
A termelés je-
lentõs bõvülésével
számol a jelenlegi
állandó dolgozói
létszám megõrzése
mellett a Nestlé
Hungária Kft. Sze-
rencs/Diósgyõr
gyárának új igazgatója. A skót szár-
mazású Martin Scott (fotónkon) hét
esztendeje áll a világcég alkalmazásá-
ban, a mostani az elsõ külföldi veze-
tõi megbízatása, amit szeretne ered-
ményesen teljesíteni. 

– Egy átlagos és egy jó gyár között
az emberi tényezõben van a legna-
gyobb különbség – emelte ki a Szerencsi
Híreknek adott interjúban az igazgató.
– A Nestlé itteni üzemében adottak a
feltételek ahhoz, hogy versenyképes
árakon jó minõségû termékeket állít-
sunk elõ. Az elmúlt idõszakban meg -
gyõzõdtem arról, hogy a munkatársa-
im kellõ elhivatottsággal és szakérte-
lemmel rendelkeznek. Úgy gondolom,
hogy ha õszinték vagyunk egymással
és megvitatjuk a fontos kérdéseket, ak-
kor tovább tudunk javítani az ered-
ményeinken és nemcsak jó, hanem ki-
váló gyár lehetünk.   

– Milyen küldetéssel érkezett Sze-
rencsre? 

– Az a feladatom, hogy a szerencsi
és a diósgyõri gyárakat a Nestlé veze-
tési irányelvei alapján irányítsam és
hogy a cég közép- és kelet-európai
kávé- és csokoládéital-gyártási köz-
pontjává váljunk. Gondoskodnom kell
arról, hogy növekedjen az üzemben a
termelés biztonsága, a legmagasabb
minõségi követelményeknek megfe-
lelõ árut gyártsunk versenyképes költ-
ségen. Fontos cél, hogy képessé tegyük
dolgozóinkat az elvárásoknak a telje-
sítésére.

– A szerencsi gyár milyen pozíciót
tölt be a cégen belül, illetve az euró-
pai piacon?  

– Ennek az üzemnek nagyon fontos

a szerepe a Nestlé-csoportban. Elsõ -
sorban Magyarországon, Csehország-
ban, Szlovákiában, Lengyelországban
és Bulgáriában veszik az itt elõállított
termékeinket. A jövõben remélhetõleg
képesek leszünk tovább terjeszkedni,
újabb piacokat szerezni. Nagyon sze-
rencsés helyzetben vagyunk, hiszen
évente 12-15 százalékos keresletbõ -
vüléssel számolhatunk. 2012-re több
mint 50 százalékkal szeretnénk a ter-
melésünket növelni az állandó dolgo-
zói létszám megõrzése mellett. 

– Lesznek-e jelentõsebb változások
a közeli jövõben a szerencsi gyárban?
Miként látja az üzem jövõjét? 

– Jelenleg két új gyártósor üzembe
állításán dolgozunk és az értékesítés nö-
vekedésével várhatóan további ter-
melõegységekre is szükség lesz. Emel-
lett el kell végeznünk néhány kisebb
épületbelsõ-átalakítást is. A kulcsfeladat
a költséghatékonyság erôsítése a gyár-
tás valamennyi területén. Úgy kell je-
lentõsen javítanunk a mennyiségi mu-
tatókon, hogy a ráfordított kiadások nem
növekednek. Ahhoz, hogy ezt elérjük,
folyamatos fejlõdésre van szükség, és
állandóan gyarapítani kell a tudá sun -
kat, hogy mindig a versenytársaink elõtt
járjunk egy lépéssel.

– Mi jelenti Ön számára a legna-
gyobb kihívást?

– Nem kihívást, sokkal inkább le-
hetõséget látok abban, hogy a legjob-
bak legyünk. Ez az elsõ. Ha közösen
megbirkózunk a feladatokkal, akkor biz-
tos vagyok a sikerben és a cégcsopor-
ton belül is elnyerjük a megérdemelt
elismerést.

– Néhány hónap után hogy érzi ma-
gát Szerencsen?

– A város szép és gyönyörû környe-
zetben fekszik. Az idõjárás sokkal jobb
annál, mint amihez eddig hozzászok-
tam.  Kedvesen fogadtak az emberek
és sok segítséget, támogatást kapok
tõlük. Biztos vagyok benne, hogy él-
vezni fogom a Szerencsen eltöltött
idõt. Á. A.
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Ekker Róbert formázta meg Gombóc Artúr szobrát.

Vásári forgatag, mazsorettek be-
mutatója, majd a Fanfár Ifjúsági Fú-
vószenekar muzsikája fogadta a
fesztiválra látogatókat a Rákóczi út
lezárt szakaszán. A levegõben ter-
jengõ illatok, a kirakodóvásár, az õsi
magyar mesterségeket bemutató
standok mellett talán a legnagyobb
látványosság a Kossuth téren elhe-
lyezett sátorban ígérkezett, ahol Ek-
ker Róbert helyi alkotómûvész a vi-
lág legnagyobb csokoládészobrá-
nak elkészítésén dolgozott. A 270 ki-
logrammos csokibevonó tömbbõl
néhány óra alatt sikerült kifaragnia
a közismerten „édesszájú” mesehõs,
Gombóc Artúr alakját. A rekordkí-
sérlet sikerült, és a végén megszü-
letett a 239 kilogrammos alkotás,
amely nem csak hazánkban, de
nemzetközi szinten is egyedülálló-
nak bizonyult.

Úgy tûnik, az édes szerencsi levegõ
elegendõ volt ahhoz, hogy a ven-

dégek távolabbról is felkeressék a ren-
dezvényt. Egyre többen sétálgattak a

forgatagban, helyenként pedig cu-
korkát és csokit kínáló fiatalok tûntek
fel a tömegben a gyermekek legna-
gyobb örömére. Az utóbb említett
korosztály az aszfalton is rajzolha-
tott és nagy sikere volt a csoki- és
puszedlievõ vetélkedõnek is.

(Folytatás a 2. oldalon.) 

ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉFESZTIVÁL

Az Afrikai–Magyar Egyesület
(AHU) által immár harmadik alka-
lommal meghirdetett Szerencs Sum-
mit méltán népszerû a hazánkban
külképviselettel rendelkezõ fekete af-
rikai államok magas rangú diplo-
matái körében. Az idei rendez-
vénynek ugyan nem kedvezett az
esõs idõjárás, ennek ellenére szép
számmal érkeztek vendégek a civil
szervezet elnökének Bekecsen ta-
lálható családi birtokára. Angolát és
Szudánt a nagykövetek képviselték
az eseményen, de fontosnak tartot-

ta a részvételt a nigériai, a gambiai,
a Sierra Leone-i és a madagaszkári
konzul is. Az alkalomra felállított
konferenciasátorban Balogh Sándor
köszöntötte a
vendégeket. A
házigazda be-
szédében az afri-
kai–magyar kap-
csolatok ápolá-
sának fontossá-
gát hangsúlyozta.
Kiemelte, hogy
ennek érdekében
az AHU eredmé-
nyesen dolgozott
az elmúlt esz-
tendõben. Sike-
rült felhívniuk a
politikai élet sze-
replõinek a fi-
gyelmét az afri-
kai országokkal
történõ  együtt   -
mû ködés jelentõ -

ségére. Tavaly nyáron Szerencsen a
tanácskozásnak a mezõgazdaság
volt a központi témája. Azóta több,
az agrár-együtt mû ködést célzó kap-

csolatfelvétel történt. Az egyesület
vendége volt – nem hivatalos láto-
gatás keretében – Szudán kül-
ügyminisztere. Ez az ország a helyi
élelmiszertermelés fellendítésében
számít a magyar szakértelemre.   

A mostani tanácskozáson az eg-
zotikus kontinens megújuló energi-
aforrásairól váltottak szót a jelen-
lévõk. A program kiegészítõ ren-
dezvényeként a Világörökségi Ka-
puzat kávézójában az Afrika-centrum
maszk- és textilgyûjteményének vá-
logatott darabjai mellett a földrész-
hez kötõdõ képzõmûvészeti alkotá-
sokat tekintettek meg az érdeklõdök.
A Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen
pedig a Summit Kupáért rendeztek
labdarúgótornát, amit végül a har-
madik helyezett Bekecs és az ezüs-
térmes Szerencs együttesei elõtt a bu-
dapesti Inter Afrigue FC csapata
nyert meg.

NESTLÉ-TERVEK

AFRIKA-NAP SZERENCSEN 
Az idén is megrendezték az

immár hagyományos Afrika-na-
pot Szerencsen. Az augusztus 9-
ei program központi témája az
egzotikus kontinens jövõbeni
energiaellátása volt, amelyrõl
konferencia keretében tanács-
koztak a diplomaták, tudósok és
üzletemberek.

A legnagyobb csokiszobor, édességek, mesterség-bemutatók, étel, ital,
kulturális programok várták az I. Országos Csokoládéfesztiválra, Szerencsre
érkezõ vendégeket. Hatalmas volt az érdeklõdés a Kiss Attila Alapítvány
által szervezett augusztus 24-ei rendezvény iránt. 

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

Balogh Sándor az afrikai–magyar kapcsolatok
ápolásának fontosságát hangsúlyozta. 
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VILÁGKONGRESSZUSI VIZIT 

A Szerencsi Cukorgyár bezárásá-
val nem csupán az üzem által éven-
ként fizetett helyi adót kell pótolni
a város költségvetésében, hanem az
állás nélkül maradt dolgozóknak
munkalehetõségeket kell teremteni.
A városban az élelmiszeripar mel-
lett – új ágazatként – az energetikai
beruházások jelenthetik a kitörési
pontot – hangzott el augusztus 1-jén
Szerencsen a Rónavölgyi Endréné
polgármester kezdeményezésére lét-
rejött találkozón.

Az elmúlt napokban a Szerencsi
Cukorgyárban megkezdõdtek a bon-
tási munkák. A tervek szerint 2010.
szeptember 15-éig le kell szerelni a

termelõ berendezéseket, el kell vé-
gezni a környezetvédelmi és rekul-
tivációs munkákat. A város vezetõi-
nek a célja az, hogy erre az idõpontra
már konkrét befektetõi ajánlat legyen
a város szívében elterülõ 23 hektá-
ros területre. Errõl is tárgyalt a pol-
gármester Ficsor Ádámmal, a Mi-
niszterelnöki Hivatal államtitkárá-
val és Pokol Balázzsal, a Mátra Cu-
kor Zrt. igazgatóságának elnökével. 

A megbeszélést követõen Ficsor
Ádám a Szerencsi Híreknek nyilat-
kozva kiemelte: az üzem területén
megmaradó épületek célszerû hasz-
nosítása mellett fontos, hogy a helyi
vállalkozások minél több pénzt tud-
janak lehívni a gyárbezárással meg-

nyíló úgynevezett diverzifikációs
alapból. A hárommilliárd forintot
meghaladó összegbõl többek között
fiatal mezõgazdasági termelõk pá-
lyakezdéséhez, mezõgazdasági üze-
mek korszerûsítéséhez és az agrári-
umhoz kapcsolódó infrastruktúra fej-
lesztéséhez biztosítanak támogatást.
Ugyancsak ebbõl a keretbõl igé-
nyelhetõ majd pénz nem mezõgaz-
dasági mikrovállalkozások létreho-
zásához és fejlesztéséhez, a turisz-
tikai tevékenységek ösztönzésére. A
jogszabályi lehetõségek figyelembe
vételével elõnyben részesülnek majd
a támogatásra jelentkezõ szerencsi
vállalkozások. A lehetõségekrõl szep-
temberben a miniszterelnöki hivatal

képviselõinek részvételével
konzultációt szerveznek az ér-
deklõdôknek Szerencsen. 

Az államtitkár megjegyezte:
a világpiaci változások azt
mutatják, hogy egyre nagyobb
az igény a mezõgazdasági ter-
mékekre és a zöld energiára.
Szerencs esetében meg kell ke-
resni a lehetõségét, hogy a vá-
ros miként profitálhatna ebbõl
a konjunktúrából. Az állam-
titkár kérdésünkre válaszolva
megerõsítette: a Szerencsre
tervezett szalmatüzelésû
erõmû  mûködése zöld ener-
gia termelésén alapszik, mun-
kahelyeket teremt, ami min-
denképpen támogatásra mél-
tó törekvés. A kormány a volt
cukorgyári dolgozók elhe-
lyezkedésének elõsegítésére
nagyberuházások megvalósí-
tását is elôsegíti. S. L.

A Szent István tiszteletére meg-
rendezett augusztus 20-ai városi ese-
ményen Rónavölgyi Endréné mon-
dott ünnepi beszédet. A polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy Szent István
történelmi tettet hajtott végre a több
mint ezer év óta fennálló állam meg-
alapításával, amivel a mintegy húsz,
finnugor nyelvet beszélõ nép közül
mindössze három büszkélkedhet.
Az uralkodó szuverén módon hatá-
rozta meg Magyarország helyét a ko-
rabeli Európában. Szent István nem
tett hûségesküt a német-római csá-
szárnak, és nem lett vazallusa a pá-
pának sem. A nagy uralkodó a füg-
getlenségét megõrizve bekapcsolta a
magyar népet Európa gazdasági és
kulturális vérkeringésébe. Az ün-
neplõkhöz szólva a polgármester
kiemelte, hogy István király mûvét
napjainkban is folytatni kell, az egy-
más iránti megbecsülés szellemében

tisztességgel dolgozva a hazáért, a
városért, a családért és gyerme -
keinkért. 

Az ünnepi gondolatok után a vá-
ros önkormányzata, intézmények,
politikai pártok és civil szervezetek
képviselõi helyeztek el koszorút az
emléktáblánál. 

A program folytatásaként a vár-
udvaron felállított szabadtéri szín-
padon a Radnóti-díjas Mihályi Já-
nosné adta elõ Vörösmarty Mihály:
Hymnus címû versét. Szent István ki-
rály emlékét Tóth László római ka-
tolikus kanonok méltatta, majd Bör-
zsönyi József református esperes
mondott imát. A helyi egyházvezetõk
a hagyományoknak megfelelõen
megszentelték és megáldották a nem-
zetiszín szalaggal átkötött kenyeret.
Az augusztus 20-ai szerencsi ün-
nepség az Avas Néptáncegyüttes
mûsorával ért véget.

(Folytatás az 1. oldalon.) 
A felnõtteket ez idõ alatt a sza-

badtéri színpad mûsorai szórakoz-
tatták. Fellépett a Bojtorján együttes,
vidám perceket szereztek a közön-
ségnek a kassai Thália Színház mûvé-
szei. Ringer István helyi tárogató -
mûvész elõadása után nagy érdek -
lõ dés kísérte az autentikus magyar
népzenét játszó Csík zenekar kon-
certjét. Ugyancsak látványosságot
jelentett a piactéren megrendezett
motoros bemutató, majd az estét a
Bon Bon együttes koncertje és tûzi-
játék zárta.

Az idõjárás is kegyes volt a feszti-
válhoz, hiszen a hûvös nyárvégi va-
sárnapon nem olvadtak meg az édes-
ségek és a sok-sok felhõ ellenére az
esõ is elkerülte Szerencset. A szer-

vezõk is elégedettek voltak az au-
gusztus harmadik vasárnapján meg-
rendezett eseménnyel. A nap fõ tá-
mogatója a helyi Bonbon Kft. volt,
akik napjainkban is készítik az egy-
kor országosan és világszerte ismert
szerencsi csokoládét, ami méltán
tette híressé a települést. A Bonbon-
sátorban egész nap hosszú sorokban
álltak a vásárlók, hogy néhány dara-
bot hazavihessenek az édességekbõl.

Hidegkúti Ákos fõszervezõ szerint
kecsegtetõ volt az idei kezdemé-
nyezés és minden remény megvan
arra, hogy hagyomány teremtõdött
ezen a napon és 2009-ben ismét
megrendezik a Szerencsi Csokolá-
défesztivált. M. Z.

ORSZÁGOS
CSOKOLÁDÉFESZTIVÁL

Kicsiknek és nagyoknak is ízlett az édesség.

AZ ISTVÁNI MÛ FOLYTATÁSA 

Tóth László kanonok megszentelte az új kenyeret. Mellette Börzsönyi
József esperes. 

Húsz év után az
idén ismét Magyar-
országon tartotta
kongresszusát a Cha-
rolais fajtájú húsmar-
hát tenyésztõk világ-
szervezete. A nem-
zetközi konferencia
résztvevõi augusztus
19-én a Szerencsi
Mezõgazdasági Zrt.-
nél tettek látogatást.  

A XXXV. Charolais
Vi lágkongresszus
 mint egy százötven
résztvevõjének több-
sége a tengeren túlról
és számos európai or-
szágból érkezett az
eseményre. Osvay
György elnök-vezér-
igazgató (fotónkon) a
Hódos-tanyán mutat-
ta be a vendégeknek a
Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. tevé-
kenységét. Kiemelte, hogy a 6,5 ezer
hektáron gazdálkodó cég a tulajdo-
nában lévõ földte-
rület nagysága
alapján hazai vi-
szonylatban a kö-
zepes méretet meg-
haladó agrárvállal-
kozásnak tekint-
hetõ. A részvény-
társaság gazdálkodásában meghatá-
rozó jelentõségû az állattenyésztés.  A
870 egyedbõl álló tejelõ tehenésze-
tük hozama évi hétmillió liter, míg a
baromfiágazatuk naponta félmillió
tojást állít elõ. A sertéságazat évente
26-27 ezer hízót bocsát ki a saját vá-
góhídjukra, majd a húsfeldolgozóból
a késztermékek egy része a cég által
mûködtetett üzletekbe kerül. 

Elhangzott, hogy a társaság 1971-
tõl foglalkozik húsmarhákkal, az
anyateheneik száma 370-400 kö-

zött alakul. 1987-ben nyerték el
„Charolais-törzstenyészet” címet. A
jószágokat természetes környezet-
ben tartják a legelõkön. Hazánk eu-
rópai uniós csatlakozása jelentõsen
javította az ágazat eredményességét.
A bikákat nagy súlyra, 600-700 ki-
logrammra hizlalva értékesítik.    

– Fantasztikus-
nak találok itt min-
dent, színvonalas a
telep és remek ál-
latokat láthattam
– nyilatkozta la-
punknak Lee Ea-
ton, a Charolais
Világszövetség alelnöke (fotónkon). 

– Mi, az Amerikai Egyesült Álla-
mokban ugyan már régebben fog-
lalkozunk húsmarhák tenyésztésével,
de látszik, hogy a magyarok is szé-
pen fejlõdnek és tudják, hogy mit
akarnak. A terveket persze érdemes
folyamatosan pontosítani, hogy vi-

lágosan tudják, hová is tartanak a jö -
võ ben. Nálunk sokkal nagyobb lét-
számúak a tenyészetek, és teljesen
más a rendszer is. A jószágok húsa
márványosabb, több rajta a faggyú.
Azt hiszem, átlagban az is elmond-
ható, hogy az Önök állatai nagyobb
méretûek. A magasabb egyedszám-
ból adódó eredményesebb szelekció
révén mi azonban gyorsabban tu-
dunk elõrehaladni a genetikai fejlõ -
désben. De végsõ soron a hús csak
hús marad és az a lényeg, hogy mi
kerül a háziasszonyok asztalára.

A Hódos-tanyán szerzett tapasz-
talatok meggyõzték a külföldi szak-
embereket arról, hogy a Szerencsi
Mezõgazdasági Zrt.-nél kiváló hús-
marhákat tenyésztenek. Nem vélet-
len, hogy nemcsak a már kifejlett vá-
góállataik kedveltek a piacon, hanem
szaporításra szánt növendék jószá-
gok iránt itthon és az országhatáron
túl is jelentõs a kereslet. Á. A.

A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. húsmarhái elnyerték a szakemberek elismerését. 

LEGFONTOSABB  A MUNKAHELYTEREMTÉS

A tanácskozás résztvevõi a helyi foglalkoztatás bõvítésérõl váltottak
szót. 

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/
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MI A VÉLEMÉNYE 
A CSOKOLÁDÉFESZTIVÁLRÓL?
Koncz Ferenc, ötletgazda:
– Szerencsnek mindig fontos volt a cso-
koládé. Sok-sok biztatás után úgy gon-
doltuk, hogy meg kell mutatnunk az
egész országnak, hogy ebben a városban
még mindig él ez az iparág és ma is fi-
nom édességek készülnek Hegyalja Ka-
pujában. A Bonbon Kft. vállalta azt a nem
egyszerû feladatot, hogy az egykori ma-
nufakturális csokoládégyártást tovább foly-
tatja a mai modern eszközök segítségé-
vel. A fesztiválok korát éljük és a jó ter-
mékhez megfelelõ menedzselés is szükséges. Mi ezt megpróbáljuk a
háttérbõl biztosítani. Nagyon meglepett minket a résztvevõk száma,
nem számítottunk ennyi emberre. Az idõjárás is mellénk szegõdött,
nem volt nagyon meleg és az esõ sem szólt bele a programba. Ez utób-
biról meg kell említeni, hogy a rendezvény kulturális része is remekül
sikerült. 

Rónavölgyi Endréné, Szerencs polgármestere:
– A csokoládéfesztivál jól illeszkedik a Sze-
rencsi Nyár rendezvénysorozatához,
amelynek a záró eseményeként is felfog-
ható. A városunkban élõ emberek lelke
hosszú évtizedekig összenõtt a csokolá-
déval, ami a település jó hírnevét keltette.
Sajnos a rendszerváltást követõen az üzem
privatizációja után a tulajdonos a csoko-
ládégyártás központját áthelyezte Csehor-
szágba, ami nekünk, szerencsieknek nagy
szívfájdalmunk. Az egykori igazgató azon-

ban a technológia egy részét meg tudta menteni, így most saját üze-
mében gyártja az egykori ízeket. A fesztivál a város hagyományait ápol-
ja, a rendezvény lehetõséget biztosít az emberek találkozására is. 

