. (16)
– Szerencsen 2 szoba + nappali, összkomfortos, gázfûté-
ses, teljesen felújított kertes családi ház 2 garázzsal, nagy
kerttel, 8 M Ft-ért eladó. Érd.: 20/669-5755. (16)
– Szerencsen az Ondi úton szintes, négyszobás, gáz- ve-
gyes tüzelésû, központi fûtéses (380 V ipari áram, kábel-
tévé) családi ház, két bejáratos, két garázzsal eladó, vagy
budapesti cserét beszámítok. Érd.: 20/396-6020, 47/362-
972. (16)
– Szerencsen a Móra F. u. 26. szám alatti 100 m2-es csa-
ládi ház eladó. Irányár: 14 M Ft. Érdeklõdni: 20/389-9377.
(16)
– Szerencs, Bocskai út 5-7. szám alatt 1 db kétszobás, 1
db háromszobás, gázfûtéses, társasházi öröklakás eladó.
Érd.: 47/363-162. (16)
– Badacsonytól 40 km-re, Sárvártól 25 km-re a 8-as fõút
mellett felújítás alatt lévõ háromszobás parasztház nagy
telken 3,9 millió forintért eladó. Érd.: 20/563-3852 Sze-
rencsen. (16)
– Szerencsen a Nagyvárad közben 2005-ben épült, össz-
komfortos, kertes ház eladó. 57 m2 + 9 m2 terasz. Irány-
ár: 12,5 M Ft. Érd.: 20/967-2046. (16)
– Szerencs központjában 85 m2-es, 2,5 szobás családi ház
új fürdõszobával, cirkogejzírrel eladó. I.ár: 12,8 M Ft. Érd.:
30/408-3317. (16)
– Szerencs belvárosában különbejáratú 2 + 4 szobás csa-
ládi ház 2 garázzsal, nagy mûhellyel, ipari árammal, rend-
ben tartott kerttel, udvarral eladó. Vállalkozásra megfele-
lõ. Kisebb családi házat beszámítunk. Érd.: 20/575-3803.
(16)
– Garázs kiadó Szerencs, Hegy u. 11. szám alatt. Érd.:
47/362-270, 30/617-3460. (16)

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

INGATLAN

– Szerencs központjában 2 szobás, 55 m2-es, erkélyes,
elsõ emeleti felújított lakás eladó. Érd.: 30/393-0720. (16-
17)
– Szerencs központjában, a Bors K. utcán háromszobás,
összkomfortos családi ház, nagy telekkel, mely vállalko-
zásra is alkalmas eladó. Irányár: 11 M Ft. Érd.: 70/261-
8726. (16-17)
– Szerencs, Rákóczi u. 127/5. sz. alatti, gázkonvektor fû-
téses, másfél szobás, 52,7 m2-es, felújított, társasházi la-
kás eladó. Érd.: 47/348-204. (16-17)
– Felújított, két szoba, összkomfortos lakás eladó, ugyan-
itt garázs eladó. Érd.: 30/576-3621. (16-17)
– Szerencsen az Ondi u. 1/B-ben kettõ db kétszobás lakás
reális áron eladó. Érd: 70/45-33-669. (16-17)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuteré-
nos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920
m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen rend-
ben tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló. Érd.: este 30/921-
2255. (16-17)
– Szerencsen a Vörösmarty utcában, szintes családi ház ga-
rázzsal, pincével sürgõsen eladó. Érd.: 70/395-1407,
70/940-2787. (16-17)
– Szerencsen régi típusú családi ház olcsón eladó. Érd.:
46/359-860. (16-17)
– Szerencsen a Kossuth úton garázs eladó. Érd.: Kossuth
u. 19/A magasfsz. 1., 20/237-5326. (16-17)
– Szerencsen háromszobás, összkomfortos, gázfûtéses tár-
sasházi lakás (kulcslyukas) garázzsal + külön bejáratú lak-
résszel eladó. Érd.: 47/363-288, 70/341-7110. (16-17)
– Szerencsen a Lajos közben garázs eladó. Érd.: 20/999-
8836. (16-17)
– Szerencsen a Bartók B. út 41. szám alatt lévõ lakás el-
adó. Érd.: 47/363-090 vagy személyesen. (16-17)
– Tokajban a Tisza parti üdülõ területén kétszintes nyara-
ló eladó. (A strandtól kb. 50 m-re.) Érd.: 70/317-6125.
(16-17)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján fo-
tóval jelentetjük meg az eladás-
ra vagy kiadásra kínált lakásokat,
épületeket. Ennek költsége hozott
fénykép esetén alkalmanként 500
Ft, amennyiben a fotót munka-
társunk készíti el, akkor 700 Ft.
Ezért az összegért egyszer jelen-
tetjük meg hirdetését, ami az in-
ternetes honlapunkra is ilyen for-
mában felkerül. 

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt az „Apró-
hirdetési szelvényt” szeptember 28-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Október 5., október 19.

500 forint

Mint arról lapunkban már ír-
tunk, az újságban már csak azok
az apróhirdetések jelennek meg
egymást követõ két alkalommal,
amelyek feladói kifizették a dí-
jat. Huszonöt szóig 1000 forin-
tot, negyven szóig pedig 1500 fo-
rintot kérünk. A mellékelt eredeti
szelvényt bemutatók ötszáz fo-
rint kedvezményben részesül-
nek és új szolgáltatásként a Sze-
rencsi Hírek lakossági hirdetés-
börzéje már az interneten is ol-
vasható a www.szerencsihirek.hu
címen. Az apróhirdetések a szer-
kesztõségben az erre a célra

szolgáló nyomtatványon adhatók
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, köszö-
netnyilvánítások és megemlékezések térítés ellenében adhatók fel lapunkban.
A közleményeket egy alkalommal jelentetjük meg, amelyekért egysége-
sen 1000 forintot kell fizetni. Amennyiben magukkal hozzák az újság-
ban található 500 forintot érõ hirdetési kupont, kedvezményben része-
sülnek. Fontos, hogy gyászhirdetést csak személyesen, halotti anyakönyvi
kivonat bemutatásával lehet feladni. 