Takács István, a Bonbon Kft. ügyvezetôje:
– A szerencsi lokálpatrióták a város hírne-
vét öregbítendõ szervezték ezt a fesztivált.
Minden remény megvan ahhoz, hogy
ebbõl egy évente visszatérõ, hagyományos
esemény legyen a jövõben, amikor büsz-
kén elmondhatjuk, hogy mi szerencsiek va-
gyunk. Tokaj-Hegyaljának a bor adta a hír-
nevét, amihez a mi városunk is kötõdik,
de itt inkább az édesség tette híressé a te-
lepülést. Ha már van egy 85 éves csoko-
ládégyártási múltunk, akkor nem szabad ezt
veszni hagyni. És ha már elég komoly ez a gyártó kapacitás, amit a Bon-
bon Kft. felépített, akkor talán már alkalmas arra is, hogy egy fesztivál
keretében megmutassa a világnak azt, hogy a szerencsiek milyen édes-
ségeket készítenek. Várakozáson felüli ez a mai rendezvény. Nagyon
sokan ellátogattak a programokra, és az emberek elragadtatással beszéltek
róla.

Nemecz Zsuzsanna, látogató:
– A Pest megyei Acsáról érkeztem a cso-
kifesztiválra. Felkeltette az érdeklõdése-
met a program, hiszen édesanyám egy
fõvárosi édesipari üzemben dolgozik. Jó
ötletnek tartom, hogy megszervezték a
csokoládé ünnepét, és hogy éppen Sze-
rencsen, ahol országos hírû termékek ké-
szültek, gondolok itt elsõsorban a Boci
csokikra. Tetszett, hogy a szervezõk úgy
állították össze a kulturális programaján-
latot, hogy abban minden korosztály

megtalálta a kedvére valót. Nagyon szép a Rákóczi-vár környezete, gyö-
nyörû a Községi Fürdõ, amit úgy láttam, a vendégek közül többen is meg-
csodáltak. Gratulálok a rendezõknek az elért rekordhoz, ugyanakkor ta-
lán szerencsésebb lett volna, ha csokoládéból több van a fesztiválon.   

Egy teli mûanyag palackot hozott
be szerkesztõségünkbe augusztus
közepén a Fürst Sándor utca egyik
lakója. Elmondása szerint a flakont
a csapból származó ivóvízzel töltötte
fel. A folyadékban felrázása után sza-
bad szemmel jól látható fekete
szemcsék úszkáltak garmadával,
amelyek a férfi szerint feltehetõen
a városszerte korábban töltésre
használt cukorgyári koromból szár-
maznak. 

Kiss Attila, a GW-Borsodvíz Kft. to-
kaji üzemvezetõje lapunk érdek -
lõdésére ismertette: lakossági beje-
lentésre az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat helyi mun-
katársai is felvették velük a kapcso-
latot. A vízben látható szennyezõdés
valójában nem korom, hanem a ve-
zetékben lerakódott fémszemcsék,
amelyek a közelben épülõ áruházak
vezetékbekötései során kavarodtak fel
és jutottak el a lakossági fogyasztó-
kig. Az üzemvezetõ kiemelte: a szol-
gáltató rendszeresen gondoskodik az

általuk mûködtetett hálózat tisztán tar-
tásáról. A tûzcsapokon keresztül
eresztik le helyenként évente több al-
kalommal is a vízbõl lerakódó üle-
déket. Vannak azonban olyan veze-
tékszakaszok a városban, ahol ez a
módszer nem vezet eredményre. Ezek

közé tartozik a Fürst Sándor utca is,
ahol most a hirtelen nyomásváltozá-
sok miatt felkeveredõ vízbõl vitt a la-
kosság az újság szerkesztõségébe és
a tisztiorvosi szolgálathoz mintát,
ami azonban nem jelent veszélyt az
emberi egészségre. 

ÚSZOTT VALAMI AZ IVÓVÍZBEN

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK
INGYENEBÉD RÁSZORULÓK-

NAK. Az idén is harminc napig biz-
tosított meleg ebédet a rászoruló sze-
rencsi alsó tagozatos általános isko-
lás diákoknak az önkormányzat. Az
ingyenes ellátásban július 14. és au-
gusztus 12. között a gyermekvédel-
mi támogatásra jogosult családok ré-
szesültek.  A város képviselõ-testü-
lete a korábbi esztendõk kedvezõ ta-
pasztalatára alapozva eredményes
pályázatot nyújtott be a nyári gyer-
mekétkeztetés támogatására. Az ebéd
nem jelentett pluszkiadást a telepü-
lés költségvetésében, hiszen az ada-
gonkénti 350 forintos árat teljes egé-
szében az Önkormányzati Minisz-
térium fedezte, a támogatás összér-
téke meghaladta az 1,2 millió forin-
tot. Ennek köszönhetõen a nyári
szünetben 120 helyi fiatal jutott té-
rítésmentesen ebédhez a Bolyai is-
kola konyhájáról. 

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI PÁLYÁ-
ZATOK. Az Önkormányzati Mi-
nisztérium 1,6 milliárd forint keret-
összegû pályázatot hirdet a 47 leg-
hátrányosabb helyzetû – közöttük a
szerencsi kistérség – településeinek.
Az elõirányzat keretében az ezeröt-
száz és tízezer fõ lakosságszám kö-
zötti önkormányzatok a bölcsõdék és
az iskolák infrastrukturális fejleszté-
sére, a tízezer lélekszám alatti hely-
ségek pedig óvodák korszerûsítésé-
re és bõvítésére igényelhetnek két-
millió és ötvenmillió forint közötti tá-
mogatást. A szükséges önrész mér-
téke mindössze öt százalék. Az ön-
kormányzatoknak szeptember 15-ig
kell benyújtania pályázatukat,

amelyrõl október 22-ig döntenek, a
támogatást pedig 2009 végéig kell fel-
használni.

KAMIONSTOP-VÁLTOZÁSOK.
Szeptembertõl módosulnak a kami-
onstop szabályai, amitõl többek kö-
zött a péntek délutáni és hétfõ reg-
geli teherforgalmi csúcs enyhülését
várják a szakemberek. A változások
közé tartozik, hogy a nyári idõszak
kezdete június 15-rõl július 1-jére to-
lódik, ugyanakkor a forgalomkorlá-
tozási idõszak vége továbbra is au-
gusztus 31-e marad. Új elem, hogy
szombat reggel helyett délután há-
rom órától lép életbe a kamionok
közlekedési tilalma, ami a már meg-
szokott idõpontban, vasárnap 22
órakor ér véget. 

Bõvül azoknak az útvonalaknak a
köre, amelyekre a nyári idõszakban,
szombat délután és vasárnap este kö-
zött egyáltalán nem hajthatnak fel a
nehéz tehergépkocsik. Ezek közé tar-
tozik a 37-es számú fõút is, ahol Mis-
kolc és Sátoraljaújhely között a kor-
látozás idõszakában azok a teher-
gépjármûvek sem közlekedhetnek,
amelyek a korábban hatályos sza-
bályok szerint ez alól felmentéssel
rendelkeztek.

TANÉVNYITÓK AZ ISKOLÁK-
BAN. A szerencsi Bocskai gimnázi-
umban augusztus 29-én 8 órától tart-
ják a tanévnyitót, míg az esti tago-
zatra járók és a nappali rendszerû fel-
nõtt oktatású délutáni képzésben ré-
szesülõk ünnepsége szeptember 1-
jén 15 órától lesz. A szerencsi álta-
lános iskolások központi tanévnyitó

ünnepségének augusztus 31-én 17
órától a városi sportcsarnok lesz a
helyszíne. Az elsõ tanítási nap szep-
tember 1-je.

KINEVEZTÉK A VÁMPARANCS-
NOKOT. Változások történtek a
Vám- és Pénzügyõrség (VPOP) Észak-
magyarországi Regionális Parancs-
noksága vezetésében. Nagy János or-
szágos parancsnok augusztus 19-i ha-
tállyal Szabó Zsolt ezredest nevez-
te ki a testület élére, aki korábban a
VPOP vámigazgatója volt. A regio-
nális parancsnokság eddigi megbízott
parancsnoka, Bodrogi Tibor alezre-
des eredeti beosztásában, regionális
parancsnok-helyettesként látja el fel-
adatát. 

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Építészter-
vezõ (Szerencs), épületgépész, vil-
lanyszerelõ, lakatos (Szerencs), au-
tószerelõ (Szerencs), kozmetikus
(Szerencs), területi képviselõ (Sze-
rencs), szerkezeti lakatos (Szerencs),
gépjármûszerelõ (Szerencs), autó-
buszvezetõ (Szerencs), pultos fel-
szolgáló (Szerencs), fuvarszervezõ
(Bekecs), tehergépkocsi-vezetõ (Be-
kecs), angol szakos tanár (Mezõ -
zombor), testnevelés szakos tanár
(Tállya), matematika–fizika–számí -
tástechnika szakos tanár (Tállya),
rajz–bármely szakos tanár (Tállya),
asztalos (Taktaharkány), titkárnõ (Tar-
cal), recepciós (Erdõbénye), szakács
(Erdõbénye). 

További információ: Észak-ma-
gyarországi Regionális Munkaügyi
Központ Szerencsi Kirendeltsége
(tel.: 47/361-909).

A felsõoktatási intézményekben ki-
váló eredményt elért hallgatókat az
idén õsszel is jutalmazza a helyi ön-
kormányzat. 

A Kiváló Fôiskolások és Egyete-
misták Támogatására a felsôoktatá-
si intézmények államilag finanszí-
rozott nappali és levelezõ tagozato-
kon elsõ diplomájuk megszerzésére
tanulmányokat folytató, hallgatói
jogviszonnyal rendelkezõ diákok jo-
gosultak. Feltétel, hogy életvitelsze-
rûen Szerencsen éljenek. Elõírás,
hogy a hallgatók tanulmányi átlaga
a megelõzõ félévben meghaladja a

4,5-öt. Kizáró körülmény, ha valaki
köztársasági ösztöndíjban részesül,
és a családban az egy fõre jutó jö-
vedelem meghaladja az öregségi
nyugdíjminimum 200 százalékát,
azaz 57 000 forintot. 

A jegyzettámogatási igényeket
szeptember 30-ig kell benyújtani az
erre a célra készült nyomtatványon
a polgármesteri hivatal oktatási, köz-
mûvelõdési és városmarketing osz-
tályán. A kérelemhez csatolni kell az
egyetem vagy fõiskola igazolását az
elõzõ félév tanulmányi átlagáról, a
jelen félévre történt beiratkozás té-
nyét, továbbá valamennyi, a pályá-

zóval közös háztartásban élõ csa-
ládtagnak az igénylés benyújtását
megelõzõ három hónapra vonatko-
zó jövedelemigazolását. 

A pályázatok elbírálását az ön-
kormányzat végzi az oktatási és köz-
mûvelõdési, valamint a szociális és
egészségügyi bizottságok javasla -
tainak a figyelembevételével. A dön-
tés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Az elnyert összegek az odaítélést kö-
vetõ harminc napon belül vehetõk
át a polgármesteri hivatalban. 

A jegyzettámogatás mértéke hall-
gatónként minimum 10 ezer forint,
legfeljebb 20 ezer forint lehet.    

TÁMOGATÁS EGYETEMISTÁKNAK, FÔISKOLÁSOKNAK

BOLYAI MATEMATIKA-CSAPATVERSENY  
A fõvárosi Veres Péter Gimnázium

és Nagy-Baló András az új tanévben
Budapesten, valamint hét megyében
– közöttük Borsod-Abaúj-Zemp lén -
ben – meghirdeti a Bolyai matema-
tika-csapatversenyt. A megyei/körzeti
fordulóban írásos feladatot kell tel-
jesíteni, míg az országos döntõn írás-
ban és szóban egyaránt bizonyítani-
uk kell a résztvevõknek. A versenyen
azonos iskolába járó 3–8. osztályos
tanulók évfolyamonként szervezõdõ
tetszõleges számú négyfõs csapata in-
dulhat. Az 3. és 6. osztályosok egy-
egy, a 7. és 8. évfolyamosok pedig
két-két kategóriában versenyeznek
aszerint, hogy általános iskolába
vagy gimnáziumi osztályba járnak.

Nevezési határidõ: szeptember 18.
Nevezési díj: 800 Ft/fõ.

A megyei/körzeti fordulót követõen
a döntõbe bejutott csoportokat, va-
lamint az indulólétszám alapján to-
vábbi eredményesen szerepelt csa-
patokat díjazzák a szervezõk, a leg-
jobbak szintén jutalomban része-
sülnek. A pedagógusokat az induló
diákjaik száma és eredményessége
alapján elismerésben részesítik, kör-
zetenként és a döntõn egy-egy tanári
fõdíjat is kiosztanak. 

A versenyrõl további információ a
www.bolyaiverseny.hu internetes ol-
dalon olvasható, vagy a 30/386-
2445-ös, illetve a 30/440-6870-es te-
lefonszámokon kérhetõ. 



A Munkaerõpiaci Alap terhére, a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
támogatásával a Magyar Népfõisko-
lai Társaság pályázatot hirdet „A
mûvelõdés hete – a tanulás ünnepe”
tematikus programsorozatban való
részvételre.

A cél olyan szakszerûen felépített
és innovatív programok megvalósí-
tásának támogatása, melyek a szak-
mai, vagy a laikus közönség érdek -
lõdésére számot tartva foglalkoznak
az élethosszig tartó tanulás, a mun-
kaerõpiaci, a szakképzés, a nyelvi
képzés vagy az alapképzés terüle -
tei vel, a közösségi ismeretterjesztés-
sel, vagy bármilyen, a felnõttképzé-

si törvény által érintett tevékenységi
területtel. 

A programsorozat eseményeinek,
rendezvényeinek három fõ téma
köré kell szervezõdniük. Az egyes
témaköröket külön-külön progra-
mokban, vagy egy programban
együttesen is fel lehet dolgozni: a
hátrányos helyzetû felnõttek bevo-
nása a képzésbe, a tanulásba, bár-
milyen szinten és formában. A fel-
nõtt tanuló mint személyiség, mint
a felnõttképzés legfontosabb, köz-
ponti szereplõje. A felnõttkori tanulás
eszközeivel és módszereivel a kü-
lönbözõ kulturális értékek közötti
párbeszéd elõsegítése.

A programokat 2008. október 10–

31. között kell megvalósítani.
Pályázatot nyújthatnak be a fel-

nõttképzési törvény hatálya alá tartozó
vagy közmûvelõdési tevékenységet
folytató civil szervezetek, intézmé-
nyek, vállalatok.

Egy pályázattal kérhetõ támogatá-
si összeg: minimum 400 000 Ft és
maximum 700 000 Ft. A maximá-
lis keretösszegre kizárólag partner-
ségben megvalósított programokkal le-
het pályázni. A pályázható összeg
100%-os, vissza nem térítendõ tá-
mogatás, a támogatás 50%-a elõfi-
nanszírozás, a fennmaradó 50% fo-
lyósítása a szakmai beszámoló és a
teljes támogatási összegrõl történt el-
számolás elfogadását követõ 15 na-
pon belül történik.

A pályázat benyújtásának határideje
és helye: 2008. szeptember 8-án éj-
fél. Magyar Népfõiskolai Társaság
1077 Budapest, Wesselényi u.13., II/5. 

A pontos értelmezés érdekében
ajánlott a részletes felhívás gondos át-
tanulmányozása.

A teljes Pályázati Dokumentáció a
Magyar Népfõiskolai Társaság  Mûve -
lõ dés Hete honalapjáról tölthetõ le:
www.nepfoiskola.hu/muvhete

A program szakmai vezetõje: Mi-
hályfi Márta. Kapcsolattartó munka-
társak: Fesztbaum Zsófia, a program
országos koordinátora, valamint Sza-
bó Julianna, pályázati koordinátor.

Telefon: 1/ 411- 1459. Fax:1/ 411-
14-60

E-mail: zsofi@nepfoiskola.hu, illet-
ve juli@nepfoiskola.hu
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NYÁRI FELÚJÍTÁSOK AZ INTÉZMÉNYEKBEN
Néhány nap és újra

kitárulnak az iskolák
kapui, azonban a nyá-
ri szünidõben számos
tennivaló akadt az in-
tézményekben, ahol
lázasan készültek a
szeptemberi tanév-
kezdésre. 

A Bocskai gimnázi-
umban négy tante-
remben végeztek teljes
felújítást. Két tanuló-
szobát alakítottak át,
amelyekbe speciális
padokat és 42 új szá-
mítógépet helyeztek
el. A vizesblokkok tisz-
tasági meszelésén túl
új szõnyeget kapott a két udvari te-
niszpálya és védõgranulátummal lát-
ták el a mûfüves futballpályát is, ahol
a törött palánkdeszkák cseréje is
megtörtént. 

A középiskolai kollégiumban is be-
fejezõdött a kerítés burkolása, je-
lenleg is tart a fõépület lépcsõjének
rekonstrukciója, a vizesblokkok fel-
újítása és az emeleti ablakok mázo-
lása.

A Szerencsi Általános Iskola Bo-

lyai-épületében a kisebb javítások
mellett megtörtént a mosdók és WC-
k tisztasági meszelése. A negyedik és
nyolcadik osztályok tantermeit, a
parkettázással és lakkozással együtt
teljes egészében újjá varázsolták. 

Az idei nyár egyik legnagyobb is-
kolai beruházása a Rákóczi-épület-
ben történt, ahol az immár húsz -
esztendõs fiú- és leányöltözõk át-
alakításával a vízvezeték-szerelési
munkák mellett teljesen új burkola-

tot kaptak a falak és a
padlózat is. 

Az óvodákban is a
legfontosabb munká-
kat végezték el. Mind
a négy épületben fris-
sen meszelt mosdók,
tálalókonyha várja a
kicsik érkezését. A
gyárkerti épületben
véget ért a nagytaka-
rítás, tisztasági festés
volt a mosdókban, a
tá la lókonyhában,
emellett megtörtént az
udvari játékok mázo-
lása is. Mivel a város
önkormányzata pá-
lyázatot nyújtott be az
óvodafelújítási prog-

ramra, így nagyobb beruházás  egye -
lõ re nem kezdõdik ebben az épü-
letben. 

A Napsugár óvodában összesen
hat mosdót és a tálalókonyhát fes-
tették át a nyáron, és az udvari já-
tékok mázolása és javítása is meg-
történik. Hasonló a helyzet Ondon
is, ahol a legfontosabb egészségügyi
festés mellett az udvari eszközök
karbantartását végezték el augusz-
tusban.

Év elején hallottunk róla elõször,
hogy június elején a negyedik évfo-
lyam erdei iskolába megy Simára.
Nagy izgalommal készültünk erre az
alkalomra, melynek célja a természet
iránti érdeklõdés felkeltése volt.   

Június 2-án elérkezett a nap. Igye-
keztünk a lehetõségeket maximáli-
san kihasználni. A szabadidõ hasz-

nos eltöltéseként hegyet másztunk,
csillagtúráztunk, számháborúztunk,
új kidobós játékokat tanultunk, le-
veleket, terméseket gyûjtöttünk. Gyö-
nyörû környezetben ismerkedtünk a
természet szépségeivel, növényeivel,
állataival. Már az elsõ napon fel-
adatlapokat kaptunk, amelyeket fo-
lyamatosan oldottunk meg. A tanító
nénik rendszeresen ellenõrizték az
épületek tisztaságát, így szinte min-
dig versenyben voltunk egymással.
Az utolsó nap megtartott ered-
ményhirdetésen a gyõztes csapatok
jutalomban részesültek. 

A tábor nagyszerû alkalom volt
arra, hogy az osztályközösségek, év-
folyamok és az iskola két épületében
tanuló gyerekek megismerjék egy-
mást, baráti kapcsolatok szövõdjenek. 

Nagyon jól éreztük magunkat, kö-
szönjük a tanító nénik munkáját. 

Kívánjuk, hogy a következõ évek er-
dei iskoláiban résztvevõknek is ilyen
kellemesen teljen a Simán töltött idõ. 

A negyedik évfolyamon tanulók
nevében: 

Puskás Réka 4. d osztály  
Szerencsi Általános Iskola 

SZÜNIDEI PROGRAM A RÁKÓCZIBAN
Kitört a vakáció, ám a nyári szü-

net elsõ hetét többen mégis az is-
kolában töltöttük. Persze nem ta-
nulással, hanem játékkal és szóra-
kozással! A napközis tábor elsõ
napján kézmûves foglalkozások vol-
tak, ahol agyagoztunk, készítettünk
malmot, aszfaltra rajzoltunk, papír-
darabkákból képet készítettünk, dél-
után pedig fagyizni mentünk. Ked-
den a Bowling Clubban kezdtük a
napot, utána sportvetélkedõk voltak
a suliban és az ügyesebbek jutalmat
is kaptak Uray tanár bácsitól. A szer-
dai lovasiskolai látogatás az esõ mi-
att elmaradt, pedig nagyon várta

mindenki, de így is jól telt a nap,
mert helyette moziba mentünk Mis-
kolcra.

Csütörtökön városnézés, fagyizás,
templom és az uszoda volt az úti cél,
pénteken pedig Sárospatakon vol-
tunk a strandon, ahol nagyon jól
éreztük magunkat és az idõ is szu-
per volt.

Nagyon örülünk, hogy ilyen jó
programokat szervez nekünk az is-
kola minden évben, és köszönet érte
a tanárainknak is! Tavaly is voltunk,
és jövõre is megyünk!

Dovák Dorka 2. b,
Nagy Nikoletta 3. a

NAPKÖZIS TÁBOR
DIÁKOKNAK

Az elmúlt évek kedvezõ fogadta-
tása és tapasztalatai alapján idén is
megrendeztük nyári napközis tábo-
runkat.

Iskolánk mindkét épületében – a
tanévzárót követõ héten –, egy idõ -
ben tartottuk a foglalkozásokat. A tá-
bor programjának összeállításánál
szem elõtt tartottuk a gyerekek nagy
mozgásigényét, érdeklõdési körét,
ugyanakkor arra törekedtünk, hogy
a fiataloknak lakóhelyükrõl szerzett
új ismeretekkel, tapasztaláson ala-
puló élményekkel tegyük érdekessé,
változatossá, ugyanakkor értékessé a
közösen eltöltött napjait. Az iskolai
védõnõ és a testnevelõk segítségé-
vel arra is ügyeltünk, hogy a kicsik
gyakorlati úton sajátítsák el az egész-
séges életmód, életvitel kialakításá-
hoz szükséges alapkészségeket. Az
informatikai foglalkozások – a játék
mellett – kiváló lehetõséget nyújtot-
tak új ismeretszerzéshez: így példá-
ul adatokat gyûjtöttünk a kirándulá-
sok (Sárospatak, Nyíregyháza) hely-
színein található látnivalókról, lakó-
helyük nevezetességeirõl, illetve szö-
veges élménybeszámolót szerkesz-
tettünk az itt látottakról. A minden-
napos sportfoglalkozások óriási él-
ményt nyújtottak a kicsiknek, külö-
nös tekintettel arra a nem elhanya-
golható tényre, hogy szereplésüket
– teljesítménytõl függõen – igye-
keztünk jutalmazni. Népszerû prog-
ram volt a kerékpártúra az ondi hor-
gásztóhoz, az uszodai játékos ver-

senyek, valamint a kézimunka-fog-
lalkozás, amelynek saját kézzel ké-
szített „végtermékét” örömmel vitték
haza a gyerekek. A tábor záró nap-
ja jelentette természetesen a gyere-
kek számára a legnagyobb élményt,
hiszen a rákóczis gyerekek Sáros-
patakra látogattak el egy strandolás-
sal egybekötött kirándulásra, a bo-
lyaisok pedig a Bányai Lovasiskola
közremûködésével egy lovaskocsis
városnézésen vettek részt.

A tábor nagy sikerét a szülõk és a
gyerekek pozitív visszajelzései bi-
zonyítják. Néhány táborozó véle-
ménye: „Nagyon örülünk, hogy ilyen
jó programokat szervez nekünk az
iskola minden évben, és köszönet
érte a tanárainknak is!” (Dovák Dor-
ka 2. b és Nagy Nikoletta 3. a), „Na-
gyon izgalmas programok voltak. Jó
volt úgy iskolába menni, hogy nem
kellett tanulni, felelni és dolgozatot
írni. Kár, hogy csak egy hétig tartott!”
(Krajnyák Enikõ 4. d) 

Ezek a vélemények elismerést is je-
lentenek számunkra: nevelõink, pe-
dagógiai asszisztenseink hozzáérté-
se, felkészültsége, elhivatottsága most
sem volt hiábavaló. Köszönet érte
mindannyiuknak! Ugyanakkor az
ily módon szerzett információk el-
õrevetítik a következõ év feladatait,
miszerint az új tanév végén hason-
lóan változatos, színes programmal,
de hosszabb idõtartamra szervezzük
majd iskolánk napközis táborát.

Kovács Jánosné
igazgatóhelyettes

A Scholtz Jenõ Alapítvány idén 17.
alkalommal rendezte meg nyári tá-
borát a zenét tanuló diákok számá-
ra. Augusztusban 73 kisdiák nyaral-
hatott hat napig Kékeden többek kö-
zött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat  jóvoltából, hiszen a
civil szervezet 300 ezer forint tá-
mogatáshoz jutott a közgyûlés által
kiírt mecénás pályázaton. A program
eredményes megvalósítását Osvay
György, Ambriskó Ádám, Mészáros
Miklós, Boros Márta és Pelbárt Tibor
is segítették.  

A gyerekek nagyon tartalmas na-
pokat töltöttek a zempléni település
kastélyában. A zenetanárok: Osztás
Katalin, Bene Zsuzsa, Czimbalmos
Valéria, Helyes Krisztina, Osztás

György, Osztás Tamás, Regõs Ádám
és Vreczenár Péter reggeltõl estig ké-
szítették fel a diákokat a tábori záró-
hangversenyre. Harkályné Kovács
Katalin fáradhatatlanul drámajátéko-
kat játszott velük, még éjszakánként
is különbözõ vetélkedõket szervezett.
Asszúné Fóris Szilvia szülõ pedig el-
vállalta, hogy különbözõ kéz mû ves
foglalkozásokat tart az éppen pihenõ
gyerekeknek. A fergeteges hangula-
tú zenetábort egy másfél órás hang-
versennyel zárták, amelyet Koncz
Ferenc, a B.-A.-Z. Megyei Közgyûlés
alelnöke nyitott meg. A gyerekek
nagy örömére nagyon sok szülõ, test-
vér, nagyszülõ és barát látogatott el
aznap Kékedre. Kovács Péterné

kuratóriumi elnök 

ERDÕN-MEZÕN JÁRTUNK 

IFJÚ MUZSIKUSOK GYAKOROLTAK 

A nyári zenei tábor a gyakorlás helyszíne. 

EGYENLÕ ESÉLYT A TANULÁSBAN MINDENKINEK!

A Rákóczi iskolában a vízvezetékek cseréjét is elvégezték.

A mindennapos sportfoglalkozások élményt jelentettek a fiataloknak.
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POTYAUTASOKAT, STRANDOKAT
ELLENÕRIZ AZ ADÓHATÓSÁG

Az APEH Észak-magyarországi
Regionális Igazgatósága az elmúlt
hónapokban az Országos Egészség-
biztosítási Pénztárral közösen az
egészségügyi szolgáltatások igénybe
vételének jogosultságait vette górcsõ
alá. Az adóhatóság ellenõrei hét má-
sik hatósággal összefogva a nyári ide-
genforgalmi szezonhoz kapcsolódó
ellenõrzéseket végeznek – hangzott
el a július 31-én Miskolcon megtar-
tott sajtótájékoztatón. 

A nyári akcióban az APEH mellett
a vám- és pénzügyõrség, a fogyasz-
tóvédelmi hatóság, az ÁNTSZ, a
rendõrség és munkavédelmi fel-
ügyelõség ellenõrei vesznek részt. A
csoportok idegenforgalmi szem-
pontból frekventált helyszíneken,
rendezvényeken, vízpartokon,  für dõ -
kön, strandokon, piacokon, vásáro-
kon bukkannak fel – ismertette Tom-
pa Krisztián operatív ellenõrzési
fõosztályvezetõ. Az idényjellegû te-

rületek mellett a színesfém-felvásár-
lókat és a telephelyeiket is fokozott
figyelemmel kísérik. Az Észak-ma-
gyarországi régióban július végéig
hetven különbözõ helyszínen, 330 el-
lenõrzés 40 százalékánál találtak
szabálytalanságot a vizsgálatot
végzõk nyugta-, illetve számlaadás-
nál, a foglalkoztatás szabályszerûsé-
génél, valamint az áruk eredeténél.
Az adóhatóság 15 millió forint bír-
ságot szabott ki, húsz üzletet bezár-
tak vagy tevékenységüket felfüg-
gesztették. Az elmúlt hónapokban az
APEH-vizsgálatok másik fontos te-
rülete az egészségügyi szolgáltatá-
sokat jogosulatlanul igénybe vevõk
kiszûrése volt. Az ellenõrzések ki-
terjedtek azokra a személyekre is,
akik ugyan nem vettek igénybe el-
látást és nem szerepelnek a nyilván-
tartásban sem, de TAJ-számmal ren-
delkeznek. – Az eddigi adatok alap-
ján ötezer magánszemély esetében
mulasztotta el közel négyezer fog-

lalkoztató a bejelentési kötelezettsé-
gét – tájékoztatott Institóriszné Koz-
ma Erzsébet adó- és illetékügyi szak-
igazgató. Ismertette, hogy az APEH
közel 80 ezer fõnek értesítõt küldött,
akik a hatóság nyilvántartása szerint
nem rendelkeznek biztosítással. A fel-
szólító levelek eredményeként az
Észak-magyarországi régióban közel
530 fõnek rendezõdött a biztosítási
jogviszonya, ugyanakkor 3500 fõt
meghaladó magánszemély esetében
az egészségügyi szolgáltatás jogo-
sultsági státusz tisztázása érdekében
adóhatósági ellenõrzést kezdemé-
nyeztek. Egyelõre az APEH miskol-
ci ügyfélszolgálatán személyesen
vagy postán lehet benyújtani az
egyeztetõ adatlapot vagy adateltéré-
si nyilatkozatot, de a tervek szerint
õsztõl Szerencsen a polgármesteri hi-
vatalban kihelyezett ügyfélfogadást
tart majd az adóhatóság, ahol az
egészségügy potyautasai is rendez-
hetik jogviszonyukat. S. L.

Ez év õszétõl újabb lendületet kap
az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) – húzta alá Forgács
Barnabás (fotónkon), a Földmûve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium (FVM) helyettes államtitkára. A
szakpolitikus kiemelte, hogy a kö-
zeljövõben a harmadik és negyedik
intézkedéscsoport keretében a vi-
dékfejlesztési projektekre, illetve a LE-
ADER program végrehajtására he-
lyezõdik a hangsúly.

Októbertõl kaphatnak támogatást
mindazok, akik mikrovállalkozást sze-
retnének létrehozni, vagy fejleszteni
Magyarországon. Emellett uniós for-
rásokhoz juthatnak azok is, akik a ven-
déglátási tevékenységet, a falusi tu-
rizmust kívánják fejleszteni térségük-
ben. A falufejlesztésre és a vidéki örök-
ség megõrzésére szintén októbertõl le-
het támogatási kérelmet benyújtani.
Erre az intézkedéscsoportra összes-
ségében csaknem 230 milliárd forint
áll rendelkezésre. 

Forgács Barna-
bás kiemelte, hogy
az országban meg-
alakult 96 helyi 
LEADER közösség,
amelyek mûködése
lefedi az ország
egész területét.
Ezek a szervezetek a már említett négy
induló intézkedéscsoportra alakították
ki nemrégiben a helyi vidékfejleszté-
si stratégiájukat. Így a rendelkezésre
álló forrásokat a helyi igények figye-
lembe vételével lehet majd felhasz-
nálni a leghatékonyabb módon a ki-
sebb területi egységek, régiók érde-
keinek maximális érvényesítésével.
A helyi források felhasználása a 
LEADER-szemlélet érvényesítésével
történik. Mindez azt jelenti, hogy ott
hozzák a döntéseket a pénzek elosz-
tásáról, ahol azt valóban el tudják dön-
teni, hogy szükség van-e egy adott
program, beruházás megvalósítására
vagy sem. Ezért a szóban forgó 96 he-
lyi közösséget a késõbbiekben – de
belátható idõn belül – jogi személy-
ként is el kívánják ismerni annak ér-
dekében, hogy döntéseik háttere meg-
alapozott és jogilag is rendezett legyen.
Várhatóan a LEADER-program jövõ év
elején kezdõdik, ugyanúgy, mint az
Integrált Közösségi és Szolgáltató Te-
rek (IKSZT-k) kialakításához kérhetõ
támogatás igénybevételének lehetõ -
sége is. A jövõ év tavaszán elkezdõdik
az állattenyésztés fejlesztésére szánt
források odaítélése is, továbbá foly-
tatódik az agrár-környezetgazdálko-
dási programok finanszírozása is. 

Eddig az ÚMVP keretében 500
milliárd forintot meghaladó támoga-
tási igényt regisztráltak valamivel több
mint 35 ezer támogatási kérelem
alapján. A szakértõk 277 milliárd fo-
rintot meghaladó támogatási igényt
hagytak jóvá, mintegy 20 ezer pályá-
zónak. A megítélt pénz csaknem 10
százalékát, több mint 24 milliárd fo-
rintot már ki is fizettek az igénylõk-
nek. Ez utóbbit igen jelentõs ténynek
tartotta a helyettes államtitkár, mivel
ilyen mértékû kifizetésre még nem volt
példa az unióhoz újonnan csatlako-
zott tagországok körében. 

Forgács Barnabás emlékeztetett:
hazánk hét évre szóló vidékfejleszté-
si programját a múlt év õszén fogad-
ták el a brüsszeli illetékesek. A ma-
gyar kormányzat már az elfogadás elõtt
meghirdette az ÚMVP keretében a
gépbeszerzés támogatását, illetve az

állattartó telepek korszerûsítésének
segítését. Az utóbbi intézkedéssel
kapcsolatban elmondta: a moderni-
záció 2500 telepet érint és 1876 ked-
vezményezettnek mintegy 220 milli-
árd forint támogatási forrást ítéltek oda.
Mindez a helyettes államtitkár becs-
lése szerint mintegy 400 milliárd fo-
rint beruházási összeget jelent. 

Az ÚMVP elsõ évében még forrá-
sokat lehetett szerezni a mezõgazda-
sági területek erdõsítésére, az ener-
giaültetvények és gyümölcsösök tele-
pítésére, továbbá a kedvezõtlen adott-
ságú területek támogatására, valamint
a szaktanácsadás segítésére. Forgács
Barnabás külön szólt az agrárgazda-
ság kedvezõtlen korösszetételének
megváltoztatását célzó két intézke-
désrõl, a fiatal gazdák támogatásáról
és a gazdaságátadási folyamat segíté-
sérõl, ösztönzésérõl. A helyettes ál-
lamtitkár szerint a fiatal gazdák támo-
gatása egyértelmûen sikertörténet, mi-
vel több mint 3500-an pályáztak e
pénzügyi forrás elnyerésére. Ezért a 8,2
milliárd forintos forrást – amelyet e te-
rület finanszírozására elõzetesen ter-
veztek – átcsoportosítással megnövel-
ték mintegy 18 milliárd forintra. Így vár-
hatóan mintegy 1000 fiatal gazdálko-
dó juthat munkája megkezdéséhez, il-
letve fejlesztéséhez vissza nem térí-
tendõ többletforráshoz. A gazdaság -
átadási program azonban nem hozta
meg a várt sikert, mivel összesen 62
támogatási kérelem érkezett. Ezt a fo-
lyamatot a projekt feltételeinek ismé-
telt átgondolásával szeretnék az eddi-
ginél jobban támogatni. 

Forgács Barnabás a várakozásoknak
megfelelõnek ítélte a harmadik in-
tézkedéscsoport, a vidékfejlesztés cél-
ját szolgáló úgynevezett tanyabusz-
program megvalósítását. E projekt ke-
retében több mint ezer település ka-
pott támogatást mintegy 16 milliárd
forint értékben. 

Hasonlóan eredményesnek minõ -
sítette a helyettes államtitkár a kerté-
szeti gépberuházások támogatását, a
növénytermesztést szolgáló létesít-
mények – szárítók, tisztítók – kor-
szerûsítését, valamint a kertészeti ter-
melõ és tároló létesítmények moder-
nizációját. E három jogcím esetében
több mint 120 milliárd pénzügyi for-
rás állt rendelkezésre. 

Az ÚMVP projektjei igazodnak a
gazdálkodók igényeihez, és a vidé-
ken élõk életminõség-javító elvárá-
saihoz.

Ebben az esztendõben az átla-
gosnál nagyobb termésre van kilá-
tás a Tokaji borvidéken. A csapa-
dékos idõjárás miatt az ültetvé-
nyekben helyenként jelentõs káro-
kat okoz a lisztharmat, ami rontja
a gazdák értékesítési esélyeit. Félõ,
hogy nem lesz a teljes szõlõmeny-
nyiségre vevõ a borvidéken és az
árak is elmaradnak a várakozások-
tól – ami szintén hátrányosan érint-
heti a termelõket.

Az elmúlt évben
az aszály, idén pe-
dig a gyakori
esõzések okoznak
gondot a Tokaji
borvidéken. A
szélsõséges idõjá-
rásnak köszönhe-
tõen a különbözõ betegségek –  el -
sõ sorban a lisztharmat – hamar fel-
ütötték a fejüket a parcellákban, és
ez a szokásosnál is gyakoribb nö-
vényvédelemre kényszerítette a gaz-
dákat. Félõ, hogy a többletkiadáso-
kat a szüret idején nem tudják majd
az átvételi árban érvényesíteni a ter-
melõk, mert kevesebb lesz a felvá-
sárló, és a túlkínálat miatt a tavalyi-
nál kisebb összeget kapnak majd a

szõlõ kilójáért a gazdák. Marcinkó
Ferenc (fotónkon), a Tokaji Borvidék
Hegyközségi Tanács elnöke arról tá-
jékoztatta lapunkat, hogy az idén az
átlagos 300-350 ezer mázsa helyett
400 ezer mázsa körüli termés vár-
ható Hegyalján. A gazdák mûvelési
költségei elsõsorban a magas gázolaj-
és permetszer-árak miatt jelentõsen
növekedtek. A Dél-balatoni borvi-
déken már augusztus közepén meg-
kezdõdött a szüret és az árak nem
biztatóak. A hazai pincékben lévõ
készletek mellett ugyanis jelentõs
mennyiségû olcsó olasz bor áramlik
az országba. Ugyanakkor ország-
szerte sok szõlõ van tõkéken, ami mi-
att a korábban Tokaji borvidék ter-
mésének mintegy harminc százalé-
kát átvevõ alföldi felvásárlók egyál-
talán nem, vagy csak kis mennyisé-
gért jelentkeznek majd. Így várható-
an lesz, aki még a tavalyinál ala-
csonyabb áron sem tudja majd el-
adni a megtermelt boralapanyagot.   

A törvényi elõírások változásának
köszönhetõen idén a Szerencs és Tér-
sége Hegyközség beolvadt a Rátka
Hegyközségbe. Az immáron mintegy
520 hektár termõterülettel rendelkezõ
szervezet tagsága közül elsõsorban
azok kerülhetnek nehéz helyzetbe,

akik több évre szó-
ló szerzõdés híján,
az éppen aktuális
piaci viszonyok
között kénytelenek
értékesíteni a szõ -
lõjüket – emelte ki
érdeklõdésünkre
Bogacskó Józsefné hegybíró (fotón-
kon). A lisztharmattal és peronosz-
pórával fertõzött fürtökre bizonyosan
nem lesz jelentkezõ. A Tokaj Keres-
kedõház Zrt.-vel kapcsolatban álló
gazdák számára biztonságot jelent a
két évre szóló megállapodás, a töb-
bi felvásárló azonban kivár. Ez egy-
fajta kiszolgáltatottságot jelent a ter-
melõknek, hiszen a vevõk diktálják
az árat, a minõséget és a szüret idõ -
pontját egyaránt. 

Azok a gazdák, akiknek a szõlõjé-
ben elterjedt a lisztharmat, az idén
már bizonyosan nem számíthatnak
jó szüretre. Az egészséges ültetvé-
nyekben azonban kedvezõ idõjárás
esetén akár jelentõs mennyiségû
aszú is képzõdhet. Szükség is volna
rá, hiszen ezzel jelentõsen csökkenne
a termésmennyiség, a borkülönle-
gességek alapanyaga pedig még min-
dig a legjobban eladható termék To-
kaj-Hegyalján. Á. A.

AZ ANYATEJ FONTOSSÁGA

Harmadik alkalommal szerveztek
ünnepséget augusztus 1-jén a sze-
rencsi védõnõk az anyatej világnap-
ja alkalmából. A helyi rendelõinté-
zet tornatermébe csemetéikkel ér-
keztek az anyukák. Az idén több mint
harmincan fogadták el a programra
szóló invitálást. A csöppségek öröm-
mel vették birtokba a széksorok elõtt
elhelyezett szivacsszõnyeget. Az ese-
mény résztvevõit Apjok Lászlóné kö-
szöntötte, majd az anyatejes táplá-
lás fontosságáról Bobkó Géza beszélt.
A gyermekorvos elõadásában kie-
melte, hogy a szoptatás során az új-
szülöttek és a csecsemõk minden

olyan anyaghoz hozzájutnak, amire
az egészséges fejlõdéshez szükségük
van. Egyetlen tápszer sem tudja tel-
jes egészében pótolni az anyatejet.
Nem véletlen, hogy az egészségügyi
világszervezet a babák táplálására
hathónapos korukig kizárólagosan a
szoptatást ajánlja. Székely Zsuzsa
énekszámokat adott elõ, a Gyárker-
ti óvodások mûsorral kedveskedtek
a jelenlévõknek, Tóth Zoltán pedig
egy szívhez szóló verset adott elõ. A
tombolasorsoláson értékes ajándé-
kokat nyertek a jelenlévõ kismamák,
akiket a program végén egy-egy szál
virággal köszöntöttek a védõnõk. 

A szeptember elején települé-
sünkre érkezõ harmincfõs geisen -
hei mi küldöttség fogadásáról tartott
megbeszélést augusztus 14-én a Sze-
rencsi Testvérvárosi Egyesület. A ci-
vil szervezet népes tagságából azok
voltak jelen a programon, akik sze-
mélyesen is kiveszik majd a részü-
ket a vendéglátásból. Cseppely János
egyesületi elnök ismertette, hogy az
elmúlt évektõl eltérõen idén nem
nyertek európai uniós támogatást a
testvérvárosi kapcsolatok ápolására.

Ebben az évben ugyanis az önkor-
mányzat már sikeresen pályázott
Brüsszelnél a tavaszi Europart elne-
vezésû ifjúsági találkozó megvalósí-
tására, emiatt az egyesület kérelmét
elutasították. A megbeszélésen el-
hangzott, hogy a szûkösebb pénzügyi
keretek ellenére színvonalas négy-
napos programot állítottak össze a
vendégeknek, akik vonattal érkeznek
és a hagyományoknak megfelelõen
többségében szerencsi családoknál
szállnak meg.

A programra több mint harminc kisgyermekes anyuka fogadta el a
szervezõk invitálását. 

VENDÉGLÁTÁSRA KÉSZÜLÕ
TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET 

BORÚS SZÜRETI KILÁTÁSOK

MÉRLEGEN A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 
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Ebben az esztendõben is tartalmas
programokkal várta az érdeklõdõket
a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár által szervezett kulturális
eseménysorozat. A Szerencsi Nyár
keretében kórushangverseny, táncos,
zenés szórakoztató mûsorok, szín-
házi elõadások, divatbemutató és
rockkoncert szórakoztatta a kö-
zönséget. 

A júliusi programok után ebben a
hónapban is folytatódott a rendez-
vénysorozat, amikor augusztus 2-án
a Rákóczi-várban, parádés szerep -
osztásban láthatta a publikum Ben-
csik Imre: Kölcsönlakás címû bohó-
zatát. A Kalmár Tibor által rendezett
darabban többek között Harsányi Gá-
bor, Csala Zsuzsa, Rátonyi Hajnal,
Gergely Róbert és Straub Dezsõ lé-
pett színpadra. 