EMLÉKEZÉS

MAKÓ JÓZSEF 
halálának 3. évfordulójára

„Míg éltél, Te voltál a mindenünk,
Míg élünk, érted fáj a szívünk.

Veled terveztük a boldog jövõt, szépet, 
De a kegyetlen sors mindent összetépett,

A múltba visszaemlékezve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már,

Nélküled szomorú, üres a házunk,
Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”

– Általános iskolások korrepetálását (angolból is), másna-
pi iskolára való felkészítését vállalom. Tel.: 30/438-4360.
(16)
– Angol szakos egyetemista angol nyelvbõl korrepetálást
vállal. Érd.: 20/215-5583. (16)

VEGYES
– Kifogástalan állapotú, 8 kW-os, Kamino típusú, vegyes
tüzelésû kandalló Szerencsen eladó. Ár: 60 000 Ft. Érd.:
20/966-9748. (16-17)
– Alig használt, személygépkocsira való 4 db Barum
145/80.R.13. nyári és 4 db Pirelli 155/80.R.13. téli gu-
mik eladók. Érd.: 20/3991-985. (16)

KERES
– Társaslakást, családi házat keresek Szerencsen és kör-
nyékén. Tel.: 30/549-4521. (16-17)
– Jó állapotban lévõ, használt sparhetot vagy folytonégõ
kályhát vennék. Tel.: 30/438-4360. (16-17)
– Mûvelõdésszervezõ diplomával, számítógépes ismeretekkel,
kereskedelmi végzettséggel adminisztrátori vagy bármilyen
hasonló irodai jellegû állást keresek. Tel.: 70/203-5762.
(16-17)
– Gallyaprítót közepes, illetve nagy teljesítményût, akár
motor nélkül is vennék. Érd.: délután és este a 47/361-
154 telefonszámon. (16)

VVáánnyyaaii
TTeemmeettkkeezzééss  
SSzzeerreennccss,,  BBeekkeeccssii  úútt  11..  

00--2244  
óórrááiigg..  

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

Ágnes Lakástextil – 
Villamossági Szaküzlet

� függöny � sötétítõ � karnisok

� dekoranyagok � paplan, párna � takaró

� ágynemû � konyhai textíliák

Széles áruválasztékkal, kedvezô árakkal, 
folyamatos akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig. 

Telefon: 47/362-275.

Szerencs, Rákóczi út 100. (az Euronics mellett)
Parkolási lehetôség az udvarban

�� fényforrások �� szerelvények 
�� villanyszerelési anyagok 

�� asztali lámpák, ufólámpák, csillárok

– Szerencsen, a Rákóczi u. 118. szám alatt
elsõ emeleti, kétszobás, felújított, egyedi gáz-
fûtéses, társasházi lakás eladó. Érd.: 20/2600-
953, 70/2617-290. (16-17)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

GRIS ANDRÁS 
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyez-
tek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

HHoollllaanndd  ccsseerreeppeessvviirráágg--  ééss  kkeerrttiinnöövvéénnyy--kkiiáárruussííttááss  

5500%%--ooss  eennggeeddmméénnnnyyeell  
szeptember 28-án pénteken
Szerencsen a Népházban.

Magnóliák (tulipánfák) 4 színben 
(sárga, fehér, rózsaszín, lila) 

60 cm-es már 690 Ft-tól
Kerti cserjék, örökzöldek 350 Ft
kínai rózsa (hibiszkusz) 699 Ft

Minden vásárló egy illatos levendulát kap ajándékba.



ZZZZEEEENNNNEEEEAAAALLLLAAAATTTTTTTTJJJJÁÁÁÁRRRRÓÓÓÓ
avagy könnyûzene mindenkinek

Vízszintes:
1. Ron Rosenthal idézetének elsõ

része. 13. Konyhai eszköz. 14.
Haramia. 15. Game, ..., match (tenisz).
16. Angol tó (LAKE). 18. Rag, a -ra
párja. 19. Német, magyar gépkocsik
jelei. 20. Zala Mária. 21. Ajakápoló
márka. 23. Az elején kiáll! 24. Repülõ
tárgyat fog. 26. Kéta! 27. ... Madrid,
spanyol focicsapat. 28. Szén, deuté-
rium, jód. 30. A távolba. 31. Tata fele!
32. Nagyszerûen, magasztalva. 36.
Savanyú gyümölcs. 38. Zinédine ...,
francia labdarúgó. 39. Részben havas!
40. ... veszedelem, Zrínyi Miklós. 41.
Faló jelzõje lehet. 44. Futómadár. 45.
Kevert Kia! 47. Audi márka. 48.
Tenger németül (MEER). 51.
Egyetemisták, fõiskolások országos
turisztikai találkozója. 53. Félig jobb!

55. Tudom. 57. Zell am ... 58. Ezzel
indul egy kártyajáték. 61. Ötlet. 63.
Visszafelé: nátrium.

Függõleges:
2. Kifli testvére. 3. Eme tárgyat. 4.

Giga fele! 5. Éttermi olvasnivaló! 6.
Skandináv gépkocsimárka. 7.
Kenyeret vág. 8. Gyakori kötõszó. 9.
... d' Italia, bicikliverseny. 10. ...
Maria. 11. Kiejtett K! 12. Szerencshez
közeli település lakója. 15. Prohászka
Ottokár idézete. 17. Ron Rosenthal
idézetének második, befejezõ része.
21. Becézett Lajos. 22. Los Angeles.
23. Kicsinyítõ képzõ. 25. Vegyjele:
Cd. 26. Sörfajta. 28. ...-csat. 29.
Olasz, svéd, osztrák gépkocsik jelei.
30. Dobó városa! 31. Debreceni
gyógyszergyár. 33. ... Attila, magyar

úszó. 34. Két sze-
mélyes névmás.
35. Lángos jelzõ-
je lehet. 37. Oz-
mium fele! 42.
Kevert Fót! 43.
Innen való. 46.
Mozog, lendüle-
tes. 49. Fogyasz-
totta. 50. Egészet
felépítõ egység.
51. Magasba he-
lyez. 52. Ötórai
ital. 54. Bútorlap-
típus. 56. Becézett
Edina. 59. Párat-
lanul zöld! 60.
Kerti munkát vé-
gez. 62. Az ábécé
elsõ két betûje.

Sz. A. 

A szeptember 7-
ei keresztrejtvény
helyes megfejté-
se: El kell tûrni az
öregséget. A sze-
relem mindent le-
gyõz.

A helyes meg-
fejtést beküldõk
közül a szeren-
csések jutalma: 1500 Ft-os vásárlá-
si utalvány: Kerékgyártó Istvánné,
Szerencs, Ondi út 1/B., 1000 Ft-os
vásárlási utalvány: Ollóczkiné Motkó
Zsuzsanna, Szerencs, Kossuth út
19/A. 2/3., 500 Ft-os vásárlási utal-
vány: Fenyvesi Andrásné, Mezõ-
zombor, Rákóczi út 4. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõk közül
a 30/355-0540-es telefonszám tu-

lajdonosa 1500 forintos vásárlási
utalványt nyert. A nyertesek a nye-
reményeket a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségében (Szerencs, Népház)
2007. szeptember 25–28-ig vehetik
át. A szeptember 21-ei keresztrejt-
vény megfejtésének beküldési ha-
tárideje: szeptember 28. Meg-
fejtésüket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra.

MY ELECTRO
(MIXED BY KARÁNYI)

M e g j e l e n t
Karányi Dani
elsõ hivatalos
mixlemeze „My
Electro” címmel.
A Fonogram- és
Bravo Otto-díjas
elõadó új korongja az elmúlt fél év
és a jelenleg is futó legerõsebb elekt-
ro felvételeket tartalmazza, több olyan
átdolgozásban, amit itthon még nem
is lehetett hallani. 

KT TUNSTALL

A skót rockzene kínai gyökerekkel
is büszkélkedõ üdvöskéje és egyben
az EMI kiadó méltán egyik legnép-
szerûbb elõadója, KT Tunstall máso-
dik albumát jelentette meg szeptem-
ber elsõ hetében. A nyári fesztivál-
turné, és a július 7-i Live Earth ren-
dezvény után most egy erõteljes szö-
vegvilágot és színekben gazdag me-
lódiákat felvonultató lemezzel rukkol
elõ a 32 éves mûvésznõ, akinek de-

bütáló korongjából (Eye To The
Telescope) 2005-ben Angliában több
példány fogyott el, mint bármely
másik énekesnõjébõl, beleértve Ma-
donnát is. A Drastic Fantastic dalain
keresztül egy sokkal merészebb KT
Tunstall-t ismerhetünk meg és az új
lemezt minden zeneszeretõ embernek
hallania kell!

TIËSTO
Az „Ibiza” alcímet viselõ idei lemez

a legfrissebb darabja a sikeres soro-
zatnak, amely mindig azokról a hely-
színekrõl, országokról kapja a nevét,
ahol Tiësto a turnéi során megfordul
és ahol a legtöbb inspirációt kapja ze-
néjéhez. A hatodik lemez elkészíté-
séhez Ibiza adta az ihletet. Ez a hely
nemcsak egy sziget, ahol a legnagyobb
bulikat rendezik, a legmenõbb klubok
találhatók és a legjobb DJ-k játszanak,
hanem Tiësto számára egy olyan má-
gikus hely, ahol olyan energiákkal töl-
tõdik fel, mint sehol máshol. Ebbõl szü-
letett az új album. Az In Search of
Sunrise 6. lemezen ezt az ibizai élet-
érzést szeretné átadni Tiësto, kimutatva
ezzel is a sziget iránt érzett imádatát
és tiszteletét. Az elsõ CD-re olyan da-
lokat válogatott, melyek inkább az el-
lazuláshoz segítenek, a második ko-
rong azonban a legbulisabb ibizai éj-
szakákat idézi fel.

DOLHAI ATTILA
Az ország egyik legnépszerûbb mu-

sicalszínésze. Népszerûsége példátlan,
rajongói szeretettel fogadják, bár-
merre is lép fel. Attila 2007 õszén 12
új dalt tartalmazó vadonatúj albumot

jelentet meg, amely a népsze-
rû crossover stílusban készül,
ötvözve a klasszikus, illetve
popzenét. Attila olyan dalokat
énekel a lemezen, amelyeket
kedvenc elõadói vittek sikerre.
Hallhatjuk például Andrea
Bocelli, Alessandro Safina, vagy
az Amici Forever dalait. Külön
érdekesség, hogy a kiadvá-
nyon szereplõ számok magyar
szövegeinek többségét maga
Dolhai Attila írta. 

APOCALYPTICA
Ezekben a napokban kerül a bol-

tok polcaira a finn Apocalyptica leg-
újabb lemeze. A Worlds Collide címet
viselõ album minden bizonnyal ismét
nagy siker lesz a rajongók körében.
A csellisták a legkiválóbb rockzené-
szekkel és producerekkel mûködtek
együtt új lemezükön, és ismét hatal-
mas dolgot alkottak. Az elsõ kisle-
mezdal címe I'm Not Jesus.

SPICE GIRLS
ÚJRA EGYÜTT?