A csillagok hazatértek. Nem túl-
zás ezt állítani, hiszen augusztus 8-
án a helyi születésû Herczeg Zoltán
divattervezõ mutatta be legújabb
kollekcióját.

Hatalmas tömeg, kattogtak a fény-
képezõgépek, a kifutón pedig sokak
számára ismerõs arcok jelentek meg,
hiszen az est modelljei egytõl egyig
helyi fiatalok voltak. Õk voltak azok,
akik a Barbaro és a Napra zeneka-
rok muzsikájára bemutatták a Her -
czeg Zoltán által megálmodott ru-

hakölteményeket. A magyarkártya-
motívumokkal díszített, egyedi ter-
vezésû darabok óriási sikert arattak

a közönség körében.
A neves divattervezõt

már gyermekkorában ma-
gával ragadta a magyar kár-
tya szín- és motívumvilága.
Zoli ma már nemigen vesz
paklit a kezébe, de az öt-
let most új tervezésû ruhá-
iban nyûgözi le a divatvi-
lág szerelmeseit. 

Ha valaki arra gondol,
hogy extravagáns és olykor
az utcai viseletre elképzel-
hetetlen ruhák jelentek meg
a színpadon, akkor téved.
Zoli alkotásai teljes egé-
szében hordható darabok,
annak ellenére, hogy az in-
gek, blúzok, nadrágok és ki-
egészítõkbõl álló kompozí-
ciók tükrözik a tervezõ nem
mindennapi ízlésvilágát.

– Showtime, teltház, si-
ker, taps. Kijövök, meghaj-
lok, élvezem, nagyon jó! –
Így jellemezte röviden a
szerencsi bemutatót inter-

netes blogján Herczeg Zoltán, aki a
divatshow végén maga is végigvo-
nult a kifutón, hogy megköszönje kö-
zönség elismerését. 

A mûsor végén a város polgár-
mestere emléklappal és egy kis he-
lyi ajándékkal kedveskedett Sze-
rencs neves szülöttének.

Hatalmas érdeklõdés elõzte meg a
színpadra lépõ Hooligans mûsorát.
Kora délutántól hosszú sorok álltak
a Rákóczi-vár északi és déli kapujá-
nál, akik az esti koncertre szerettek
volna bejutni. A program elkezdõdött,
és a fiúk hosszú évek után ismét ha-
talmas bulit hoztak a Rákóczi-vár ud-
varára. Dübörgött a környék, zengett
a város. Ördög Tibor, azaz Csipa per-
cek alatt bemelegítette a közönséget.
A színpad elõtti, mintegy kétezres tö-
meg közel két órán át skandálta a leg-
nagyobb Hooligans-slágereket, majd
a csapat legújabb lemeze, a Privát
mennyország címû album dalaiból
adott ízelítõt a zenekar. A Hooligans-
fiúk hozták jó formájukat és remek
hangulatot varázsoltak a Rákóczi-
vár falai közé. Aki láthatta és hallhatta
a szerencsi koncertet, nem csodál-
kozik többé azon, hogy miért neve-
zik napjaikban az egyik legjobb ha-
zai rock-csapatnak a Hooliganst,
akik közül hárman ezen a települé-
sen látták meg a napvilágot. 

A szerencsi csillagokat a helyi Ta-
kács Cintia képviselte az augusztus
16-ai elõadáson. A produkció végén
a hagyományok szerint a város pol-
gármestere virággal és emléklappal
köszönte meg a Bocskai gimnázium
ifjú tehetségének énekszámát.

A továbbiakban sem volt hiány a
földi csillagokból, hiszen a me-
gyénkbõl származó, hazánk popze-
nei életében egyre népszerûbb  mezõ -
kövesdi Csézy elõadásán tapsolt a kö-
zönség. A 2008-as VIVA Comet-díj
átadáson Az év legjobb nõi elõadó-
ja címmel jutalmazott, kivételes te-
hetségû énekesnõ világslágereket,
valamint a Szívverés címû lemezérõl
adott elõ dalokat.

Az est a miskolci Lazúr Kulturális
Táncsport Egyesület mûsorával foly-
tatódott. 

Augusztus 23-án Széles András és
a szerencsi Czina Boglárka, az Ifjú-
sági Világbajnokság elsõ helyezett-
jei, magyar bajnokok mutatták be
Táncvarázs címû mûsorukat. A szín-
vonalas produkció után a Szerencsi
Várszínház keretében Král Gábor:
Egy fekete és egy szõke címû pikáns
kabaréja került színpadra Gregor
Bernadett és Nyertes Zsuzsa fõsze-
replésével. A darabot Bodrogi Gyu-
la rendezte.

Az idén is színvonalas produkciók-
kal várta az érdeklõdõket augusztus
8–17. között a Zempléni Fesztivál. Az
immár tizenhetedik alkalommal meg-
rendezett mûvészeti seregszemlének
hagyományosan Szerencs volt az egyik
házigazdája.

Az idén a Reneszánsz év
jegyében szervezõdõ Zemp-
léni Fesztivál elsõ szerencsi
eseményét augusztus 9-én
tartották a Munkás Szent Jó-
zsef templomban. A részt-
vevõket Turjányi Miklós
fesztiváligazgató üdvözölte, kiemelve,
hogy a város impozáns temploma elsõ
alkalommal szolgál helyszínéül a ko-
molyzenei programsorozatnak. Róna-
völgyi Endréné polgármester köszönt-
õjében arra hívta fel a figyelmet, hogy
Szerencsen hosszú évtizedekre visz-
szanyúló hagyománya van a kórus-
muzsikának. A város mindig szívesen
adott otthont olyan színvonalas kultu-
rális eseményeknek, amilyeneket a
Zempléni Fesztivál szervezõi biztosí-
tanak az érdeklõdõ közönségnek a tér-
ség településein. A köszöntõk után az
Angelica Leánykar és a Honvéd Férfi-
kar a budafoki Dohnányi Zenekar
közremûködésével az olasz egyház-
zene különbözõ korszakaiból adott íze-
lítõt a közönségnek. 

A fesztivált záró helyi eseményként
augusztus 17-én a Rákóczi-várban Re-
neszánsz napra invitálták a közönsé-
get. Kora délután a történelmi falak tö-
vében Mátyás király udvarába kalau-
zolta az érdeklõdõket a Mare Tempo-
ris Történelmi Hagyományokért Ala-
pítvány. A szerencsi eseményre ellá-
togatott az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium kulturális államtitkára.
Schneider Márta (fotónkon) szerint az
idei Reneszánsz évnek kettõs üzenete
van. Az egyik a visszaemlékezés a több
mint ötszáz évvel ezelõtti történelmi id-
õszakra, annak eredményeire. A má-

sik pedig a jövõbe tekintés, ami a „Gon-
dold újra!” jelmondatban is visszatük-
rözõdik. Azt szeretnék, hogy az em-
berek közül minél többen értékeljék át
a kultúrához, a mûvészetekhez, vagy
akár a környezetükhöz fûzõdõ viszo-

nyukat, egy kicsit úgy, mint
a reneszánsz emberek:  krea -
tívan, innovatívan és sok
életörömmel.    

Az államtitkár lapunk azon
kérdésére, hogy véleménye
szerint az államnak milyen
szerepe lehet a Zempléni
Fesztivál fenntartásában, ki-

fejtette: a színvonalas, magas mûvészeti
értéket képviselõ rendezvénysorozat fi-
nanszírozása nem hagyatkozhat kizá-
rólag a szponzorokra és a jegybevéte-
lekre, kiszámítható állami támogatás-
ra is szükség van a tervezhetõség ér-
dekében. Éppen ennek érdekében vál-
toztatta meg a szaktárca a fesztiválok
pályázati rendszerét, az új szisztéma
szerint a korábbinál fél évvel hamarabb
megszületik a döntés a megítélt ösz-
szegekrõl. Ez alapján az idei esztendõ
második felében már minden szervezõ
tudni fogja, hogy ebbõl a forrásból
mennyi pénzre számíthat és ahhoz mi-
lyen ütemezésben jut majd hozzá. Ez-
zel megteremtõdik számukra az alap
a programok színvonalas elõkészíté-
séhez, na és a további szponzorszer-
zéshez. 

A Rákóczi-vár udvarán felállított
színpadon Schneider Márta és Róna-
völgyi Endréné polgármester kézje-
gyével látta el a Nagy Reneszánsz
Könyvet, amelyet a szaktárca még ja-
nuárban indított országjáró útjára. A kö-
tetbe a Reneszánsz év jegyében szer-
vezõdõ események házigazdái és
résztvevõi jegyezhetik be gondolatai-
kat. A Zempléni Fesztivál záró szerencsi
eseményeként a Campani Canario és
a Musica Profana Régizene együttes
mutatott be látványos táncjátékot. 

Á. A.

Az idén is volt szerencsi programja
a Bodrogkeresztúron megtartott Ma-
gyar Motorok Randevújának. A ren-
dezvény immár hagyományos zemp-
léni túrájának keretében augusztus

2-án délután robogtak be a város pi-
acterére a felvonulók. Zahuczky
László immár tizenegyedik alka-
lommal rendezte meg a hazai gyár-
tású veterán motorok találkozóját. Az

esemény résztvevõi nagy számban
érkeztek Pannóniákon, Danuviá-
kon és Csepeleken, de második vi-
lágháborús kétkerekûk és oldal-
kocsis motorok is megtalálhatók
voltak a kínálatban. Több kíván-
csiskodó is megszemlélte a piac-
téren felsorakozott jármûmatuzsá-
lemeket. A szervezõk jóvoltából a
vállalkozó kedvûek a továbbin-
dulás elõtt az alkalomra kialakított
akadálypályán kipróbálhatták az
ügyességüket.

Szabó Lászlóné (fotónkon) augusztus 1-
jétõl a szerencsi polgármesteri hivatal építés-
ügyi és városfejlesztési osztályának vezetõje.
A szakember nem ezen a településen szüle-
tett, de immár 45 éve él a városban.

Szabó Lászlóné a szerencsi általános iskola
és a gimnázium után a debreceni Ybl Miklós
Építõipari Fõiskolán folytatta tanulmányait,
ahol magasépítõ mérnöki diplomát szerzett. 

Elsõ munkahelye a bodrogkeresztúri betonelemgyár
volt. Férje, aki szintén ezt a szakmát választotta, ugyan-
csak ebben az üzemben kezdte a pályafutását és a mai
napig ott dolgozik. 

Szabó Lászlóné pályakezdésének elsõ éve után a sze-
rencsi községgazdálkodási vállalatnál mûszaki elõkészítõ
munkakörben helyezkedett el. Két év elteltével meg-
született elsõ gyermeke, majd hamarosan újabb fiúval
gyarapodott a család. Balázs fia napjainkban friss dip-
lomás tájépítõ mérnök, Dávid harmadéves egyetemi hall-
gató az ELTE magyar szakán.

Az ifjú szakember a gyermeknevelés hat éve után ma-
gántervezõként kezdett dolgozni, majd 1998. január 1-
jétõl a szerencsi polgármesteri hivatalba került, itt
összesen tíz településen látta el a hatósági engedélye-
zési feladatokat. Öt évig tartott ez az idõszak. 2003-ban
kisebb létszámfejlesztés után lehetõsége nyílt arra, hogy
bekapcsolódjon a városfejlesztési, beruházási folyama-

tokba. Ebben az idõszakban, osztott munka-
körben továbbra is öt településen látta el az
építési hatósági munkát, de egyik felelõ se volt
a polgármesteri hivatal rekonstrukciójának, a
városfejlesztési területen pedig pályázatírással
foglalkozott. 

Három éve annak, hogy az osztályon belül
megalakult a beruházási csoport. Ekkor újabb
váltás következett be Szabó Lászlóné pályafu-

tásában. A hivatal vezetõi ekkor döntöttek arról, hogy
saját kézbe kell venni a beruházások teljes körû ügyin-
tézését, a pályázatok megírásától egészen a létesítmé-
nyek megvalósításán át a végsõ elszámolásig. Szabó Lász-
lónét bízták meg az említett csoport irányításával. Eb-
ben az idõszakban külsõ beruházó szervezetekkel való
közös munkát jelentett számára a városi tanuszoda, majd
az Ondi úti bérlakások építése. A beruházási csoport elsõ
önálló feladata a községi fürdõ rekonstrukciója volt, ami
az elmúlt évben sikeresen lezárult. 

Szabó Lászlóné augusztus 1-jétõl tölti be az osztály-
vezetõi tisztséget. – Talán azért sem tartok annyira az
új feladattól, mert az osztály munkájának mindkét ré-
szét, valamint a munkatársaimat is ismerem, akikben meg-
bízom – fogalmazott az új osztályvezetõ. – Nagy kihí-
vást jelent azonban mindannyiunk számára, hogy a re-
mények szerint az európai uniós pályázatok révén az
elkövetkezõ idõszakban várhatóan a korábbiaknál is több
fejlesztés valósul meg a településen.                 M. Z.

Ördög Tibor már a Hooligans-
koncert elején jó hangulatot
teremtett.

A Herczeg Zoltán által tervezett ruhákat
helyi fiatalok mutatták be.

ÁLLAMTITKÁRI VIZIT
A ZEMPLÉNI FESZTIVÁLON

VÉGET ÉRT A SZERENCSI NYÁR

Mátyás király udvara elevenedett meg a Rákóczi-várban.

BEMUTATKOZIK AZ ÚJ OSZTÁLYVEZETÕ

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

VETERÁN MOTOROSOK
RANDEVÚZTAK
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A szerencsi önkormányzat augusz-
tus 21-én az ondi tagóvodában tartotta
kihelyezett ülését. Az elsõ napirendi
pont keretében a város 2008. évi költ-
ségvetésének féléves teljesítésérõl tár-
gyaltak a képviselõk.

Az írásos elõterjesztés megállapítja,
hogy a vizsgált idõszakban a bevéte-
lek és a kiadások idõarányosan telje-
sültek. Az idei esztendõre tervezett fej-
lesztések többsége – pályázati támo-
gatással – az év második felében va-
lósul meg. Az önkormányzat által
fenntartott intézmények  szolgáltatásai -
hoz kapcsolódó bevételek teljesítése az
elõirányzathoz képest 55,2 százalékos
volt június 30-áig, míg a helyi adók tel-
jesítése megközelíti az 54 százalékot.
Az iparûzési adónál még ennél is ma-
gasabb az arány, mivel a végleges be-
vallás és a befizetési kötelezettség tel-
jesítési határideje május 31-e. Rend-
szeres szociális segélyre, ápolási díjra,
lakásfenntartási támogatásokra, idõs-
korúak járadékára, valamint a Prémi-
um évek programra 187 millió forin-
tot költött az esztendõ elsõ hat hó-
napjában a város, amely összegnek a
90 százalékát központilag biztosítot-
ták. Az önkormányzat a 2008. évi rö-
vid hitel- és kamatvisszafizetési köte-
lezettségét határidõre teljesítette. Az elsõ
félévben beruházásokra, felújításokra
közel százmillió forintot használtak fel.
Ondon csapadékvíz-elvezetésre négy-
millió forintot költött a város, míg a sze-
rencsi rendelõintézetben a járóbeteg-
szakellátás fejlesztésére közel nyolc-
millió forintot áldozott az önkor-
mányzat. Ingatlanvásárlásra 13 millió
forint, a várkerti kapukra és a kerítés
javítására 8 és fél millió forint jutott.
Kátyúzásra, járdák javítására 3,7 mil-
lió forintot, míg a Rákóczi-vár kazán-
házának rekonstrukciójára és  tetõ -
javításra másfél millió forintot, míg in-
tézményi eszközbeszerzésre 12 millió
forintot fizetett a város költségvetésébõl.
Rónavölgyi Endréné polgármester ki-
emelte: a pénzügyi terv féléves telje-
sítésébõl visszaigazolódik a takaré-
kossági intézkedések eredményessége.
Az önkormányzat a kötelezettségeit tel-
jesíteni tudta, számos pályázatot ad-
tak be, amelyek többsége sikeresnek
bizonyult. Az Önkormányzati Minisz-
tériumtól 50 millió forintot nyertek
mûködési kiadásokra. Közel hatvan-
millió forint támogatást használhatnak
fel útépítésekre, telekkialakításokra és
térfigyelõ rendszer kiépítésére. Ugyan-
akkor feszes második félév elõtt állnak,
mert a bevételeknél jelentõs összeget
terveztek telekeladásból, de az el-
adásra szánt nagyobb önkormányzati
tulajdonú földterületek iránt egyelõre
nincs komoly érdeklõdés. A tájékoz-
tatót a testület Koncz Ferenc és Visi Fe-
renc tartózkodásával elfogadta. Ugyan-
csak a két képviselõ tartózkodásával
született meg a döntés az idei pénz-
ügyi terv módosításáról.   

EREDMÉNYES IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Ezt követõen a Szerencsi Ifjúsági In-
formációs Pont mûködésérõl és a
2007-ben elfogadott ifjúsági koncep-
ció és cselekvési terv idõarányos vég-
rehajtásáról szóló tájékoztató került na-
pirendre. Visi Ferenc arra volt kíván-
csi, hogy az információs pont mûköd-
tetésére lesz-e a korábbi idõszakhoz ha-
sonlóan pályázat. Király Judit, a pol-
gármesteri hivatal közmûvelõdési szak-
referense kiemelte: a korábbi automa-
tizmusok megszûntek, az idén már egy
nagyobb szabású program keretében
lehet ilyen célokra támogatást nyerni,
amivel élni kívánnak. Rónavölgyi End-
réné kiemelte, hogy jó döntésnek bi-
zonyult az információs központ át-
költöztetése a szerencsi Fürdõ- és
Wellnessházba. A város központjában
lévõ létesítmény idegenforgalmi köz-
pont, ahol a korábbinál könnyebben
igénybe vehetik a fiatalok az informá-
ciós pont szolgáltatásait. Az iroda
fenntartásának létjogosultságát mutat-
ja, hogy az elmúlt idõszakban tizen-
két hónap alatt összesen közel 2500
ügyfelet regisztráltak. 

Módosították a képviselõk a felsõok-
tatási intézményekben járó, kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtó fiataloknak biz-
tosított elismerés elnevezését. A koráb-
bi jegyzettámogatás helyett a kiváló fõis-
kolai és egyetemi hallgatók támogatá-
sában részesülnek azok, akiknek a ta-
nulmányi átlaga meghaladja a 4,5-et. 

Hozzájárult az önkormányzat ahhoz,
hogy a szerencsi rendelõintézet az Aba-
újszántón közelmúltban átadott egész-
ségügyi központban heti egy alka-
lommal vérvételt, reumatológiai, orto-
pédiai és nõgyógyászati szakrendelé-
seket mûködtessen. Mint elhangzott, a
változással nem csökken a szerencsi
intézmény betegforgalma, hiszen az
abaújszántói szolgáltatások igénybe -
vevõi is a rendelõintézetnél kerülnek
regisztrálásra. A változtatáshoz az in-
tézmény alapító okiratának módosítá-
sára volt szükség. Korondi Klára kifo-
gásolta, hogy ez utóbbi dokumen-
tumban az szerepel, hogy az igazga-
tót 5 év idõtartamra nevezik ki, Bob-
kó Géza megbízatása azonban hatá-
rozatlan idõre szól. Koncz Ferenc azt
javasolta, hogy a valóságnak megfele-
lõen módosítsák az alapító okiratot.
Amennyiben az elõírások szerint meg
kell hirdetni az állást, akkor jogsértést
követnek el. Rónavölgyi Endréné ál-
láspontja szerint, meg kell nézni az  elõ -
 írásokat és aszerint döntsön a testület.
Ha szükséges, akkor írjanak ki pályá-
zatot az intézményvezetõi beosztásra.
Bíró László jegyzõ kiemelte: az ötéves
szabály akkor lép életbe, ha a jelenle-
gi, határozatlan idõre kinevezett ve-
zetõnek valamilyen okból megszûnik
a megbízatása. Az elõterjesztés elfo-
gadásánál Koncz Ferenc és Korondi
Klára tartózkodott. 

Ugyancsak nem gördített akadályt a
testület az I-es számú fogorvosi körzet
mûködtetési jogának átruházása elé.
Tóth Ibolyától a praxist Varga Renátó
vásárolta meg, aki az elmúlt egy év-
ben már közremûködött a helyi fog-
orvosi ellátásban. 

A VÁROS MÛKÖDTETI
A CUKORMÚZEUMOT 

Vita bontakozott ki a cukorgyári mú-
zeum átvételérõl, amelyet az üzem-
épületek megmentését célzó tárgya-
lássorozat eredményeként a Mátra Cu-
kor Zrt. jelképes áron, egy forintért aján-
lott fel az önkormányzatnak. Takács Ist-
ván a pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottság elnökeként úgy vélte: a testü-
let kevés információval rendelkezik a
cukorgyári múzeumról. A létesítmény
mûködtetésének komoly anyagi von-
zata lesz, amirõl még nem tudják, hogy
mibõl fogják finanszírozni. Ezért úgy
vélik, hogy a felelõsségteljes döntéshez
a mostaninál bõvebb tájékoztatásra van
szükség. Heves János alpolgármester
szerint élni kell az önkormányzatnak
a most kínálkozó lehetõséggel, mert el-
lenkezõ esetben a tulajdonosok akár
le is bontathatják az épületet. A város
érdeke azt kívánja, hogy vegyék saját
mûködtetésbe az ipartörténeti gyûjte-
ményt. Suskó Viktor kiemelte: a pénz-
ügyi és városfejlesztési bizottság elfo-
gadta az átvételrõl szóló határozati ja-
vaslatot, ugyanakkor megjegyezték,
hogy ez többletkiadást eredményez
majd a város költségvetésében. Takács
István szerint a megmenthetõ cukor-
gyári épületek ügyét komplexen kell ke-
zelni, nem szerencsés kiemelni belõle
a múzeumot. Ez utóbbira is szüksége
van a városnak, de a jelenlegi állapo-
tában csak nyûgöt jelentene az ön-
kormányzatnak. Koncz Ferenc szerint
a legtöbb cukorgyári épületet kell a vá-
ros javára hasznosítani. Ha ezek kö-
zül most kiemelik a múzeumot, akkor
a késõbbiekben félõ, hogy szûkül az
érdekérvényesítés mozgástere. Ezért a
határozatot egészítsék ki azzal, hogy
további létesítményekre is igényt tar-
tanak és a kéményeket is meg kellene
menteni. Fekete József ismertette, hogy
az irodaépületet még két évig használja
a Mátra Cukor Zrt., így annak az át-
vételére addig bizonyosan nincs le-
hetõség. Visi Ferenc is úgy vélte, hogy
amit csak lehet, meg kell szereznie a
városnak a lebontásra ítélt üzembõl. Az
iparterület további hasznosítására is
megoldást kell találni, mert különben
komoly hátrányba kerül Szerencs. Ka-
lina Lajos arra hívta fel a figyelmet, hogy
a cukormúzeum átadása a Mátra Cu-
kor Zrt. vezetésével folytatott tárgya-
lássorozat elsõ eredménye. Rónavöl-
gyi Endréné úgy vélte: a rendszervál-
tás két nagy veszteséget hozott Szerencs
számára: a cukor- és a csokoládégyá-
rak privatizációját. Napjainkban az üze-
mek sorsa kizárólag a tulajdonosok
szándékától függ, a városnak ebbe nincs
beleszólása. Az európai cukorágazat
szerkezetátalakítása a helyi üzem be-
zárásához vezetett, ami nehéz helyzetet
teremtett a településen. Az önkor-
mányzat és a Mátra Cukor Zrt. közöt-
ti egyeztetések már eddig is komoly
eredményekhez vezettek: a város tu-
lajdonába kerül át a répaszállító és a
szervizút, a tûzoltóság melletti épület

és a cukormúzeum. Ez a folyamat nem
szakadt meg. Az Európai Unióhoz be-
nyújtott és jóváhagyott szerkezetátala-
kítási programban az irodaház, a fõpor-
ta és a hátsó bejárat is a megmaradó
létesítmények között szerepel és re-
ményeik szerint legalább egy kéményt
is sikerül megmenteni.  Ugyanakkor tu-
domásul kell venni, hogy ha az elõírt
bontásokat nem végzi el a cég, akkor
jelentõs támogatástól esnek el, ami nem
várható el tõlük. A terület a Mátra Cu-
kor Zrt. tulajdona marad, nekik is ér-
dekük – és ezt a város is elõ fogja se-
gíteni –, hogy azt befektetõk vásárol-
ják meg és munkahelyteremtésre hasz-
nosítsák.  

A jelenlévõ képviselõk a cukormú-
zeum egy forintért történõ megvásár-
lását egyhangúlag támogatták.

ÚTÉPÍTÉSRE IGÉNYELNEK
TÁMOGATÁST  

Pályázatot nyújt be az önkormány-
zat a Bajcsy-Zsilinszky út fejlesztésé-
re. Szabó Lászlóné, a polgármesteri hi-
vatal építésügyi és városfejlesztési osz-
tályvezetõje ismertette: az Észak-ma-
gyarországi Operatív Program kereté-
ben  mintegy 110 millió forintot igé-
nyelnek a közel 150 millió forint ér-
tékû beruházáshoz. A projekt kereté-
ben a piac melletti utcában többek kö-
zött kiszélesítenék és felújítanák az asz-
faltburkolatot, kiépítenék a csapadék-
víz-elvezetõ rendszert, kerékpárutat
létesítenének, fejlesztenék a parkolót
és a járda felújítása is megtörténne. 

Szerencs csatlakozik az „Északi Vá-
rak Útján Klaszter” létrehozására szer-
vezõdõ konzorciumhoz, amely pá-
lyázatot nyújt be az Észak-magyaror-
szági Operatív Program keretében in-
formatikai rendszer létrehozására, ka-
pacitások és szolgáltatások bõvítésére.   

Döntés született arról is, hogy a Bocs-
kai gimnázium csatlakozik az ÉMOR
TISZK Észak-magyarországi Szakkép-
zés-szervezési Nonprofit Kiemelke-
dõen Közhasznú Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársasághoz. Bodnárné Gön-
dör Magdolna, a polgármesteri hiva-
tal oktatási, közmûvelõdési és város-
marketing osztályvezetõ-helyettese ki-
emelte: szeptember 1-jétõl már csak
azok a középiskolák részesülhetnek
szakképzési hozzájárulásban, akik va-
lamilyen térségi integrált szakképzési
központhoz (TISZK-hez) tartoznak.
Koncz Ferenc az iránt érdeklõdött, hogy
a város miért keresett új partnerszer-
vezetet akkor, amikor korábban már

kinyilvánította szándékát a Zempléni
TISZK-hez történõ csatlakozásról. Gál
András ismertette, hogy a Bocskai
gimnázium a szakképzési hozzájáru-
lásból eddig évente 20-30 millió fo-
rinthoz jutott, amit az intézmény fej-
lesztésére fordítottak. Összesen 137
céggel és vállalkozással állnak kap-
csolatban, akik õket nevezik meg ked-
vezményezettnek. Olyan TISZK-et ke-
restek, ahol a lehetõ legtöbb pénzhez
juthatnak. A gyöngyösi székhelyû
ÉMOR-TISZK a szakképzési hozzájá-
rulás 90%-át juttatja vissza a számuk-
ra, míg a zempléni szervezetnél ez az
arány 50%. Így a döntést kizárólag
anyagi megfontolások motiválták.
Koncz Ferenc kiemelte: a Zempléni
TISZK esetében a szakképzési hozzá-
járulás visszaosztási arányáról még
nem született döntés. Szerencs pedig
a szervezet egyik fiókközpontja lett vol-
na. Kalina Lajos szóvá tette, hogy egy-
másnak ellentmondó információkat
hallott, amelyeket tisztázni kellene. He-
ves János kudarcként értékelte, hogy a
Zempléni TISZK-nek Sátoraljaújhely lett
a központja akkor, amikor a megyei
közgyûlés oktatásért felelõs alelnöke
Szerencsen lakik. Az alpolgármester
megjegyezte: Tokaj is a gyöngyösi
székhelyû TISZK-hez csatlakozott. Gál
András kiemelte: a Zempléni TISZK-
nél kialakított létszám-arányossági elv
nem kedvez a mindössze négy szak-
középiskolai osztállyal rendelkezõ
Bocskai gimnáziumnak. Egy év után
azonban lehet szervezetet váltani, ha
úgy látják, hogy máshol kedvezõbbek
a feltételek. Bodnárné Göndör Mag-
dolna megerõsítette: a Zempléni TISZK-
nél még nem született döntés a szak-
képzési hozzájárulásokról. Ugyanak-
kor az idõ már sürgeti a településeket.
Rónavölgyi Endréné szerint az önkor-
mányzatnak annak alapján kell hatá-
roznia, hogy mi a szerencsi, a helyi gim-
náziumba járó diákok érdeke. A Zemp-
léni TISZK-nek az eredeti ígérettel el-
lentétben nem a város lett a központ-
ja és bizonytalan, hogy miként oszt-
ják el az intézményeknek a pénzt. 

Az elõterjesztést a testület Koncz Fe-
renc, Korondi Klára és Visi Ferenc el-
lenszavazatával elfogadta.      

Hozzájárultak a képviselõk ahhoz,
hogy a város által fenntartott támoga-
tó szolgálat mûködési területét kiter-
jesszék a szerencsi kistérség települé-
seire, biztosítva ezzel a szabad kapa-
citás kihasználását és a szolgáltatás
megõrzését a városban.  

Á. A.–S. L.

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

Az elmúlt egy hónapban a kormány összesen több mint 15 milliárd forint
pluszforrást biztosított az önkormányzatoknak, amelybõl mûködési támogatás-
ként Szerencs 50 millió forint kiegészítõ támogatáshoz jutott. Gyenesei István
önkormányzati miniszter az augusztus 4-ei kormányszóvivõi tájékoztatón ismertette,
hogy a körjegyzõségek fejlesztésére 726 millió forint, a tagiskolák tárgyi felté-
teleinek a javítására 2 milliárd 50 millió forint, míg közösségi buszok beszer-
zésére 726 millió forint többletforrás jut. Az önhibájukon kívül hátrányos hely-
zetû települések számára kiírt pályázaton 723 mûködési forráshiányos önkor-
mányzatot 7,79 milliárd forint támogatással segíti a kormány. Ezen felül a vil-
lamosenergia-áremelkedés hatásának ellentételezésére 368 településnek 430 és
fél millió forintot biztosítanak. Az önkormányzatok kiegészítõ támogatására 574
pályázat érkezett, közülük 558-an összesen 3,8 milliárd forint juttatásban ré-
szesültek. Ezen a jogcímen Szerencs az Észak-magyarországi régióban a leg-
magasabb összegû, 50 millió forint vissza nem térítendõ támogatást kapott. 

ÖTVENMILLIÓ
VÁROSMÛKÖDTETÉSRE

A 2008. évi költségvetésben foglal-
tak szerint csak azok a kistérségek jo-
gosultak a közoktatási normatívára,
amelyek legkésõbb szeptember 1-jéig
a társulás által elfogadott, a közoktatá-
si törvényben meghatározott tartalom-
mal, önálló intézkedési tervvel rendel-
keznek. Ezt a dokumentumot vitatta
meg és fogadta el a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás Tanácsa augusztus
22-ei ülésén. A tanácskozáson el-
hangzott, hogy már februárban meg-
kezdõdtek a településeken mûködõ in-
tézményektõl az adatok összegyûjtése,
a közoktatás helyi fejlesztésének az át-
gondolása és a célok meghatározása.

Az intézkedési terv épít az intézmények
hagyományaira és értékeire, az elért
eredményekre, ugyanakkor irányt mu-
tat, hogy az erõforrások hatékony fel-
használásával mérséklõdjenek a társa-
dalmi és területi egyenlõtlenségek, nö-
vekedjen a közoktatás hatékonysága.
Ennek érdekében nélkülözhetetlen az
együttmûködés a települési önkor-
mányzatok között. A vitában voltak,
akik katasztrofálisnak minõsítették a je-
lenlegi helyzetet, példaként említve a
térségben a házasságkötések és a gyer-
mekszületések alacsony számát. El-
hangzott, hogy az ezer fõnél nagyobb
településeken is, mint például Rátka,
az elmúlt évben összesen három gye-
rek született. A szerencsi kistérséghez
tartozó községek egyharmadában
mûködik önálló iskola, ahol az önkor-
mányzatok – a szülõk szabad iskola-
választásának a jogát nem korlátozva
– a jövõben is azt szorgalmazzák,
hogy a gyermekek helyben járjanak ál-
talános iskolába, mert ez is hozzájárul
a település népességmegtartó erejéhez.

A KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT

Az önkormányzat tagjai a testület augusztus 21-ei ülésén az alábbiak
szerint rendelkeztek a képviselõi alapjuk felhasználásáról. 

Korondi Klára: egyhavi összeget a szerencsi római katolikus egyház-
nak, Bíró István: négyhavi alapot a Fecskési családok napja program
költségeire.

KÉPVISELÕIALAP-FELAJÁNLÁSOK 



KÕ HELYETT
A BANKÓKAT VITTÉK

Magukat dinnyeárusoknak kiadó ide-
genek csengettek be a közelmúltban egy
megyaszói házba, mondván, az udva-
ron meglátott néhány nagyobb termés-
követ szeretnék megvásárolni. Mikor a
vevõk a kialkudott vételárat akarták ki-
fizetni, akkor „derült ki” számukra,
hogy csak nagy címletû bankójuk van,
amelynek a felváltására kérték meg az
ingatlan tulajdonosát. A gyanútlan fér-
fi alkalmi vendégei elõtt vette ki a szek-
rényben tartott pénzét. Ezt követõen el-
terelték a figyelmét, s ez idõ alatt ellopták
800 ezer forintját. Ezután  a vevõk hir-
telen elálltak az üzlettõl és gyorsan tá-
voztak a helyszínrõl, a sértett pedig csak
késõbb vette észre, hogy eltûnt a meg-
takarított pénze. A Szerencsi Rend õrka-
pitányság lopás miatt indított eljárást az
ismeretlen tettesekkel szemben.

ELTÛNT EGY LÁNY
A Tiszaújvárosi

Rendõrkapitányság
közigazgatási eljárást
folytat Varga Nikolett
(16 éves) sajóörösi la-
kos eltûnésével kap-

csolatban, aki otthonából 2008. júni-
us 19-én ismeretlen helyre távozott.
A rendõrség kéri azon személyek je-
lentkezését, akik Varga Nikolett tar-
tózkodási helyével kapcsolatban bár-
milyen információval rendelkeznek. Je-
lentkezni lehet személyesen a Tisza-
újvárosi Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztályán, telefonon a (49) 544-290-
es számon, a 107-es, 112-es segély-
hívószámokon, illetve bármely rend-
õri szervnél.

SÍNCSAVAROK NYOMÁBAN

Elõször idén április 14-én érkezett be-
jelentés a Tiszaújvárosi Rendõrkapi-
tányságra, miszerint Hejõkeresztúr–
Mezõcsát között, egy üzemen kívüli vas-
úti pályaszakaszról többek között sín-
csavarokat tulajdonítottak el ismeretlen
tettesek, kb. 800 ezer forint értékben.
Ezt követõen még nyolc alkalommal tet-
tek feljelentést. A lopásokkal okozott kár
összességében meghaladja a 8 millió
forintot.

Az elsõ bejelentést követõen a tisza-
újvárosi rendõrök több szálon indítot-
ták meg a nyomozást, igyekeztek min-
dent megtenni annak érdekében, hogy
az elkövetõk kézre kerüljenek.

Többek között figyelõszolgálatot, pá-
lyabejárásokat, közös szolgálatokat
szerveztek a MÁV Vasútbiztonsági Osz-
tályának dolgozóival, illetve tanúkat ku-
tattak fel. A kitartó munka, a részletes
információgyûjtés meghozta a várt
eredményt. 

Egy mezõkeresztesi társaság került a
nyomozók látókörébe. Az összegyûlt in-
formációk és bizonyítékok már kellõ ala-
pot szolgáltattak arra, hogy a feltétele-
zett elkövetõk lakásán házkutatást tart-
sanak, illetve elõállítsák õket. Elsõ kör-
ben egy 31 éves férfinél jelentek meg
a nyomozók, akinek garázsából az elõ-
zõ napon felvásárolt kb. 160 kg, vasúti
pályából kiszerelt síncsavart foglaltak le.
A férfi ellen jelentõs értékre elkövetett
orgazdaság miatt indított eljárást a rend-
õrség.

Az orgazda megnevezte azt a három
fiatalembert, akiktõl a vasanyagot vá-
sárolta, illetve elmondta azt is, hogy ez
nem az elsõ alkalom volt. A csapat tag-
jai, a 28, 24 és 20 éves fiatal férfiak ki-
hallgatásuk alkalmával részleges beis-
merõ vallomást tettek. Az is bebizo-
nyosodott a vizsgálat során, hogy az el-
múlt idõszakban kb. 10 mázsányi kü-
lönféle típusú vasúti szerelvényeket
szedtek fel és értékesítettek miskolci te-
lepeken. A három fiatalember ellen lo-
pás miatt indított eljárást a Tiszaújvá-
rosi Rendõrkapitányság. Õk, valamint
a felvásárló szabadlábon védekezhet.

RABLÓKAT KERES
A RENDÕRSÉG 

A Tiszaújvárosi
Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztálya nyo-
mozást folytat Balogh
Mihály 24 éves, mis-
kolci lakos ellen rablás

gyanúja miatt, aki az általa elkövetett
bûncselekményt követõen ismeretlen
helyre távozott. 

Még május 27-én dél körül egy ti-
szaújvárosi játékteremben három férfi
az ott dolgozó hölggyel szemben erõ-
szakot alkalmazva a kasszából kész-
pénzt vitt el. A nyomozás során a rend-
õrség megállapította, hogy az elköve-
tõk zöld színû autóval hajtottak el a hely-
színrõl. A sértett a rablók egyikét fény-
képrõl beazonosította, aki megegyezik
az autó tulajdonosával. A rendõrség kéri
azok jelentkezését, akik a fényképen lát-
ható Balogh Mihály tartózkodási he-
lyével kapcsolatban bármilyen infor-
mációval rendelkeznek. 

Jelentkezni lehet telefonon a Tisza-
újvárosi Rendõrkapitányság 49/544-
290-es hívószámán, a 107-es, 112-es
segélyhívó számokon, a Telefontanú in-
gyenesen hívható 80/555-111 számán,
vagy a legközelebbi rendõri szervnél.

ÁLRENDÕRÖK SZOLGÁLATBAN

Két ismeretlen férfi csengetett be au-
gusztus 13-án egy Miskolc-Diósgyõrben
lévõ családi házba. A magukat rend-
õrnek kiadó páros – pénzhamisítás mi-
att folytatott eljárásra hivatkozva – az
ingatlan tulajdonosától jelentõs össze-
get vitt el. 

Az idõskorú sértett lakásába az el-
követõk azzal az ürüggyel mentek be,
hogy a forgalomban lévõ hamis ban-
kók gyakorisága miatt mutassa meg ne-
kik az otthon lévõ készpénzét. A tol-
vajok egyesével elkezdték átnézni az át-
adott bankókat és kiválogatták az álta-
luk gyanúsnak mondott címleteket,
majd közölték, hogy azokat elviszik
megvizsgálni. Ezt követõen az elköve-
tõk a lakás többi helyiségében és a szek-
rényekben is kutatni kezdtek. 

Az idõskorú sértett a két álrendõr tá-
vozását követõen vette észre, hogy a
pénztárcája nem a szokott helyen van
és abból nagyobb összegû készpénz hi-
ányzik.

Az elkövetõk személyleírása:
Az egyik férfi kb. 30 éves, 180-185

cm magas, vékony testalkatú, fehér bõrû,
világos hajú, aki szürkés kardigánt és
ugyancsak szürkés nadrágot viselt. A má-
sik férfi egy kicsivel magasabb, ugyan-
csak 30-35 év körüli, fehér bõrû, szin-
tén világos felsõt, nadrágot és fehér szí-
nû cipõt viselt.

A rendõrség az elkövetõk kézre ke-
rítése érdekében kéri, hogy aki velük
kapcsolatban információval tud szol-
gálni, hívja a Miskolci Rendõrkapi-
tányság 46/514-511-es számát, illetve
bejelentés tehetõ az ingyenes 107-es,
112-es segélykérõ számokon is, vagy
bármelyik rendõri szervnél.
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RENDÔRSÉGI HÍREK Az elmúlt évhez viszonyítva ked-
vezõbben alakult Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében a balesetbõl
adódó vízbefulladások száma. Az au-
gusztusi forróságban azonban to-
vábbra is sokan választják a sza-
badvizeket a hûsölésre.

A tragédiák megelõzésére tartot-
tak augusztus 19-én fokozott és át-
fogó vízirendészeti ellenõrzést a Ti-
szán és a Bodrogon. Borsod-Abaúj-
Zemp lén megyében a folyók, tavak
nyáron is biztosítják a szabadidõ el-
töltését, lehetõséget adnak a fürdõ -
zésre, horgászatra, a vízisportok
szerelmesei is hódolhatnak szenve-
délyüknek. A kikapcsolódás azon-
ban csak akkor lehet gondtalan, ha
a vizek közelében nyaralók is be-
tartják a rájuk vonatkozó szabályo-
kat. Az idén augusztus közepéig me-
gyénkben még nem történt vízibal-
eset. Ennek a kedvezõ helyzetnek a
megtartásáért szálltak vízre a rend-
õrök a tûzoltókkal, a horgászegye-

sületek képviselõivel és természet-
védelmi õrökkel közösen.

A járõrök a Tiszán és a Bodrogon
ellenõrizték a horgászokat, engedé-
lyeiket. A motoros hajókat vezetõk
jogosítványai, a kötelezõ felszerelé-
sek is elõkerültek. Tiltott helyen

fürdõzõket kellett a partra parancsolni
és az egyik csónakost is figyelmez-
tettek a mentõmellény viselésére. Ta-
lán az augusztus 19-ei akció is hoz-
zájárult ahhoz, hogy az ünnepen
nem történt rendkívüli esemény kör-
nyékünk vizein.

VÍZIRENDÉSZETI RAZZIA A FOLYÓKON

Az akcióban résztvevõ rendõrök több motorcsónakost is ellenõriztek. 

Az objektív felelõsség intézmé-
nyének május 1-jei bevezetése nem
minden közlekedõt tart vissza a je-
lentõs közlekedési kockázattal járó
gyorshajtástól.

A B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõka-
pitányság forgalomellenõrzõ alosz-
tályának munkatársai augusztus 8-
án Miskolcon egy, a megengedett 50
km/órás sebességet jelentõsen túl-
lépõ, 126 km/órás tempóval közle-
kedõ motorost mértek be. Néhány
nappal késõbb, augusztus 11-én pe-
dig a 26-os számú fõközlekedési
úton a sajóbábonyi elágazásnál a
maximum 60 km/óra helyett 144
km/óra sebességgel haladó sze-

mélygépkocsit filmeztek le a rend-
õrök.

A kötelezõen kiszabandó köz-
igazgatási bírság mértéke a moto-
rossal szemben 300 ezer forint, a sze-

mélygépjármû vezetõjével szemben
130 ezer forint. 

A fõkapitányság autópálya alosz-
tályának munkatársai augusztus 16-
án az M30-as autópálya hejõke-
resztúri pihenõjénél kaptak lencse-
végre egy autóst, aki a megengedett
130 km/h sebesség helyett 210 km/h
sebességgel száguldott Miskolc irá-
nyába. A nem mindennapi tempó
„jutalma” 120 000 forint bírság lesz.
Elõzõ nap, augusztus 15-én röpke két
óra alatt 145 olyan gyorshajtót fény-
képeztek a járõrök az M30 autópá-

lya Miskolc déli kihajtója elõtti sza-
kaszán, akik több mint 10%-al túl-
lépték a megengedett legnagyobb se-
bességet. Mindannyian közigazgatási
bírságra számíthatnak.

Továbbra is eredményes felderí-
tési mutatók jellemzik Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében a drogokkal
összefüggõ bûnüldözést.