A „csípõs csajok” novemberben
Greatest Hits albumot ad ki, amely
nem tartalmaz új dalokat, de egy do-
kumentumfilmet mellékelnek hozzá,
amelynek segítségével a kulisszák
mögé pillanthatnak az érdeklõdõk és
megismerhetik a Spice Girls „sötét ol-
dalát” is. Újabb hír továbbá, hogy de-
cember 7-én 25 állomásos turnéra in-
dulnak a lányok. A Spice Girls egyéb-
ként 1996-ban érte el elsõ sikereit, a
„Wannabe” címû számmal. A csapat
több mint 53 millió eladott albummal

és számos zenei díjjal dicsekedhet.
Utolsó lemezüket 2000-ben adták ki,
„Forever” címmel.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Hourglass. A helyes választ be-
küldõk közül Merczi Gyula,
Szerencs, Magyar út 31. szám alat-
ti olvasónk ajándék utalványt nyert,
amely a Szerencs, Rákóczi út 56.
szám alatti Music & Book hangle-
mezboltban levásárolható. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõ 20/548-
0947-es telefonszám tulajdonosa 
1500 forintos vásárlási utalvánnyal
lett gazdagabb. A nyeremények a
szerkesztõségben, munkaidõben ve-
hetõk át. Játékunk új kérdése: Mi a
címe KT Tunstall új albumának? A
válaszokat 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.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®
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REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

A Szerencsi Hírek keresztrejtvé-
nyének ajándéksorsolásán csak azok
a megfejtések vesznek részt, amelyek-
hez mellékelték ezt a szelvényt:

KERESZTREJTVÉNY
2007. szeptember 21.

IDÉZETEK

Kéthetente megjelenô közéleti lap

Fôszerkesztô: Sárkány László

Felelôs szerkesztô: Árvay Attila

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi titkár: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

Postacím: 3901 Szerencs. Pf.: 85

Telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hirdetésfelvétel: a szerkesztôség címén

Szedés, tördelés:

Miskolci Kommunikációs Kht.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Készült:

a  Német Nyomdában

3527 Miskolc, Baross Gábor út 17.

Árusítja:

Északhír Zrt.

3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bármely hírlapkézbesítô

postahivatalnál, a hírlapkézbesítôknél.

A lapból értesüléseket átvenni,

írásokat újraközölni 

kizárólag a szerkesztôség hozzájárulásával 

vagy a forrás megjelölésével lehet.

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
SZEPTEMBER

21. (péntek) 17 óra: A MUMUS Bemutató elõadás. 
22. (szombat) 17 óra: A MUMUS Bérletszünet
24. (hétfõ) 18 óra: SZEMÉLYES VALÓSÁGUNK

„A legnagyobb bûn a boldogtalanság” –
vendégünk: Paulinyi Tamás parapszichológus.

26. (szerda) 15 óra: A MUMUS Bérletszünet
27. (csütörtök) 15 óra: A MUMUS Bérletszünet
30. (vasárnap) 11 és 16 óra: A MUMUS Bérletszünet

OKTÓBER

2. (kedd) 15 óra: A MUMUS Bérletszünet
3. (szerda) 15 óra: A MUMUS Bérletszünet
4. (csütörtök) 20 óra: TÁNCTERÍTÉK BOLERO
5. (péntek) 15 óra: A MUMUS Bérletszünet



Átadták szeptember 3-án a Tatay
Zoltán Ifjúsági Sporttelep szaunáját.

Az új, elsõsorban az itt edzéseket tartó
sportolóknak szánt létesítmény költsé-
gét Heves János alpolgármester 300 ezer
forintos felajánlása biztosította. Ebbõl
az összegbõl Szerencs Város Sport-
egyesülete (SZVSE) infrakabint vásárolt,
amit az egyik öltözõben helyeztek el. 

Az új eszközt a sportegyesület tag-
jai kedvezményesen használhatják,
azonban az SZVSE vezetõsége a jö-
võben a nagyközönség számára is biz-
tosítani szeretné óradíjért a szolgálta-
tást.
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HOROSZKÓP
szeptember 21. – október 5.

Kos: III. 21. – IV. 20.
Az elkövetkezendõ két hétben

meglehetõsen jól alakulnak a
közvetlen személyes kapcsolatai,
noha a házasságban élõ Kosok

társai szeptember utolsó napjaiban – finoman
fogalmazva – különleges bánásmódot igé-
nyelnek a felmerülõ konfliktusok miatt. Kedves
Kos, ne higgye, hogy minden kicsúszik a ke-
zébõl, ha idõnként átengedi a párjának a gyep-
lõt! Ha hagyja a társát is érvényesülni, meg-
látja, több tiszteletet kap majd tõle. A legked-
vezõbben a szerelem szempontjából alakul a
ciklus, fõleg október elején (és a következõ cik-
lusban). Aki hajadon vagy legényember, most
könnyen az oltár elõtt találhatja magát! Pénzügyi
sikerekre október 2-ától számíthat. 

Bika: IV. 21. – V. 20.
A személyes kapcsolatai most

az Ön életében is fontosak, az
eddigieknél fontosabb szerepet
kapnak. A ciklus elsõ napjai na-

gyon erõsen balesetveszélyesek, ezért ezekben
a napokban legyen nagyon körültekintõ. Ha ek-
korra valamilyen utazást tervezett, inkább ha-
lassza el 16-a után, miként az üzleti vagy pénz-
ügyi döntéseit is! Foglalkozzon egy kicsit a pár-
kapcsolatával. Ha a korábbi viták után maradt
még tisztázásra váró dolog, arra kiváló alka-
lom adódik október 2-án. Járjon a végére min-
den tisztázandó dolognak, annál inkább, mivel
Ön az, aki a legnehezebben viseli el a bi-
zonytalanságot. Egy kedvezõtlen hír most
mégis új esélyt ad. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
A ciklus elején most Önnek

is óvatosabbnak kell lennie a szo-
kásosnál, mivel még nem múlt
el a kisebb balesetek vagy sérü-

lések veszélye. Sõt még önmagán kívül a sze-
retteit is óvnia kell a lehetséges sérülésektõl.
Az Ön egyik fontos tulajdonsága a nyílt, ken-
dõzetlen õszinteség, a nyílt kritika, amivel –
valljuk be – már számos ellenséget szerzett ma-
gának (amellett, hogy ugyanakkor mélyen
együtt érzõ és tapintatos!). Most is nagy szük-
ség lesz az õszinte véleményére, de most pró-
bálja meg azt nagyon visszafogottan tudatni.
A Mars helyzetfelismerése révén tudni fogja,
hogy kinek mit mondjon. Pénzügyekkel, anya-
giakkal a ciklus során ne foglalkozzon!