Így jelentõsebb változás az elmúlt
évekhez képest abban sem mutat-
kozott, hogy a kábítószerrel való visz-
szaélés miatt indított eljárások csak
alig haladják meg az ismertté vált
bûncselekmények egy százalékát.

Az utóbbi idõszakban azonban két,
drogozással összefüggõ haláleset is tör-
tént Miskolcon. Egy harmadik fiatal-
ember életét pedig a gyors orvosi be-
avatkozás mentette meg. A Miskolci
Rendõrkapitányság rendkívüli halál eset
miatt közigazgatási, kábítószerrel visz-
szaélés miatt büntetõeljárást folytat,
mert július 30-án egy 22 éves nõ la-

kásán heroin fogyasztása során hunyt
el, ugyanezen a napon hasonló mó-
don egy 30 éves férfi egy bérházi
 lépcsõ házban meghalt. Ezt követõen
augusztus 5-én a délutáni órákban a
Miskolc Avas-Dél városrészben köz-
területen egy férfi ugyancsak heroi-
nozás közben az eszméletét vesztet-
te, itt azonban a mentõk még idõben
érkeztek. A hatóság orvosszakértõk be-
vonásával vizsgálja az esetek körül-
ményeit, illetve azt, hogy az érintet-
tek milyen forrásból jutottak a tiltott
szerhez. Ennek eredményeképpen a
rendõrség augusztus 6-án egy miskolci
férfit vett õrizetbe, akitõl a gyanú sze-
rint az áldozatok a heroint rendszere-
sen beszerezték. A nyomozási bíró au-
gusztus 8-án elrendelte a 31 éves
L. A. elõzetes letartóztatását.

Közúti baleset tör-
tént augusztus 7-én
Mád belterületén. A
Fiat vezetõje egy mel-
lékutcából akart kika-
nyarodni a települé-
sen átvezetõ útra. A
Szerencsi Rendõrka-
pitányság tájékoztatá-
sa szerint a sofõr az
Állj! Elsõbbségadás
kötelezõ jelzés elle-
nére kihajtott a fel-
sõbbrendû úton ér-
kezõ Peugeot elé, majd a két kocsi
összeütközött. A körülményekhez
tartozik, hogy a község fõutcáján ha-
ladó Peugeot a keresztezõdéstõl né-

hány méterre éppen a gyalogos-át-
kelõhelyen, szabálytalanul elõzött
egy tehergépkocsit, amikor bekö-
vetkezett a baleset.

GYORSHAJTÓK A TRAFFIPAX KÉPERNYÕJÉN

ÜTKÖZÉS
A GYALOGOS-ÁTKELÕHELYNÉL

BALESETEK
ÜTKÖZÉS AZ IPARI PARKNÁL 

Szerencsés kimenetelû közúti bal-
eset történt augusztus 19-én a dél-
utáni órákban a 37-es számú fõúton.
A Suzuki Sátoraljaújhely irányából ér-
kezve akart balra kanyarodni a Sze-
rencsi Ipari Park felé, ám a manõver
közben egy Mercedes késõn vette
észre az álló személygépkocsit és há-
tulról nekiütközött. A balesetben a
Suzuki egyik utasa könnyebb, nyolc
napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett.

LÁNGRA LOBBANT AZ AUTÓ
Kiégett egy Polski Fiat augusztus 18-

án a kora délutáni órákban Bekecs
belterületén. A kis autó vezetõje a
Honvéd úton elindulás után vette ész-
re a kocsi motorterébõl felcsapó füs-
töt. A sofõr azonnal kiugrott a jár-
mûbõl, ami hamarosan lángba borult.
A kiérkezõ tûzoltók pillanatok alatt el-
oltották – a vélhetõen mûszaki hiba
miatt keletkezett – tüzet, ám ekkorra
az autó már teljes egészében hasz-
nálhatatlanná vált. A balesetben sze-
mélyi sérülés nem történt.

ÖLT A HEROIN



Az önkormányzat legutóbbi ülésén
a „különfélék” napirend alatt számos
olyan képviselõi észrevétel és vélemény
fogalmazódott meg, amelyek közér-
dekûek.

Rónavölgyi Endréné a nyáron vég-
zett munkáról szólva kiemelte: az el-
múlt idõszakban számos pályázatot ké-
szítettek és menedzseltek, és több, meg-
valósítás elõtt álló beruházásról foly-
tattak egyeztetéseket. Az oktatási és ne-
velési intézmények felkészültek a tan-
évkezdésre, számos kisebb-nagyobb
felújítás történt. Elkezdõdött a belvá-
ros kandelábereinek az átfestése. Az
erõmû ügyében egyeztetések történnek
a beruházók és a szakmai befektetõk
között a megvalósítás érdekében. A pol-
gármester megjegyezte: a Szerencsre
tervezett létesítmény és a gyöngyösi gu-
migyár esete között kísérteties a ha-
sonlóság. Folyamatban van a Tesco és
a Lidl Áruházak építése. Rónavölgyi
Endréné bejelentette: a polgármesteri
hivatalban az építésügyi és városfej-
lesztési osztályt Szabó Lászlóné veze-
ti, az oktatási, közmûvelõdési és vá-
rosmarketing osztály munkáját pedig
Bodnárné Göndör Magdolna irányít-
ja. Gál András ismertette, hogy a gim-
náziumban a nyáron sem állt le az élet,
aminek köszönhetõen több mint tíz-
millió forint árbevételre tettek szert. Az
intézményben számos kisebb-nagyobb
fejlesztést valósítottak meg, hogy mél-
tó körülmények várják az új tanévben
a fiatalokat. Visi Ferenc kérte, hogy az
újonnan épülõ temetõkerítésnél a köz-
kutat helyezzék át az út mellé. A Hegy
utcai társasházak elõtti közterületeket
kaviccsal kellene felszórni. A Kossuth
utcában esõs idõszakban burkolat-
süllyedés okoz gondot. Az Árpád ut-

cában lévõ önkormányzati telket rend-
ben kellene tartani. Bíró István azt tet-
te szóvá, hogy a Szerencsi Mezõgaz-
dasági Zrt. Malom tanyai trágyatáro-
lója miatt olykor már nemcsak a Fecs-
kést, hanem az egész várost bûz áraszt-
ja el. Kérte az ügyben az önkormány-
zat intézkedését. Gál András úgy vél-
te, hogy az Apollo Tyres gumigyárára
Szerencsnek is be kellene jelentkezni
helyszínül. Danyi László szóvá tette,
hogy az ondi Fõ utca rossz burkolata
miatt megrepedeznek a közeli házak
falai annak ellenére, hogy az utóbbi id-
õszakban jelentõsen lecsökkent az át-
menõ teherautó-forgalom. A telepü-
lésrész temetõjénél kaszálni kellene.
Uray Attiláné az Ondi úton a csator-
nákból áradó bûz megszüntetését szor-
galmazta. Felújításra szorul a Szabad-
ság utca burkolata és újra kellene asz-
faltozni a kollégium elõtti útszakaszt
is. A Szabadság úti lakótelep és a sport-
pálya közötti terület kaszálásra vár. A
képviselõ ismertette, hogy a Városi Kul-
turális Központ és Könyvtár munkatársai
alaposan kivették a részüket a nyári fel-
újítási munkákból amellett, hogy szá-
mos szórakoztató programot is meg-
valósítottak. Vaszily Miklós a Kilián úti
telekrendezések ügyérõl érdeklõdött.
Koncz Ferenc kiemelte: Szerencs egy
korábbi, nem nyertes pályázatnál sze-
repelt a Zempléni TISZK központjaként.
Az Ondi úti bûzzel valamit kezdeni
kell, mert megkeseríti a lakók életét. A
temetõi kúthoz épüljön feljáró. A kép-
viselõ bírálta a városban végzett ká-
tyúzás minõségét. A Rákóczi iskola fa-
láról válik le a vakolat. Javasolta, hogy
a Tesco és Lidl Áruházak kínálatában
a helyi termelõk árui is helyet kapja-
nak. Korondi Klára a Felsõkert utcai csa-
padékvíz-elvezetés iránt érdeklõdött és

szorgalmazta az árkok megtisztítását.
Kalina Lajos a Széchenyi utcában és a
Hunyadi közben megvalósuló útfel-
újításokról érdeklõdött és szorgalmaz-
ta a településen a kistérségi összefo-
gással megvalósuló szúnyogirtást. He-
ves János arra kérte Koncz Ferencet,
hogy a megyei közgyûlés alelnökeként
segítse elõ, hogy az általuk fenntartott
szakképzõ iskola is a helyi gimnázi-
umhoz   hasonlóan fejlõdjön. Az al-
polgármester ismertette: statisztikai
adatok szerint a multinacionális áru-
házláncok térhódítása óta a kiskeres-
kedések száma emelkedett az ország-
ban. A nagyvállalatok központilag vég-
zik a beszerzéseiket, ezért a helyi üz-
letek nem vehetnek árut a környezõ ter-
melõktõl. Heves János szóvá tette,
hogy az elsõ szerencsi csokoládéfesz-
tivált népszerûsítõ plakátokon nem
szerepel a helyi önkormányzat, holott
a város is támogatja a kezdeményezést.
Az is furcsa, hogy legutóbb öt képvi-
selõ juttatott a város költségvetésében
lévõ pénzügyi alapjából a programot
szervezõ Kiss Attila Alapítvány javára.
Egyenesebb lett volna az alpolgármester
szerint, ha ezt a pénzt közvetlenül a
csokoládéfesztivál megszervezésére
ajánlották volna fel, amihez bizonyá-
ra mások is csatlakoztak volna. Feke-
te József a Bocskai utca 3. szám elõtt
az árok megígért rendezésének az el-
maradását kifogásolta és segítséget kért
ahhoz, hogy a Rákóczi út 111. szám
alatti társasház udvarára megszûnjön
az idegenek behajtása. A képviselõ kö-
szönetet mondott a városüzemeltetõ tár-
saságnak a Gyári kert virágosításáért.
Koncz Ferenc kiemelte: a csokoládé-
fesztiválról már korábban szót ejtettek.
Rónavölgyi Endréné ismertette: a vá-
ros a pályázati lehetõségek függvé-
nyében újítja fel az utakat, amiben min-
den lehetõséget kihasználnak. Ugyan-
akkor nagyon sok olyan út van, ami
szintén megérett már a rekonstrukció-
ra, de eddig nem jutott rá pénz. Fon-
tos feladat a csapadékvíz-elvezetés, ami
a Felsõkert utcát is érinti, de a koráb-
ban beadott pályázatukat még nem bí-
rálták el. Az árkok tisztántartásának
megszervezésében azonban az ön-
kormányzati képviselõknek is lehet fel-
adata. A polgármester ismertette: a cso-
koládéfesztivál jó ötlet, ami a városban
élõk javát szolgálja. Ugyanakkor fur-
csának találta, hogy a szervezõk az ese-
ménnyel kapcsolatban csak akkor ke-
resték meg, amikor rájöttek, hogy a vá-
ros közremûködése nélkül közterüle-
ten nem lehet programot szervezni. En-
nek ellenére megkötötték az együttm-
ûködési megállapodást a fesztivál si-
kere érdekében, így az önkormányzat
támogatja a rendezvényt, ami a helyi
édesipar nimbuszát tovább élteti.       

Á. A.–S. L.            
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Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt teszünk
közzé lapunkban. Vállalkozó kedvû
olvasóinktól most arra kérünk vá-
laszt, hogy milyen épület látható a
fényképen? A megfejtéseket szep-
tember 5-éig várjuk postai levelez-
õlapon (3901 Szerencs, pf.: 85)
vagy SMS-ben a 20/940-2066-os
számra. A helyes választ beküldõk
között kettõ darab 1500 forintos
 fürdõ belépõt sorsolunk ki a Szerencsi
Fürdõ- és Wellnessházba.

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: Rákóczi út. A szerencse ez

alkalommal Lutter Lajosné, Sze-
rencs, Huszárvár út 5. szám alat-
ti olvasónknak és a 20/442-6705-
ös telefonszámról SMS-t küldõ já-
tékosnak kedvezett. Nyeremé-
nyüket szeptember 1–5. között,
munkaidõben vehetik át a szer-
kesztõségben.

A játék folytatásához továbbra
is várjuk olvasóinktól a több évti-
zeddel ezelõtt Szerencsen készült
fényképeket, amelyeket sértetlenül
visszajuttatunk a tulajdonosának.
Elevenítsük fel együtt települé-
sünkbõl egy-egy régi pillanatot!

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

Ózdi gimnazista koromban egy
Medve Gábor nevû osztálytársam,
aki Szögligeten lakott, megkérdez-
te tõlem: tudom-e, hol van Szádvár
és van-e valami köze a nevemhez?
Akkor hallottam elõször. Azóta né-
hányszor eszembe jutott, hogy ke-
resni kellene az összefüggést, de
mindig elmaradt. Nos, a várról majd
késõbb.

Jósvafõrõl indultunk a Tohonya-
patak völgyében, majd a Lófej-völgy-
ben folytattuk utunkat. Van ilyen
nevû tetõ és forrás is. Az utóbbit egy
forrásjel után egyre vékonyodó és
megszûnõ vonal jelzi. Ez azt jelen-
ti, hogy elnyeli a karszt és egy má-
sik nevû forrás vizeként a völgyben
újra megjelenik. Ebbõl a forrásból és
a hegyen átjutva a Ménes-völgyben
találhatókból nagyokat kortyoltunk.
A karsztforrásokból inni számomra
élményt jelentett, és aki csak teheti,
próbálja ki. Ezen a területen sajnos
újabban nem lehet, mert szigorúan
védett területté nyilvánították és a túra
útvonala is megváltozott.

A kék jelzés a Mocsolya-patak ke-
resztezésénél tér vissza eredeti útjá-
ra és innen egy jó órányi út Derenk.
Ennek a településnek nincs irányí-
tószáma, nem található meg autó-
térképen, a túraatlaszban a neve mel-
lett az áll, hogy „romközség”. Az egy-
kori fõutcája két oldalán gazzal
benõtt halmok jelzik a házak helyét,
mintha sírhantok volnának.

1943-ban Horthy Miklós lerom-
boltatta, lakóit elüldözte. Ettõl min-
dig indulatba jövök, mert amikor ma-
gyarjaink vére a keleti frontokon
folyt, akkor kormányzónknak az volt
az egyik fontos gondja, hogy vadre-
zervátumot hozzon létre a területen,

ahol medvére vadászhat. Ne vegye
rossz néven senki, de ezért nem tu-
dok jó szívvel gondolni egykori kor-
mányzónkra, de a vadászokra sem.
Egy volt telekre megpróbáltam be-
menni a gaz széthajtogatása közben.
Ha eszembe jut a dolog, még ma is
végigfut a hideg a hátamon. Ahogy
tereltem szét magam elõtt a gazt, egy
fedetlen kút szélén találtam magam.
Jó mély volt a domb oldalában és
semmi jel nem mutatott arra, hogy
ott van.

Újabb jó órányi gyaloglás után el-
értük a hegyet, melyen Szádvár rom-
jai találhatók. Az egykori várkert mel-
lett visz a kék jelzés, ahol tájékoz-
tatót olvashat az arra járó a vár tör-
ténetérõl. A tatárjárás után épült,
majd bõvített, szabálytalan alapraj-
zú, négy belsõtornyos királyi lovag-
vár. Több tulajdonosa is volt. Ami-
kor újra a Bebek-családhoz került, a
császári seregek 1567-ben megost-
romolták. A várat védõ Bebek
Györgyné Patócsi Zsófia kénytelen
volt feladni, melynek fejében em-
bereivel együtt sértetlenül távozha-
tott Torna várába. Újabb tulajdonos-
változások után 1685-ben Habsburg
Lipót parancsára felrobbantották,
Schulcz császári generális  közremû -
ködésével. Magyarország egyik leg-
nagyobb vára volt.

A vár autóval is megközelíthetõ
Szögliget felõl a régi határõr lakta-
nyáig, ami a hegy lábánál van. Aki
vállalkozik, hogy felmegy a várba,
nagyon szép panoráma a jutalma.
Családommal kipróbáltuk és a hegy
lábánál fakadó bõvizû forrásból az
odavitt mûanyag kannáinkat meg-
töltöttük, utána napokig ez volt az
ivóvizünk.

Szádváry Gyula

HOZZÁSZÓLÁSOK, VÉLEMÉNYEK

Kéktúra

SZÁDVÁR

A kéktúra nyomvonalán található Szádvár romja.

A kelet-afrikai Nagy-tavak vidékén
zajló fegyveres konfliktusok legkiszol -
gáltatottabb áldozatait mutatja be a Há-
ború gyermekei címû könyv, amit a kö-
zelmúltban jelentetett meg a  Afri book
Kiadó. Az Afrikai–Magyar Egyesület tá-
mogatásával napvilágot látott kiad-
ványban a kongói gyerekkatonák raj-
zai, a lázadók által elrabolt és szolgá -
nak használt ugandai gyermekanyák tör-
ténetei egyszerre  tanúskod nak a min-
den határon túli embertelenségrõl és a
végtelen emberségrõl. A szerencsi Ba-
logh Sándor is közremûködött a könyv
kiadásában, amelyben a háború gyer-
mekei maguk mesélnek az átélt bor-
zalmakról. A gyermekrajzokat Szilasi Il-
dikó gyûjtötte, az interjúkat Schumicky
Lilla és Oroma Fiona jegyezte le.

Könyvajánló

A HÁBORÚ GYERMEKEI

Ebben az évben is megrendezte a
hagyományos Szegfû partyt Szabó
György országgyûlési képviselõ, Ró-
navölgyi Endréné polgármester, vala-
mint az MSZP szerencsi szervezete és
önkormányzati képviselõi.

Az augusztus 22-ei eseményre ér-
kezõ vendégek a Rákóczi-vár udvarán
gyülekeztek, ahol Rónavölgyi Endré-
né köszöntötte a résztvevõket, majd
Szabó György kívánt kellemes szóra-
kozást a jelenlévõknek. Néhány évti-
zeddel ezelõtti hangulatot idéztek a
Nyárutó Klub Nefelejcs Népdalköré-
nek tagjai, akik úttörõ retro-mûsort ad-
tak elõ. A csapatvezetõ irányításával be-
vonult a piros nyakkendõs „Nyárutó
õrs”, akik egykori indulókat, ifjúsági és
úttörõtáborok hangulatát idézõ dalo-
kat énekeltek.  A város önkormányza-

tának MSZP-s képviselõi is szót kértek
a színpadon. A testületi tagok énekel-
ve számoltak be a közönségnek a vá-
rosban megvalósult fejlesztésekrõl.
Megérkezett a szerencsi Szegfû party -
ra Ficsor Ádám, a Miniszterelnöki Hi-
vatal államtitkára, aki rövid köszöntõ -
jében arra hívta fel a figyelmet, hogy
az elmúlt idõszakban sokat fejlõdött a
település, de az elért eredmények mel-

lett akad még tennivaló, amihez a maga
részérõl minden segítséget meg kíván
adni a jövõben. Idõközben elkészült
az üstökben a finomnak ígérkezõ gu-
lyás is, majd rövidesen a színpadra lép-
tek a nap sztárvendégei. A Dupla
Kávé együttes jól ismert slágereikkel sze-
reztek feledhetetlen perceket a ven-
dégeknek, akik közül néhányan tánc-
ra perdültek a zene hallatán.

NYÁRVÉGI VIRÁGOS DÉLUTÁN



Hát eddig tartott, eddig tartott.
Eltûnnek a földben az arcok,
a szív-alakúak. A széles csontú
fejeket megszedi a varjú.

Kár értünk, évelõ dühünkért, 
kár gyönyörû futótüzünkért, 
csillagként forduló eszünkért 
s ezerszer is kár a kezünkért.

Úgy kéne a jövõre várni:
Ölelni, gyereket csinálni;
ha nem vetni, ha nem aratni,
de megmaradni, itt maradni.

De eddig tartott, hát eddig tartott.
Csitulnak az arcok, a harcok.
Sebaj! Mielõtt kihaltunk,
Volt egy-két szép forradalmunk!

Tizedeli sorainkat a halál, kedves alko-
tótársaim, tisztelt olvasó közönség! Az au-
gusztusi égrõl hirtelen észrevétlenséggel
újabb és újabb csillagok hullottak az Anya-
föld porába. Ezeket a csillagsorsokat csak
azok ismerhették igazán, akik e csillagok
vonzásvilágában éltek, és akik e fénynél me-
lengethették meg szépre, jóra és szeretetre
vágyó szíveiket. Elhunyt barátaink és alko-
tótársaink: Somossy Katalin és dr. Kárpáti
Csaba olyan, immáron földre hulló csilla-
gok voltak, akik nemcsak közvetlen kör-
nyezetükre, de alkotótársi és baráti kö-
rükre is hatottak. Mindketten rövi-
debb-hosszabb ideig voltak kulturá-
lis egyesületünk, a H.A.T. tagjai. Re-
ájuk emlékezünk.

† Somossy Katalin (1945–2008)
Miskolcon született és egész élete

e városhoz kötõdött, amelyet (ön-
vallomása szerint) hol furcsán és va-
rázslatosan lüktetõnek látott, hol pe-
dig fájdalmas haldoklóhoz hasonlí-
tott. Igazi nagyvárosi író, annak meg-
felelõ sajátos hangulatú verseivel.

Az irodalom eszközeivel verseiben,
 írása iban a nagyváros kiüresedett  panel -
kap csolatait, az emberi lét megannyi
szenvedésformáit: a magányt, a szere-
tetéhsé get írta meg, amelyektõl dep-
resszív vé, komorrá vált õ maga is. Be-

tegsége hosszú évek óta kínozta, és ez a la-
mentáló hang  versei ben öltött alakot. A
H. A. T. 1995. évi  mega la  kulását követõen
hosszú évekig kötõdött egye sületünkhöz, majd
egyre kevesebbet pub likált – többnyire csak
az „asztalfióknak írt”.

† Dr. Kárpáti Csaba (1942–2008)
A cívisvárosban: Debrecenben született. A

mezõgazdasági és rendõrtiszti diploma mel-
lett elvégezte a JATE állam- és jogtudományi
karát. Nyugalomba vonulását követõen ma-
gánnyomozói irodát vezetett Egerben – élete
színterén. Édesanyja halála olyan mély nyo-
mokat hagyott érzékeny lelkében, hogy a  poé -
tika kifejezõeszközeit hívta segítségül az ûr
betöltéséhez a szeretetvesztés állapotában. Bár
már õ maga is nagyapa korba ért, szívében-
lelkében megmaradt anyaimádó kisgyer-
meknek, akinek a Mama közelsége jelenti a
mindent… Elsõ önálló verseskötetét is néki
ajánlotta. E versein keresztül mindennapos
kapcsolatban volt Édesanyjával, megbeszélt
véle mindent, mintha még mindig élne. Ez a
bevallott és felvállalt anyakomplexus, a pié-
tai szépséggé magasztosított anya ad kissé eny-
hülést lelke kínjaira, az irodalomértõ olva-
sóknak pedig olyan megrendítõ élményt,
amely Kárpáti Csabát költõvé avatta.

(Elhunyt barátaink és alkotótársaink:
NYUGODJATOK BÉKÉBEN!) 

A H.A.T. elnöksége nevében: dr. Gaál Ernõ
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IRODALMI

MELLÉKLET

HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74.
Számlaszám:

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358

(3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)
Adószám: 18419991-1-05

HH  ••  AA  ••  TT
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

A H. A. T. HÍ RE
� Madár János a Váci Mihály Irodalmi Kör
vezetõjének szervezésében augusztus 1–8. kö-
zött Tokajban tartotta 30. Irodalmi Alkotótá-
borát. A nyitó ünnepségen Baranyi Ferenc, Kos-
suth-díjas költõ és mûfordító adta át a Váci
Mihály-díjat Barcs János (Szigethalom) és Ha-
lász Imre (Szigetszentmiklós) költõ társaink-
nak. A Hegyaljai Alkotók Társulása tagjait négy
fõ képviselte. 

Vén volt a dalnok,
kopott a lant;
koppan a deszka,
ráhull a hant.

Zöldül a sírja,
szárad a könny.
Temeti újra:
most a közöny!

Árva madár, fent
sír a dala,
üzenetével
szállna haza.

Jaj, de a lelkek
kulcsra zárva.
Hajlékra bennük,
hogy találna.

Tárnok Mihály

SZONETT
A MAGYAR SZÓÉRT

Csak szólj hozzám, szép szavad hallgatom.
Agyamban, szívemben érzem, hogy zenél
A magyar szó, mint gyönyör-fájdalom…
Õsi zengésével múltamról mesél.

Még Adyval írom e vers-dalom;
Petõfit érzem, majd Arany int felém.
Kezemet fogják hosszú utamon,
Megbízom bennük, mert hitük az enyém.

Lelkemben zsibongsz, Teérted vagyok!
Oly’ íz a szó, oly’ édes révület.
Nem írok mást, amíg a csillagok,

Szemembe szórák örök fényüket.
S ha minden elhagyna – csak magam leszek –,
Akkor is megõrzöm Anyanyelvemet.

Bõhm András

SIRATÓ

„Hát eddig tartott, ed-
dig tartott” Kiss Béla föl-
di pályája – emlékezõ
pályatársaim, kedves iro-
dalombarátok – mert
több mint 71 évnyi
szûnetlen lángolás után,
nagy szíve egyszer csak lobot vetett és megszûnt
az élet ütemét dobolni. Ott van már Õ (is) a Meny-
nyei Irodalmárok Képzeletbeli Asztaltársaságá-
ban… – Bátran mondhatom: jó társaságba került.
Oda, ahol sokkalta jobban méltányolják majd a
magyar nyelvi kultúráért, egy általa alapított és
több mint másfél évtizedig vezetett nonprofit kul-
turális egyesületért (SZIRT) végzett munkásságát,
mint szûkebb pátriája: Kazincbarcika város hi-
vatalvezetése tette. Szinte hallani vélem nekro-
lógolvasóim közhelyes, de nagyon is helytálló
megnyilatkozását, mely szerint: „Senki sem lehet
próféta saját hazájában.” 

Kiss Béla sosem tört irodalmi babérokra. Mind-
azt, amit tett, a nagy szerelem: az Irodalom oltá-
rán áldozta fel – és tette azt önként, ügyszeretetbõl.
És ez az áldozat néki a gyönyörûséggel volt
egyenlõ. Az Irodalmi Mellékletben megjelenõ Vég-
rendelet c. verse egyszerûségében is megkapó em-
beri hitvallás. — Ne higgyék, Tisztelt Emlékezõk,
hogy csak egy ihletett órában papírra vetett pá-
toszos gondolatról van szó, amikor Kiss Béla így
rendelkezik: ”(…) rátok hagyom / Az üres kol-

dustarisznyámat, / A
csonkig égetett gyertyá-
mat, / A SZIRT-rõl fel-
szállott lelkemet, / A
máglyán elégett teste-
met, / Sziklaszilárd, tö-
retlen HITEM, (….) Rá-

tok hagyok mindent, ami SZENT: Szerelmet, ze-
nét, KÖLTÉSZETET!”

Életében Kiss Béla a civil társadalom egyik leg-
kiemelkedõbb irodalomszervezõ alakja volt; egy
igazi muszáj-Herkules, aki bátran tudott és mert
is ütközni, ha kellett, mindazokkal, akik a fo-
gyasztói társadalom, a pénz mindenhatóságát hir-
dették. Magas hõfokon izzott, és tagadhatatlan:
égetett másokat is… Azokat, akik a „szent ügynél”
elõbbre valónak tartották önös érdekeiket, avagy
bürokrataként hátráltatói, gáncsvetõi voltak a ci-
vil mozgalomnak. „Ezeket” bátran, nem feltétlen
simulékonysággal szólította meg – legyen bár az
hivatali hatalmasság, úm.: köztiszteletben álló sze-
mély.

Minket: a Szerencs környéki irodalombarátokat
(tisztelõit/ismerõit) egyszerre képesztett el és töl-
tött el csodálattal Béla önmagát sosem kímélõ
ügyszeretete, agilis: a magyar irodalmi kultúráért,
szûkebben vett pátriájának irodalmi életéért fe-
lelõsséget vállaló emberi példamutatása – még ak-
kor is, ha ezzel „ellenségeket” is szerzett magá-
nak. 

Elhunyt Barátunk e modern kor jó értelemben
vett Don Quijote-je volt. Egy olyan XX–XXI. szá-
zadi lovag, aki nem szellemekkel (kényszerkép-
zetekkel, szélmalmokkal) harcolt; nem az önma-
ga dicsõségét zengte lírai vagy gyújtó hangú da-
laiban, hanem a környezõ világ (benne az õ  életé -
nek) jobbítását sürgetõ gondolatait szõtte bele. 

Bátran írhatom le: szegényebb lett a civil társa-
dalom egy lovagiatlan korban is lo-
vaghoz méltó erényeket felmutató em-
berrel. Hisszük, hogy élete nem volt
hiábavaló küzdelem! És bár teste az
enyészeté lesz, az az eszmeiség, amely-
lyel Õ (és kisszámú „csapata”: a SZIRT)
sikert sikerre halmozott, sok-sok bará-
tot szerzett az „ügynek” – él és élni fog!

Csakúgy, mint a sikereket elismerõ
diplomák, amelyek hirdetik a jelen-
kor emberének és az utánunk jövõk-
nek, hogy Kiss Béla 2001. január 22-
én megkapta a Magyar Kultúra Lovagja
kitüntetõ címet; és az Amerikai Élet-
rajzi Intézet Szerzõi Testülete, vala-
mint az Intézet Nemzetközi Kutatási
Testülete jelölése alapján 2002-ben
egy magyar embert az USA-ban Az év
emberévé választott és megkapta az
Amerikai Becsületrendet. 

Mi, a Hegyaljai Alkotók Társulása
tagjai: volt barátai és alkotótársai e nek-
rológgal búcsúzunk Tõle, ígérve, hogy
ahol csak tehetjük: szavakban, írá-
sokban, „a szívünkben” állítunk neki
méltó emléket.

(Nyugodjon békében!)
Maklári-Bódi István

irodalombarát, a H. A. T. alapító tagja

„De eddig tartott, hát eddig tartott.
Csitulnak az arcok, a harcok.

Sebaj! Mielõtt kihaltunk,
Volt egy-két szép forradalmunk!”

IN MEMORIAM: KISS BÉLA (1937–2008)

CSILLAGSORSOK, GYÁSZJELENTÉSEK
RATKÓ JÓZSEF: I. M. : ILLYÉS GYULA

Kiss Béla

VÉGRENDELET
Ha nagy szívem utolsót dobban,
Testem nyugszik kék koporsóban,
Búcsúzzatok csendesen, némán,
Ne sírjatok a koporsómnál!

Legyen szent a végakaratom!
Minden értékem Rátok hagyom:
Az üres koldustarisznyámat,
A csonkig égetett gyertyámat,

A SZIRT-rõl felszállott lelkemet,
A máglyán elégett testemet,
Sziklaszilárd, töretlen HITEM,
Küzdelmekben elfáradt szívem.

Rátok hagyok mindent, ami SZENT:
Szerelmet, zenét, KÖLTÉSZETET!
A kék zászlót, tûzpiros fáklyát,
Vízen-tûzön vigyétek tovább!

Rátok hagyom minden vagyonom:
Az örökre elnémult lantom,
Szélben szálló madarak dalát,
Az itt hagyott gyönyörû MÚZSÁM!

A legutolsó kívánságom:
Amikor a mélybe leszállok,
Koporsómat hanttal befedik,
Dúdoljátok el a „VANGELIS”-t!

Somossy Katalin (1945–2008)

MULANDÓSÁG
Ma él, 
holnap még remél,
ma nyílik,
s holnap
örökre bezárul.
Ma lélegzik,
holnap elnémul;
ma dolgozik,
holnap temetik.
Ma jár,
holnap béna már,
ma él,
s holnap
már nem is remél.

Kárpáti Csaba (1942–2008)

VALAHOL
MÉLYEN

Valahol mélyen pendülnek a húrok,
Mélységes mélyrõl jön fájón szép zene,
Valahol egyszer összetört a lelkem,
Sebhelyes emlék, kerül a sors kegye.  

Valahol távol ragyog rám egy szempár,
Gyémántragyogás, az éj lassan szökik,
Lomhán kél a nap, s halvány sugarak közt
Az éji románc, elröppen, széttörik. 

Valahol bennem lelkem cserepein,
Nehéz léptekkel az élet gyalogol,
Kegyetlen feszít zenélõ húrokat,
Hegyes tõrével szívemen áthatol.

Valahol mélyen remegnek a húrok,
Hiába szólal, s jön fájón szép zene,
A konok tények elfojtják a hangot,
Nem simogat nap, s jó Anyám két keze.



Az államalapító Szent István király
ünnepén jeles eseményre gyûltek
össze Bodrogkeresztúr lakói, amikor
augusztus 20-án felavatták az egy
esztendõvel ezelõtt leégett, azóta új-
já épített Faluházat.

Mint ismert, 2007. április 4-én este
lángba borult a település mûvelõ dési
intézménye. Nagy erõkkel érkeztek
a helyszínre a tûzoltó egységek, akik
órákon át tartó fáradságos munka el-

lenére sem tudták megmenteni az
épületet. A tûzben odaveszett a he-
lyi kulturális intézmény a benne
lévõ több millió forintot érõ techni-
kai berendezésekkel, a községi
könyvtár teljes állománya, egy mo-
dern számítógépekkel felszerelt in-
ternetes szoba és fagylaltozó. Az épü-
let végében ugyancsak a lángok
martaléka lett a tornaterem és a fog-
orvosi rendelõ.

Májer József polgármester koráb-
bi nyilatkozatában kifejtette, hogy a

biztosító által fizetett összeg és az
Észak-magyarországi Regionális Fej-
lesztési Tanács (ÉMRFT) támogatása
az épület újjáépítésére biztosít fe-
dezetet. További 15-20 millió forintra
lenne szükségük a berendezésekre és
felszerelésekre, hogy valóban hasz-
nálhatóvá váljon a mûvelõdési in-
tézmény.

A polgármester bizakodó volt, ami
augusztus 20-án este beigazolódott
Bodrogkeresztúrban. 

Az avató ünnepen Májer József ki-
emelte: – A munka elvégeztetett és
részemrõl annyi van hátra, hogy azt
kérjem a jelenlévõktõl, a helyiektõl
és az idelátogatóktól, hogy szeres-
sék,  használ ják ezt a házat ugyan-
úgy, mint a régit. 

– Biztos vagyok abban, hogy a
2007. április 4-ei napot a helyiek és
Bodrogkeresztúr barátai közül sen-
ki sem fogja elfelejteni – fogalmazott
Szabó György, az ÉMRFT elnöke. Az
országgyûlési képviselõ többek kö-

zött arra emlékeztetett, hogy nagy er-
õfeszítés kellett ahhoz, hogy az in-
tézmény újjáépülhessen. – Azt sze-
retném – tette hozzá –, hogy ehhez
a Faluházhoz szomorú esemény és
emlék soha többé ne kapcsolódjon.
Jelentse viszont azt, hogy ez a tele-
pülés képes megújulni, képes új er-
õforrásokat teremteni, képes baráto-
kat és partnereket találni. Végezetül
Szabó György azt kívánta, hogy az
elkövetkezõ idõszakban csak a

széprõl, a jóról és a
gyarapodásról be-
szélhessenek Bod-
rogkeresztúrban. 

Ódor Ferenc, a
Borsod-Abaúj-Zemp -
lén Megyei Köz-
gyûlés elnöke az itt
élõk, a település ba-
rátainak és segítõi-
nek összefogását
hangsúlyozta. Ez a si-
ker egyik titka – fo-
galmazott.

Miután a történel-
mi egyházak képvi-
selõi megszentelték
és megáldották az új-
jáépített Faluházat,
Szabó György és Má-
jer József átvágták a
nemzetiszín szalagot. 

Az épületben le-
leplezték azt az em-
léktáblát is, amely tar-

talmazza mindazok nevét, akik se-
gítették az újjáépítést, majd az eme-
leti galérián megnyílt a Makoldi-csa-
lád ez alkalomra összeállított kiállí-
tása. 

A beruházáshoz szükséges 215
millió forint jelentõs részét a bizto-
sítási összeg, valamint az Észak-ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács által adott 95 millió forint tet-
te ki. A polgármester szerint jelentõs
volt a támogatás a különbözõ gyûjté-
sekbõl, téglajegyekbõl, emberi, se-
gítõ munkából.                           

M. Z.

A moldvai csángók ta-
lán egyik leghíresebb
képviselõje, a népdal-
énekes Nyisztor Ilona
(képünkön)érkezik szep-
tember 7-én Mezõzom-
borra.

A római katolikus hi-
tüket máig nagyon buz-
gó és archaikus módon
gyakorló moldvai magyar
nyelvû közösség ma min-
tegy 60-65 ezer fõsre tehetõ. A több-
nyire a Kárpátokon túli Bákó me-
gyében élõ csángók azonban haj-
danán sokkal többen voltak, asszi-
milációjuk az utóbbi 50 évben er-
õsen felgyorsult, anyanyelvi oktatás
és misézés hiányában. Ezért is te-
kinthetõ történelmi jelentõségûnek,
ha egy bennszülött csángó saját kul-
túrájának népszerûsítésével hívja fel
a figyelmet erre az elfeledett nép-
csoportra. 

Ilyen személy Nyisztor Ilona, aki
felismerte, hogy milyen kincsnek is
van birtokában az, aki csángónak
születik. Azok a népdalok, szokások,
és maga a nyelvezet is, ami a mai
Magyarország területén is már év-
századok óta kihalt, Moldvában
máig él. Ezt értékelve Hiller István
oktatási és kulturális miniszter idén

augusztus 20. alkalmából
Életfa-díjjal jutalmazta a
pusztinai származású
óvónõt, népdalénekest.

Mindebbõl a miszti-
kus csángóságból ízelítõt
kaphat az, aki szeptem-
ber 7-én 15 órakor ellá-
togat a mezõzombori ró-
mai katolikus templom-
ba, ahol Nyisztor Ilona
fog énekelni a közeli Kis-
boldogasszony napra

emlékezve. A dalest címe: „Mária
tiszteletire, akik idejöttetek…”  A be-
lépés díjtalan, de szívesen fogadják
az adományokat a csángó magyar
nyelvû oktatás számára.

Mindenkit szeretettel vár a szer-
vezõ, Maczó Balázs önkormányza-
ti képviselõ.
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Tizenhatodik alkalommal rendezte
meg augusztus 9-én a Takta Kupa el-
nevezésû versenyt a Taktaharkányi
Lövészklub. 

A nagyközség melletti szabadtéri
pályán borsod-abaúj-zempléni sport-
lövõk mérkõztek az olykor zuhogó
esõben a gyõzelem megszerzéséért.
A viadal egyben a hatodik alkalom-
mal megtartott taktaközi regionális és
ifjúsági sportlövész edzõtábor záró
eseménye volt.

Közel hatvan résztvevõ gyûlt össze
a lõtéren, akiket köszöntve Koncz Fe-
renc a világ legnagyobb sportrendez-
vényére irányuló figyelembõl kívánt egy
szeletet a versenyzõknek. A B.-A.-Z.
Megyei Közgyûlés alelnöke dicsérte a
helyiek igyekezetét az utánpótlás-ne-
velésben, amelynek kiteljesedéséhez
a megyei egyesületek összefogása
szükséges. Ullik Béla, a Taktaharká-
nyi Lövészklub elnöke megköszönte
a Mecénás Alap támogatását, amellyel
segítették a hagyományos verseny
megrendezését. Mint azt kiemelte,
szükség van az ilyen jellegû lövészta-
lálkozókra, ami a fiatal tehetségek meg-
mérettetését jelenti és az országos
versenyekre való felkészülés mellett ta-
pasztalatcserére is lehetõséget bizto-
sít. Taktaharkányban mindig nagy volt
az elismertsége a sportlövészetnek, ami
az elmúlt évek során számos elisme-
rést szerzett a településnek. 

A Takta kupa eredményei:
Serdülõ leány: I. Lövei Allegra Lili

(Taktaharkány), II. Forgó Mónika
(Taktaharkány), III. Joó Alexandra
(Taktaharkány). Serdülõ fiú: I. Rémiás
Máté (Taktaharkány), II. Lukács Dá-
vid (Edelény), III. Dékány Nándor
(Taktaharkány). Ifjúsági leány: I. Ki-
rály Kármen (Befag-Fete – Miskolc).
Ifjúsági fiú: I. Maczkó Máté (Takta-
harkány). II. ifj. Butykai Zoltán (Tak-
taharkány). III. Fogarasi Roland (Ózd).
Junior leány: I. Fodor Szonja (Mis-
kolci Egyetemi Lövészklub), II. Be-
regi Fruzsina (Taktaharkány). Junior
fiú: I. ifj. Maczkó János (Taktahar-
kány). II. Kéki Viktor (Befag-Fete –
Miskolc).  Felnõtt nõi: I. Németh
Lászlóné (Sárospatak), II. Jónyer Bé-
láné (MVSE–Miskolc), III. Maczkóné
F. Mária (Taktaharkány). Felnõtt fér-
fi: I. Beregi Zoltán (Taktaharkány), II.
Ádám András (Taktaharkány), III.
Maczkó János (Taktaharkány).

Csapatverseny: I. Taktaharkány
„A” csapata, II. Taktaharkány „B” csa-
pata, III. MVSE „A” csapata. 

Az eredményjegyzékbõl is jól lát-
szik, hogy a megyében a sportág a
huszonnegyedik órában van. Alig van
ifjúsági és junior korú leányver-
senyzõ. Szükség van a sportág után-
pótlás-neveléséhez olyan táborokra,
amelyet évente megrendeznek Tak-
taharkányban. 

U. B.

Második alkalommal tartottak va-
dásznapot augusztus 2-án a Takta-
közben.

A tájegység vadásztársaságai és
több földtulajdonosi közössége szer-
vezésében Taktaharkányban, a helyi
vendégház udvarán megtartott prog-
ramon a megyei Vadászkürt együttes
hívogató szignálja után Vargáné Ver-
ba Ildikó tanár az alkalomhoz illõ pró-
zát és verseket adott elõ. Az esemény
résztvevõit Szatmári Gyula, a házi -
gazda Takta Vadásztársaság elnöke
köszöntötte. A vadásznapra számos
illusztris vendég érkezett Taktahar-
kányba, akik közül Ficsor Ádám, a Mi-
niszterelnöki Hivatal államtitkára,
Bencze József országos rendõrfõka-
pitány, Székely László, az Országos
Magyar Vadászkamara alelnöke mon-
dott köszöntõt. Üdvözölte a jelen-
lévõket Túrós András, az Országos

Polgárõr Szövetség elnöke, Koncz Fe-
renc, a megyei közgyûlés alelnöke és
Varga László taktaharkányi polgár-
mester. Valamennyi felszólaló mél-
tatta a vadásztársaságoknak a termé-
szeti értékek megõrzése és a  bûn meg -
 elõzés érdekében végzett tevékeny-
ségét, amiben a rendõrséggel és a pol-
gárõrséggel együttmûködve kiemel-
kedõ eredményeket érnek el Takta-
harkányban. Az eseményt Pechtol Já-
nos, az Országos Vadász Védegylet
elnöke, az Országos Magyar Va-

dászkamara fõtitkára nyitotta meg,
majd a védegylet által alapított gróf
Nádasdy Ferenc emlék plakettel tün-
tette ki a Takta Vadásztársaságot.
Ezen túl még számos elismerés talált
gazdára ezen a  dél elõttön. A szom-
szédos sátorban vadásztrófeákból és
festményekbõl összeállított kiállítást
tekinthettek meg az érdeklõdõk, mi-
közben a szervezõk által meghirde-
tett fõzõversenyen az üstökben ro-
tyogtak a finom vadételek a II. Tak-
taközi Vadásznapon.

Bodrogkeresztúr

ÁTADTÁK AZ ÚJJÁÉPÍTETT FALUHÁZAT

A nemzetiszín szalagot Szabó György vágta át. Mellette balra Ódor Ferenc, jobbra
Májer József.