Rák: VI. 22. – VII. 22.
A családja, a közeli rokonai

kapnak most fontos szerepet az
életében, fõleg egy fontos csa-
ládi (közös) terv kapcsán. Ez a

terv megköveteli, hogy szorosabbra fûzze a kap-
csolatát a fiatalabb családtagjaival. Ez idõ alatt
viszont a munkatársai nagyon kellemetlenné,
idegesítõvé válnak a számára. Ennek ellenére
kerülje a nyílt viszályt velük (és mindenkivel).
Ha Ön az a Rák, aki szívesen segít azoknak,
akik rászorulnak, akkor figyelmeztetem, most
ne vigye túlzásba a jótékonykodást, mert a saját
pénzügye sem igazán kedvezõen alakul, fõleg
októberben. Ha kölcsönt adott, ügyeljen a fi-
zetési határidõre, és udvariasan figyelmeztes-
se rá az adóst is! Fordítson figyelmet az egész-
ségére is! 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Összpontosítson az érzelmei-

re, de azért ne hagyja, hogy a sze-
relem, a szerelmi összetartozás
utáni olthatatlan vágya felelõtlen

vagy nem éppen ildomos lépésekre késztesse
Önt! Mások nehezen értik meg (én tökéletesen
értem), hogy az Ön cselekedeteit sokszor az in-
tuíciói, a megérzései mozgatják és nem az ész-
szerûség, a megfontoltság irányítja. Szerencsére
„fentrõl” mindig jól súgnak Önnek, így beiga-
zolódik, hogy Ön alapjában véve egy igazi ösz-
tönös lény, akit az ösztönei jó irányba vezet-
nek. Ebben a ciklusban meg kell erõsíteni az im-
munrendszerét, mert az ellenálló képessége erõ-
sen lecsökkent. Kerülje hát – minden téren – a
mértéktelenséget és aludjon többet!

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Ha eddig egy konzervatív be-

fektetési politikát folytatott, akkor
a mostani változások nem okoz-
nak különösebb zavart a pénz-

ügyi életében. 22-e után már csökkennek a
pénzügyi veszteségek realitásai. Mindazonáltal
most még nem költekezhet büntetlenül. 23-án
elhagyja a Nap a Szûz jegyét, így lassan meg-
szûnik a balesetveszély, de továbbra sem árt
az óvatosság, fõleg az otthonában és fõleg a
tûzzel kapcsolatosan! Kedves Szûz, Ön is
tudja, hogy az ember nem egy gép, így néha
bizony jobbra is és balra is kilendülhet. Ha nem
tud eligazodni a világban, elõször a saját né-
zeteit kell átvizsgálnia. Így rájöhet, mi okozta
azt az érzést, hogy nem logikusan cselekedett. 

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Sajnos a ciklus elsõ három

napjában még a Nap–Mars ne-
gatív fényszögének hatásai ér-
vényesülnek, így 24-ig, amíg a

Nap át nem lép a Mérleg jegyébe, nagyon elõ-
vigyázatosnak kell lennie. Leginkább az egész-
ségét óvja, mivel a Nap–Mars kvadrát a Plútótól
is egy rossz fényszöget kap. Azt tanácsolom,
hogy most autóba se nagyon üljön. Ezekben a
napokban a közös munka se mûködik. Október
elején, egy bizonyos oknál fogva, jelentõsen
megnövekednek a kiadásai, de nem baj, mivel
a pénzügyei most kedvezõek, akár egy ingat-
lan megvételét is megengedheti magának,
netán megszépítheti az otthonát.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
A munkahelyén Ön ritkán

kezdeményez, mert úgy véli,
hogy azt a feljebbvalóknak illik
megtenniük. Ha pozitív vissza-

jelzést kap, az elsõ reakciója az öröm, de utána
rögtön felteszi magának a kérdést: vajon mi lehet
az elismerés mögött? Pedig az életben nem ismer
lehetetlent, így azt sem hiszi el, hogy valaha
is alulmaradhat. Akkor miért nem próbálja el-
hinni, ha õszintén becsülik, értékelik a meg-
bízhatóságát, a sok munkáját?! Az elsõ három-
négy nap a Skorpió-szülöttek számára is bal-
esetveszélyes. 24-én, ha netán utazni akart, ha-
lassza el az utazását. Október elsõ napjaiban
javulásra számíthat az egészségi állapotában,
gyarapodásra az anyagiakban.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Ebben a ciklusban csak a

saját szíve tanácsait kell, hogy kö-
vesse. Meg kell bíznia a belsõ ké-
pességeiben. Legyen most a saját

maga képviselõje, miközben mindenki mással
tárgyilagos és korrekt marad! Ha képessé teszi
magát erre és követi a tanácsomat, meglátja,
méltányolni fogják, még azok is, akiket eddig
nagyon zavart a túlzott lelkesedése, finoman
fogalmazva a dinamizmusa! Most a saját ol-
dalára állíthatja õket. Ha ügyesen intézi a dol-
gait a munkahelyén, magasabb fizetésre is szá-
míthat. Ha nem lesz kedvezõ a befolyása, az
hatással lesz a pénzügyeire, ami mostanában
jelentõs veszteségeket is szenvedett. Ügyeljen
az utazásaira! 

Bak: XII. 22. – I. 20.
Ahogy korábban már jeleztem

Önnek, ez a ciklus már nem egy
olyan felhõtlen, mint a korábbi
ciklusok. Most több bolygó is ha-

tása alá fogja a Bak-szülöttet, illetve a Bak-szü-
lött szakmai természetû céljait, az utazásai szek-
torát. Szeptember végén a Mars elhagyja az Ikrek
jegyet és a Bakkal szemközti jegyébe lép, ezért
feszült helyzetekkel kell számolni az anyagi-
pénzügyi dolgaiban. 30-án fokozottan ügyel-
jen az épségére, nehogy baleset érje az ottho-
nában vagy a munkahelyén. Szerencsére elég
gyors bolygó a Mars, így nem kell sokáig el-
viselnie a kellemetlenségeit. Szerelmi ügyek-
ben azonban boldogság, beteljesedés várja.
Október elején újra kitûnõ lehetõséget kínál a
Sors. 

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Ami mostanság a világban

zajlik, annak sehogyan sem tud,
sehogyan sem képes a részévé
válni. Nem baj, ha kilóg a sor-

ból, kedves Vízöntõ. Ne törõdjön vele, hiszen
éppen ez Önben egyik tiszteletre méltó tulaj-
donság: az emberszeretet, a szabadságszere-
tet. Nem baj, ha idealistának, ha álmodozó-
nak tartják Önt, csak legyen továbbra is kitar-
tó és ragaszkodjon az elképzeléseihez. Csak
arra ügyeljen, hogy ne lépjen át bizonyos ha-
tárokat. Szeptember végén hatékony lesz a kom-
munikációja. A magánéleti, családi problémái
még megoldásra várnak. Október elején a vé-
gére járhat ezeknek. Utána fókuszáljon a pénz-
ügyeire, ugyanis ezen a téren nagy áttörés vár-
ható. 

Halak: II. 20. – III. 20.
Nem tagadhatja, hogy a te-

vékenységében a profit is fontos
szerepet játszik. Ha megkéri az
árát a munkájának, az ne okoz-

zon Önnek lelkiismeret-furdalást, hiszen az
eredményért mások is profitálnak majd. 22-én
megcsillan a remény, hogy kitörjön a munka-
helyi korlátok közül, ám ehhez gyorsnak és bá-
tornak kell lennie. Ha nem lankad a szorgal-
ma, egyre több pozitívumnak örülhet és végül
elégedetten dõlhet hátra, hogy elérte a célját.
Az egészségére fokozottan ügyelnie kell, mert
az viszont szeptember végére jelentõsen le-
gyengülhet, és akár balesethez vezethet.
Október 2-án a személyes, a magánéleti dol-
gaira koncentráljon!                         S. K. K.

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
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Az elõzõ forduló fel-
sõdobszai 3–3-as dön-
tetlene után szeptem-
ber 15-én hazai pályán
gyõzelmet aratott a
város labdarúgócsa-
pata.

A megyei III. osztá-
lyú bajnokságban sze-
replõ együttes a Tatay
sporttelepen Golop
együttesénél 4–1
arányban bizonyult
jobbnak. 

SZVSE: Novák Á. –
Sohajda T., Cseppely
J., Eperjesi G., Benke
Á., Orosz. M., Tóth L.,
Weisz N. (Zsihovszky Á.), Király O.
(Francz Á.), Szentirmai G., Ringer I.
(Eperjesi P.) Edzõ: Osváth László. 

A találkozó második percében kis
híján vezetéshez jutottak a szeren-
csiek, amikor Szentirmai léc alá
tartó bombáját épp hogy hárítani
tudta a golopi hálóõr. A házigazdák
sorozatosan vezették támadásaikat,
amelyek nem jártak eredménnyel, mi-
közben a védelem hibáját kihasz-
nálva a vendégek betaláltak Novák
kapujába (0–1). A szerencsi válasz-
ra a hazai nézõknek a 28. percig kel-
lett várniuk, amikor Szentirmai mó-
dosította döntetlenre a találkozó ál-
lását (1–1). 

A második félidõben az egyre in-
kább elfáradó golopiaknak mind-
össze egy-két villanás jutott, miköz-
ben a házigazdák sorozatosan dol-
gozták ki a gólveszélyes helyzeteket,

amelyekbõl hármat sikerült gólra vál-
tani. A 60. percben Orosz volt ered-
ményes (2–1), majd Benke 25 mé-
terrõl eleresztett bombája érdemelte
ki a csapattársak és a közönség elis-

merését (3–1). A találkozó végered-
ményét szabadrúgásból Szentirmai ál-
lította be (4–1). 

Az ifjúsági csapatok találkozója
0–1-es golopi gyõzelemmel zárult. 

Labdarúgás 

NEGYEDSZER GYÔZTEK

RAJTOLTAK
AZ ASZTALITENISZEZÕK 

ÚJ SZOLGÁLTATÁS A SPORTTELEPEN

Heves János (középen) adta át rendeltetésének az új eszközt. A fotón
balra Cseppely János, az SZVSE ügyvezetôje, jobbra Kormos
Sándor egyesületi elnök.

A Golop elleni mérkõzésen teljes volt a szerencsi keret.

Hazai környezetben játszotta elsõ
õszi megyei bajnoki találkozóját
szeptember 7-én a városi sport-
egyesület asztalitenisz-szakosztálya.

A szerencsieknek a Rákóczi iskola
tornatermében ez alkalommal a
Miskolci Egyetem csapata volt az el-
lenfele. A bajnoki babérokra törõ ven-
dég együttes 13–5 arányban bizonyult

jobbnak a tavalyhoz képest megerõ-
södött helyi gárdánál. A házigazdák
közül a négy egyéni mérkõzésbõl a
Borsod Volán NB II-es csapatából iga-
zolt Köllõ András hármat, Korály Tibor
pedig kettõt nyert meg. Deli Istvánnak
és Gazdóf Barnabásnak ez alkalommal
egyéniben és párosban sem sikerült a
pontszerzés.

A szerencsiek közül Korály Tibor
és Köllõ András voltak a leg-
eredményesebbek.A Magyar Tenisz Szövetség által

kiírt idei területi régiós bajnokság
utolsó, ötödik fordulóját szeptember
1–2-án tartották Fehérgyarmaton.

A küzdelemsorozatban korcso-
portonként a legjobb nyolc teljesít-
ményt nyújtó sportoló szerez jogo-
sultságot a zárt táblás mesterverse-
nyen való szereplésre. Fehér-
gyarmaton az SZVSE tenisz szak-

osztályának ifjú reménységei közül
a 14 évesek között Takács Márk má-
sodik, a 16 éves korcsoportban Tóth
Ádám harmadik lett. Fábián Luca ez
alkalommal nem indult a 12 éves lá-
nyok mezõnyében a viadalon. Az ed-
digi eredményei alapján mindhárom
szerencsi teniszezõ bejutott az észak-
magyarországi területi mesterver-
senyre, amelyet szeptember 29–30-
án rendeznek meg Nyíregyházán.

BEJUTOTTAK A TENISZEZÔK
A MESTERVERSENYRE 



A Szerencs és Környéke Fejlõ-
déséért Egyesület tagjai látogat-
tak el szeptember 5-én a felújí-
tás alatt álló községi fürdõ épü-
letébe.

A civil szervezet képviselõit
Boros István fogadta. A kivitele-
zést végzõ Szivárvány Kft. ügy-
vezetõje bemutatta a vendégeknek
a fürdõ és welness ház építési
munkálatait. A látogatók megte-
kintették a szaunát, pezsgõfür-
dõt, sókamrát, fallabda-pályát, va-
lamint a tizenöt méteres uszodát
magába foglaló, és késõbb egyéb
szolgáltatásoknak is helyet bizto-
sító épületet. A bejárás után a
Rákóczi-várban folytatódott a prog-

ram, ahol Takács Zoltán elnök meg-
jegyezte, hogy a térség legimpo-

zánsabb welness jellegû létesítmé-
nye lesz a szerencsi fürdõ.

Rónavölgyi Endréné a város to-
vábbi fejlesztésének legfontosabb
irányairól tartott elõadást. Mint el-
hangzott, fontos feladat Szerencs
közúti elérhetõségének a javítása,
ennek érdekében kezdeményezték
a 37-es számú fõút szerencsi átke-
lési szakaszának négysávosítását. A
polgármester kiemelt feladatként
említette a munkahelyteremtést,
aminek érdekében az ipari park fej-
lesztését tûzték ki célul. Mint el-
hangzott, a szalmatüzelésû erõmû
megépülésével és az iparterület
közmûberuházásainak folytatásá-
val további cégek betelepülése, a
meglévõ álláshelyek bõvülése vár-
ható.

PEREG A CSERÉP

Az egykori Hunyadi iskola melletti
tornacsarnok felújítását szakaszosan
végzik. Vélhetõen drága pénzért
cserélték ki az épületrész tetõszer-
kezetét és új cserépborítást is kapott.
Mostanában pedig azt kellett észre-
vennünk, hogy peregnek azok a bi-
zonyos cserepek. Mégpedig azon az
oldalon, ahol a gimnázium sportte-
lepe van és naponta látni ott fiata-
lokat sportolás közben. Egyrészt bal-
esetveszélyessé vált a helyzet, más-
részt kár a drága építõanyagért is.
Fõleg, ha érkezik egy erõsebb észa-
ki szél. 

PARKOLÁS A JÁRDÁN

Mint az a
képen is lát-
szik, kevés a
parkolóhely
Szerencsen.
No persze,
mindez nem
jogosítja fel
a jármûve-
zetõket arra,
hogy eseten-
ként sza-
bálytalanul,
a gyalogosoknak kijelölt járdán ál-
lítsák le gépkocsijukat. A fotó a bíró-
sággal szemben készült és a problé-
ma szemmel látható. Várakozni tilos!
tábla tiltja a parkolást a Rákóczi útnak
ezen szakaszán. Az itt álló jármûvek
vezetõi gondoskodtak arról, hogy az
autósok tovahaladását az úttesten ne
akadályozzák, így a járdán álltak
meg. Ez így akkor rendben van?

MOST MÁR

MINDEN RENDBEN!

Elõzõ számunkban a szerencsi
Kisboldogasszony templom elgazo-
sodott sétányát mutattuk be. Pár nap
elteltével már mindent rendben ta-
láltunk. Megjelentek a munkások és
hamar megtisztították a templom

környékét és a közelgõ templombú-
csúra rendezték a környezetet.
Valóban így van ez rendjén. De nem
csak az ünnep idején!

A LEDÕLT KERESZT

Lapunk olvasója értesítette szer-
kesztõségünket: a Rákóczi út és a
Magyar utca találkozásánál lévõ
görög katolikus emlékmû megron-
gálódott. A régi kõfeszület ledõlt, a
bádogból készült Krisztus-szobor a
földön hevert. A kegyhelytõl né-
hány méterre fakivágás maradvá-
nyát találtuk, és mint megtudtuk, az
elõzõ napi erõs szélviharban meg-
roppant törzsû akác okozta a kárt.

A GYÁRI-KERT

Megkezdõdött a Gyári-kert útjai-
nak régen áhított építése. A közel-
múltban megjelentek a gépek, kü-
lönbözõ táblák és szalaggal lezárt te-
rületek jelzik az arra járóknak, hogy
a munka javában tart. Köztudott,
hogy a lakóházak mellett egy óvoda,
bölcsõde és orvosi rendelõ is talál-
ható ezen a helyen. A szülõk naponta

érkeznek gépkocsival, gyermekei-
ket szállítva az intézményekbe. Csa-
padékos idõjárás idején szinte lehe-
tetlen volt itt a parkolás, most pedig,
hogy a forgalomtól elzárt területek
nehezítik itt a közlekedést, így va-
lóban nem érdemes autóval behaj-
tani a Gyári-kertbe. Talán érdemes
lenne mindezt már a Rákóczi úton,
a bejáratnál jelezni az érkezõknek.

MEGÚJULÓ SAROKHÁZ

Régen üresen állt ez az épület a
Rákóczi út és a Fürst Sándor utca ta-
lálkozásánál. Omladozott a vakolat,
düledeztek a falak és ráadásul lát-
ványnak sem volt éppen szemet
gyönyörködtetõ. A közelmúltban
örömmel vettük észre, hogy ismét
gondos gazdára talált az ingatlan.
Felújították a tetõszerkezetet, elkez-
dõdött a homlokzat rekonstrukciója.
A sarokház vélhetõen még a múlt szá-
zad elején épülhetett, és szinte hozzá
tartozik Szerencs történelmi város-
képéhez. 
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Az országos hálózat ré-
szeként szeptember 12-én
nyitotta meg kapuját Sze-
rencsen a Helyi Vidék-
fejlesztési Iroda. A Rákóczi
út 63. szám alatti épületben
dolgozó munkatárs legfon-
tosabb feladata, hogy elõ-
segítse a 2007 és 2013 kö-
zött az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program
által kínált lehetõségek ki-
használását a kistérségben.

A Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisz-
térium idén tavasszal tette
közzé pályázati felhívását
Helyi Vidékfejlesztési Irodák
mûködtetésére, amelyen a
Szerencsi Többcélú Kis-
térségi Társulás eredmé-
nyesen szerepelt. Az ünne-
pélyes megnyitón Szabó György or-
szággyûlési képviselõ, a regionális fej-
lesztési tanács elnöke arra hívta fel
a figyelmet, hogy olyan, közösségi
célokat szolgáló létesítményt adnak
át rendeltetésének, amely fontos sze-
repet tölt be a térség sorsának további
alakulásában. Az irodavezetõ mun-

kája akkor lesz igazán sikeres, ha
képes elõsegíteni a szaktárca, vala-
mint az önkormányzatok, civil szer-
vezetek és vállalkozók együttmûkö-
dését az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program megvalósításában. 

Madarász György, a minisztérium
régiós koordinátora arra hívta fel a fi-

gyelmet, hogy az or-
szágos hálózat 167
irodájából 28 mûkö-
dik Észak-Magyar-
országon annak ér-
dekében, hogy az
Európai Mezõgaz-
dasági és Vidékfej-
lesztési Alapból mi-
nél több pénz kerül-
jön a térségbe. Ezek
a források hatéko-
nyan segíthetik elõ a
környezet fejlõdését,
a munkahelyterem-
tést és az életszínvo-
nal emelését.

Szabó György, a
regionális fejlesztési
tanács elnöke a szak-
tárca nevében a meg-
nyitón elismerõ ok-
levelet adott át Ró-

navölgyi Endrénének, a sikeresen pá-
lyázó kistérségi társulás elnökének és
Czabányi Attila irodavezetônek. Az
ünnepség végén az eseményen részt-
vevõ polgármesterek, vállalkozók és
intézményvezetõk megtekintették a
helyi vidékfejlesztési iroda újonnan
felavatott helyiségét.

A napokban megkezdõdött az ivó-
vízhálózat rekonstrukciója a sze-
rencsi Petõfi utcában. A mintegy tíz
ingatlant érintõ beruházásról a ko-
rábbi idõszakban gyakorivá váló
csõtörések miatt hozott döntést a
Borsodvíz Zrt. A kivitelezõnek ok-
tóber közepéig kell végeznie a mun-

kával, ami az elosztó és leágazó ve-
zetékek mûanyag csövekre cserélé-
sén túl az aszfaltburkolat helyreállí-
tását is magában foglalja. Addig
azonban forgalomkorlátozásokra –
részleges, illetve egyes idõszakokban
teljes útlezárásra – kell számítani a
Petõfi utcában.

Az elmúlt idõszakban jelentõs fej-
lesztések történtek a Tatay Zoltán
Ifjúsági Sporttelepen.  Sajnos, több al-
kalommal elõfordult, hogy illetéktele-
nek garázdálkodtak a területen, kárt téve
az öltözõ épületében és a játéktér fü-
vében. Ezért született meg a döntés a
sporttelep elkerítésérõl, az átjárás meg-

szüntetésérõl. Sajnos azonban van-
nak, akik nem akarják figyelembe
venni az új szabályokat és megrongálják
a Szabadság utca felõli részen kihúzott
dróthálót. Az ügyben feljelentés szü-
letett, így várható, hogy gyakrabban tûn-
nek majd fel rendõrök a környéken,
hogy lefüleljék a kerítésbontókat.

VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODA NYÍLT
SZERENCSEN

Szabó György (balra) adta át az oklevelet Czabányi
Attilának.

FOLYTATÓDNAK A VÁROS BERUHÁZÁSAI 

Boros István ügyvezetõ (balra) tájékoztatta a vendégeket a felújításról.

VEZETÉKCSERE
A PETÕFI UTCÁBAN

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

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Magasépítés, út- és közmûépítés, 
vízi és egyéb mérnöki létesítmények kivitelezése.

Friss hírek, érdekességek az Eu-
rópai Unióról a Szerencsi Televí-
zió honlapján!

A www.szerencsitelevizio.hu hon-
lapon Kistérségi Ablak Európára ro-
vatcímre kattintva az Európai Bi-
zottság által támogatott oldalunkon
számos hasznos információt találhat. 

Tekintse meg a Szerencsi Tele-
vízió Európa Klubjának legutóbbi
adásait!

Kapcsolódjon be fórumunkba, ír-
ja meg véleményét, szavazzon fel-
tett kérdésünkre és nyerjen!

Játékunkban december végén
MP-4 lejátszót sorsolunk ki azok
között, akik a fórum valamennyi
kérdéséhez hozzászólnak és min-
den szavazásban részt vesznek!

ABLAK EURÓPÁRA
– NYEREMÉNNYEL 

Legyen Ön a szerencsés nyertes!
Regisztráljon és játsszon!

A Szerencsi Televízió az interneten:
www.szerencsitelevizio.hu

A Szerencsi Hírek következô száma 
október 5-én jelenik meg. 

Lapzárta: szeptember 28., 10 óra.
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