SZAKADÓ ESÕBEN
FÁZÓ SPORTLÖVÉSZEK

A lõállásból Koncz Ferenc (középen) is kipróbálta célzóképességét. 

VADÁSZOK ÜNNEPE

A Takta Vadásztársaság nevében Szatmári Gyula elnök (balra) vette
át a gróf Nádasdy Ferenc-emlékplakettet.

NEMZETISÉGI FESZTIVÁL 
A XV. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivált szeptember 6-án rendezi meg

Rátka önkormányzata. 
Program: 12.30 óra: Zenés felvonulás. 13 óra: Ünnepi köszöntõk. 13.30

óra: Nemzetiségi mûsor lengyel, szlovák, német, erdélyi és magyarországi
csoportok közremûködésével. 17 óra: Szórakoztató programok: Szerencsi
modern tánccsoport. Operett – Godzsák Fruzsina. Rátkai Népdalkör. Oszt-
rák zenészek: Patricia Szabo és Andreas Platzer. 15–18 óra között: borkóstolás
a Rátka hegyközség szervezésében. 18 óra: Sztárvendégek: Josh és Jutta. 21
óra: Szabadtéri bál. Zenél a Rátkai zenekar.

Mezõzombor

CSÁNGÓ DALOK
CSENDÜLNEK FEL 
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PÉN TEK DÉL UTÁ NI
OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb szeptember 3-án 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden pá-
ros hét szerdáján 8–16 óráig, leg-
közelebb szeptember 3-án. 

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
szeptember 10-én.

SZERENCSI VÁROSI
ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõ-

pont-egyeztetéssel fogadja az
ügyfeleket.

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

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

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

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

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap
elsõ hétfõjén, legközelebb szep-
tember 1-jén 9–12 óráig tart foga-
dónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése
hétfõn és csütörtökön 8–15.30
óráig Palik Zsuzsanna fõhadnagy,
engedélyügyi fõelôadónál.  

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Augusztus 25–31.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14 órá-
ig. Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30 –11.30 óráig.

Szeptember 1–7.: Oroszlán: hét-
fõ–péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombat 8–12

óráig. Centrum (ügyeletes): hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat–
vasárnap 7.30–15 óráig.

Szeptember 8–14.: Oroszlán
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14 órá-
ig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig.

Címek, telefonszámok:
Alba gyógyszertár: Szerencs,

Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433. 

KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

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

Tel.: 47/362-817, fax: 561-134. 
Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ és

szerda: 8–12, 13–15 óráig. Kedd
és csütörtök: 8 – 11.30 óráig. Pén-
teken az ügyfélfogadás szünetel.  

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és
csütörtökön az ügyfélfogadás szü-
netel. Sírnyitással és hamvasztás-
sal, valamint a gyógyszer-engedé-
lyezéssel kapcsolatos ügyintézés:
hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig. Csa-
ládvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–15
óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szer-
da és csütörtök: 9–13 óráig, pén-
tek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(Miskolc, Kazinczy út 19.) Hétfõ

8–18 óra, kedd, szerda és csütör-
tök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Rákóczi út 94. 
Tel.: Fekete Diána 20/802-0391,

Király Judit 20/484-1013.
Nyitva tartás hétfõn péntekig

12–18 óráig, szombaton 14–16
óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS
SZEPTEMBER 

11. (csütörtök): Abaújszántó.
15. (hétfõ): Mád.

23. (kedd): Mezõzombor.
30. (kedd): Bekecs.

A rekkenõ hõség
idején jól esik a szer-
vezetünket lehûteni

egy-egy gombóc jéghideg fagylalt-
tal, vagy egy ízletes jégkrémmel!

Egy gombóc elfogyasztásakor nem
kell mindig arra gondolni, hogy „már
megint bûnöztem!”, hiszen az nem-
csak kalóriát, de egyéb tápanyago-
kat is tartalmaz. Rendszerint található
benne A vitamin, B2-vitamin, vagy
(riboflavin) és B12 vitamin is. Gyü-
mölcsalapú fagylaltok esetében a C-
vitamin is érdemleges mennyiséget
érhet el. A fagylalt tápértékét a ben-
ne lévõ tej, tejszín mennyisége ha-
tározza meg alapvetõen, melynek két
összetevõjében vitamin, kalcium is
van. A telítettzsírsav-tartalma miatt
érdemes a táplálkozásélettani szem-
pontból kedvezõtlenebb hatásaira is
gondolni, hiszen cukrot, stabilizáló
összetevõket is tartalmaz. Néha egy-
két gombóc fogyasztása nem árt, kü-
lönösen akkor, ha az alapanyag friss
gyümölcsöt is tartalmaz! Általában
egy átlagos gombóc (4-5 dkg) ener-
giatartalma 70-100 kcal-nál nem

több. Bizonyos bélbetegségek pl.
hasnyálmirigy-gyulladás esetén a te-
jes és tejszínes fagylaltok fogyasztá-
sát dietetikai szempontból nem ajánl-
hatjuk! A cukorbetegek is beilleszt-
hetnek étrendjükbe egy-egy gom-
bócot, de mindig érdemes figyelni
arra, hogy a tejes, tejszínes fagylal-
tok glikémiás indexe elõnyösebb
számukra, egyenletesebb vércukor -
emelõ hatással bírnak!

A jégkrém nem klasszikus tejtermék,
de a benne lévõ tej, tejszín mennyi-
sége alapvetõen meghatározza a táp-
értékét. Tápanyagtartalmát tekintve 10
dkg mennyiség 80-160 kcal körüli ér-
téket képvisel, de a csökkentett zsír-
tartalmú változatok ettõl kevesebb
energiát tartalmaznak. A light készít-
mények édesítõszerrel készülnek, ál-
talában maltit, aszpartám és ace-
szulfám-K édesítõszerekkel, így az
energiaszegény táplálkozást folytatók
és a cukorbetegek is fogyaszthatják.
A gyümölcsös jégkrémek elõállításá-
nál arra is törekedtek a gyártók, hogy
üdítõ, ízletes és alacsony energiatar-
talmú legyenek. Alacsony zsírtartal-
muk miatt az energiaértékük már 28-

30 kcal-nál kezdõdnek, és 70-100
kcal-ig növekednek fajtától függõen.
Érdemes figyelni a kereskedelemben
lévõ növekvõ választékot, és azok is-
meretében dönteni, hogy melyiket vá-
lasszuk. A light készítményeket, fi-
gyelembe véve a tápértékét, akár he-
tente több alkalommal is beilleszt-
hetjük a változatos táplálkozásba, a
mindennapi életbe.

Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb szeptember 8-án) a sze-
rencsi rendelõintézetben Váradi Fe-
rencné segítséget nyújt a személyre
szabott diéta kiválasztásában,  lehetõ -
ség van a felvetõdõ problémák egyé-
ni megbeszélésére. A rendelés beu-
taló nélkül is igénybe vehetõ, társa-
dalombiztosítási igazolványra azon-
ban szükség van, és a várakozás el-
kerülése érdekében célszerû idõ -
pontot egyeztetni.

Egészségünkért 

NYÁRI ÜDÍTÔ FINOMSÁGOK

Ro va tunk meg je le né sét
az Orosz lán gyógy szer tár tá mo gat ja.

Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kezdi meg
a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti napok esetén az
utol só munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt városi felnõtt körzet vala-
melyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között rendelõjükben, 18–19 órá-
ig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

Sü tõ Szil vesz ter vá ro si szak fel ügye lõ fõ or vos

Augusztus 29.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Szeptember 5.: IV. körzet (Spák László). Tel.: 47/361-203.
Szeptember 12.: II. körzet (Móré László). Tel.: 47/362-225.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal az idei évtõl egységesen ok-
tóber 31-ig küld folyószámla-kivo-
natot azoknak, akiknek az adónem-
egyenlege ezer forintot meghaladó
tartozást vagy túlfizetést mutat, il-
letve késedelmi pótlékot kell fizet-
niük.

Az értesítõ készítésénél az APEH
a 2007. december 31-i állapotot te-
kinti irányadónak, de – kizárólag tá-
jékoztató adatként – a fejlécben jel-
zett dátumig szerepelnek a 2008. évi
adatok is. Ezek az információk azt
szolgálják, hogy eltérés esetén a
korrekciót minél hamarabb el le-
hessen végezni. A feltüntetett dátum
utáni befizetéseket, vagy a késõbb
esedékes tételeket nem tartalmazza
a kivonat, ezért az ezekbõl adódó kü-
lönbségeket értelmetlen jelezni. 

Fontos változás, hogy idén az
elektronikus adóbevallásra kötele-
zettek, vagy az azt önként választó
adózók levél helyett – szeptember 1–
30. között – már csak elektronikus
tárhelyükre kapnak értesítést arról,
hogy az adóhivatal elektronikus be-
vallóként tartja nyilván õket, illetve
arról, ha egyben fizetendõ pótlékkal
is érintettek. Utóbbi esetben pótlék-
levezetésüket is csatolja az üzenet-
hez az adóhatóság.

A papíralapú kivonatokat és pót-
lékértesítõket a gazdálkodó szerve-

zetek részére már postázta az APEH.
Ezek kiküldése ugyanis augusztus 19-
ig befejezõdött, ezt követõen az
egyéni vállalkozók és magánszemé-
lyek részére október 31. között fo-
lyamatos lesz a kiküldés.

Lényeges módosulás, hogy a ha-
gyományos adónemekhez, közöt-
tük az illetékhez kapcsolódó nettó
késedelmi pótlékon kívül magán-
nyugdíjpénztáranként is történhet
pótlékfelszámítás. A 2007. évre vo-
natkozó összegeket egységesen,
2008. november 17-ig kell majd min-
den érintettnek megfizetnie. A bank-
számlaszámok az APEH internetes
honlapján találhatók meg.

A bankszámlanyitásra kötelezett
adózóknak a már megszokott mó-
don, idén is átutalással kell telje-
síteniük befizetésüket. Más adózók
postai csekken tehetnek eleget kö-

telezettségeiknek. A szükséges
csekkeket az ügyfélszolgálati he-
lyeken, kirendeltségeken lehet be-
szerezni.

Az adózás rendjérõl szóló tör-
vény – adótitok védelmére vonat-
kozó – rendelkezései alapján az
adófolyószámlák telefonon történõ
egyeztetésére továbbra sincs le-
hetõség, az így feltett kérdésekre to-
vábbra is kizárólag általános tájé-
koztatás adható. Ezért az adózói
nyilvántartások és a kivonaton
könyvelt tételek összevetésével fel-
tárt eltéréseket, valamint az egyéb
észrevételeket – a megfelelõ do-
kumentumokkal alátámasztottan –
minél hamarabb írásban, postai
úton célszerû jelezni az adóható-
ságnak (ez a beadvány illeték-
mentes), hiszen az eltérések egyér-
telmû tisztázása közös érdek. 

ELEKTRONIKUSAN IS ÉRKEZNEK A KIVONATOK

Az utóbbi években több mint 100
hivatalos figyelmeztetés jelent meg
egyes pszichiátriai szerek káros mel-
lékhatásairól az egész világon. Ezek-
nek a készítményeknek a szedése
szorongást, nyugtalanságot, a vérkép
kóros elváltozásait, hallucinációkat,
ellenségességet, pszichotikus dep-

ressziót, halálos szívizom-gyulla-
dást, valamint agyérgörcsöt, szívro-
hamot, pszichózist, májkárosodást,
cukorbetegséget, öngyilkosságot,  erõ -
szakos viselkedést vagy halált okoz-
hat. Egy közelmúltban végzett hazai
felmérés azt mutatja, hogy az em-
berek 80%-a nem tud arról, hogy az
észlelt káros mellékhatásokról nem
csak a háziorvosnak szólhatnak, ha-
nem ezeket õk maguk is jelezhetik
az Országos Gyógyszerészeti Inté-
zetnek – amellyel emberéleteket le-
het megmenteni.

Az Állampolgári Bizottság az Em-
beri Jogokért Alapítvány szeretné
felhívni a figyelmet arra, hogy a
gyógyszerek és pszichiátriai szerek
szedése közben tapasztalt mellék-
hatásokat az érintettek is jelenthetik
közvetlenül az Országos Gyógysze-
részeti Intézetnek. Ezzel hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy az adott gyógy-
szer mellékhatásairól sokkal többet
tudjanak meg a szakemberek, és a
túl veszélyes anyagokat hamar ki-
vonhassák a forgalomból. A mel-
lékhatásokat jelenthetik a patikákban
kérhetõ nyomtatványon vagy az Or-
szágos Gyógyszerészeti Intézet hon-
lapján: www.ogyi.hu.

KÁROS HATÁSÚ
PSZICHIÁTRIAI SZEREK

PR-NYELVEN

– Adósságbehajtás? Forduljon humánerôforrás-részlegünkhöz...



2008. AUGUSZTUS 29.HIRDETÉS 13

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.

La pun kat rend sze re sen szem lé zi Ma gyar or szág
leg na gyobb mé dia fi gye lõ je, az

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Bu da pest, VIII. ker. Au ró ra u. 11.

Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 •
http://www.observer.hu

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

Bejelentkezés munkanapokon 13–15 óra között: 47/361-758/22 mellék, Somogyvári Zsoltné. 
Szántó J. Endre ESZEI Rendelõintézet, II. emelet, AUDIOLÓGIA. 

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.

?
Nehezen 

tud beszélgetni 
családtagjaival?

Nem érti, 
amit Önnek 
mondanak?

TTEEGGYYEE  PPRRÓÓBBÁÁRRAA

HHAALLLLÁÁSSÁÁTT!!
• szakorvosi tanácsadás
• 15 év gyártási és hallásgondozási tapasztalat
• korszerű szervizháttér
• több nemzetközi hallókészülék-gyártó 

képviselete
• fülzúgás esetén tanácsadás

Ágnes Lakástextil – 
Villamossági Szaküzlet

AJÁNLATUNK:
� 180 cm-es jacquard függönyök 850 Ft/m-tõl

� Sötétítõ 140 cm széles 510 Ft/m-tõl
� Damaszt abroszanyag 140 cm széles, 680 Ft/m-tõl

� Nyári takaró – magyar termék – 2500 Ft-tól
� Félpárna 1250 Ft-tól

� UFO lámpa 1250 Ft-tól
� LÁVA lámpa 5500 Ft/db áron
� Karnisok többféle kivitelben. 

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
Függöny-, drapéria-, terítõvarrás helyszíni felméréssel is! 

Teljes körû villanyszerelés

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 a Posta utca felôl az udvarban!

TELJES KÖRÛ VILLANYSZERELÉS

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU
Továbbra is kedvezõ áron ajánljuk a sertés-, marha-, 
birka, bõrössüldõ-, baromfihúsokat és hentesárukat! 

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

Meleg- és hidegétel-utalványokat beváltunk!

Kínálatunkból:
AKCIÓS ÁR:
Csirkecomb 599 Ft/kg
Egész csirke 610 Ft/kg
Csirkemell filé 1260 Ft/kg
Csirkeszárny 500 Ft/kg
Csirkefarhát 140 Ft/kg 
Csirkemáj 690 Ft/kg 
Csirkemell (csontos) 1060 Ft/kg
Sertéskaraj (egész) 1220 Ft/kg
Sertéscomb 1140 Ft/kg
Sertéslapocka 1100 Ft/kg
Sertéstarja (csontos) 1040 Ft/kg
Sertésoldalas 990 Ft/kg
Sertéscsülök (hátsó) 580 Ft/kg
Csontnélküli karaj 1480 Ft/kg
70%-os apró sertéshús (kolbászhús, 
kérésre ledaráljuk) 660 Ft/kg
Lehúzott félsertés 
(fej nélkül) 966 Ft/kg

Bõrnélküli csülökhús 860 Ft/kg  
Bõrös süldõhús 
(15–60 kg élõsúly) 840 Ft/kg 
Füstölt bordaporc 760 Ft/kg
Füstölt sertéscsülök 830 Ft/kg
Lángolt parasztkolbász 765 Ft/kg
Parasztkolbász 765 Ft/kg
Gyulai lecsókolbász 
(Békési) 469 Ft/kg
Lecsókolbász (Be–Va) 469 Ft/kg
Ungvári szalámi 670 Ft/kg
Virsli (Heves) 400 Ft/kg
Nádudvari virsli 990 Ft/kg
Müncheni pálcika 930 Ft/kg
Füstölt 
csemegeszalonna 650 Ft/kg 
Sertéspárizsi (füstölt) 660 Ft/kg
Baromfipárizsi 380 Ft/kg OLCSÓ

VASUDVAR
� zártszelvények, kör-, lapos-, 

szög-, négyzet-, betonacélok
� alu-, horganyzott-, finom- 

és durvalemezek
� síkhálók, kerítésfonatok, 

szögesdrót, stb.
� gipszkarton, OSB-3 lapok
� mûanyag hullámlemezek, 

kertészeti és tófóliák
� flexkorongok, elektródák, 

kötözõdrótok
� alu-, horganyzott-, normál- 

és mini csatornák
� álmennyezetek, szegõk, tapéták
� elektromos kisgépek, 

szerszámok, csavarok
� szúnyoghálók, csúszdák, 

mászókák

Szerencs, Bekecsi út 2.
Tel.: 06-30/336-1290
Nyitva: h–p. 8–12-ig, 

12.30–16.30-ig
Sz. 8–12-ig

Szerencs, Sallai út 13. (a Providencia biztosítóval szemben) 
Tel.: 47/363-758.

Nagy növények nyári akciója!

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!

WWEEEEKKEENNDD
PPAANNZZIIÓÓ

Szerencs, 
Rákóczi út 19.

Tel.: 47/563-010. 
Fax: 47/361-938

Borsodi kocka-
darabos szén

Mérlegjeggyel kísért szállítmány! 
Minimális rendelhetõ tétel 10 q.

Ár szállítással együtt:
2 200 Ft/q

Fizetés: Lerakást megelõzõen 
készpénzben.

Érdeklõdni és megrendelést leadni

az alábbi telefonszámokon lehet 

7–14 óráig:

47/563-074, 20/970-2020 

Czinkné Tóth Izabellánál.

Megfelelõ igény esetén ettõl 
apróbb szén (20 mm – 40 mm) is

rendelhetõ külön egyeztetéssel 
a fenti telefonszámokon.

(40 mm – 200 mm) 
fûtési idény elõtti akciós
áron a Prizma Kft.-nél!
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IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
RÁKÓCZI U. 118., III. em., 10. ajtószám: 14 egységes
tár sasházban, összkomfortos, egyedi gáz központi fûtésû,
55 m2 hasznos alapterületû, tehermentes társasházi
lakás. Beépített konyhabútor (felsõ-, alsó szekrények
mosogatóval), gáztûzhely. Egyedi vízórás (2 db). Ala-
csony rezsiköltségû, a társasházi költség a szemétdíjjal
havi 3500 Ft. Az ingatlanban hagyják a kisszobai beépí-
tett szekrényt. Közös használatú tárolóhelyiség. A ház
külön, zárt parkolóval is rendelkezik. Rendezett társas-
ház, felújított lépcsõházzal, mágneskártyás bejárattal. A
lakás azonnal beköltözhetõ. Irányár: 7 200 000 Ft. 
Tel.: 70/93-131-71.
NYÁR U. 2.: A város központi részén, áruház melletti,
közvetlenül a 37-es fõútnál lévõ, 628 m2 területû, telje-
sen bekerített telken, felújított, 55 m2 hasznos alapterü-
letû, 2 üzlethelyiség (2 x 16 m2), zuhanyzó, öltözõ
helyiségekbõl álló, komfortos, egyedi szén fûtési rend-
szerû mûhely a hozzá tartozó tárolóval. Ipari árammal,
telefonnal ellátott. Udvara burkolt. Kerítése reklámfelü-
letként is hasznosítható. Elsõsorban üzlethelyiségnek,
szolgáltató háznak alkalmas, de kisebb átalakítás után
lakás is kialakítható benne. Vállalkozók vagy befektetõk
figyelmébe ajánljuk a fõút melleti fekvésére, az átmenõ
forgalom kihasználhatóságának lehetõségére is tekin-
tettel. Irányár: 15 000 000 Ft. Telefon: 30/405-46-21.           
RÁTKA, PETÕFI U. 16.: 1224 m2 telken, teljesen felújított
3 szoba, ebédlõ, konyha, veranda, fürdõszoba, kamrák
helyiségekbõl álló, komfortos, több fûtési rendszerû,
(gázkonvektorok, elektromos hõtároló kályha, a lég-
fûtéses rend szerhez még kazán szükséges) hangulatos
családi ház gazdasági épületekkel (csûr), pincékkel, bor-
házzal. Külön megegyezés alapján teljes berendezéssel
együtt is eladó, esetleg hosszabb távra BÉRBE ADÓ. Üz-
leti célra kiválóan alkalmas. Irányár: 9 900 000 Ft. Te-
lefon: 30/29-81-070.                
MÁD, KOSSUTH U. 19.: 2337 m2 telken, igényesen ki-
alakított családi ház két önálló épülettel; lakóépület:  mint -
egy 66 m2 területû, komfortos, illetõleg a jelenleg
kocsmaként mûködõ másik épület üzlethelyiség, konyha,
zuhanyzó-öltözõ, raktárak, közlekedõ a hozzá tartozó
pincével. Az üzlet 24 fõ befogadó képességû. Külön meg-
egyezés alapján teljes berendezéssel és felszereléssel
együtt is eladó, esetleg BÉRBE ADÓ. Üzleti célra (falusi
turizmus) is kiválóan alkalmas. A lakóépület jelenleg szál-
láslehetõségként hasznosított 9 fõ részére. Irányár: 
11 000 000 Ft. Telefon: 20/518-6049.

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, 
ÜGY VÉD

3900 Sze rencs, Ár pád út 11. 
Tel./fax: 47/561-555

e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK:
� külföldi és belföldi 

egyéni és társasutazások szervezése
� valutaváltás

� üdülésicsekk-elfogadóhely
� utasbiztosítás

� repülôjegy-foglalás
� repülôtéri transzfer

Jelentkezés és bôvebb információ:

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.huEng.sz.: R-1787/1998

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

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

Zsalukõ 20-as 190 Ft/db + áfa
Zsalukõ 25-ös 200 Ft/db + áfa
Zsalukõ 30-as 230 Ft/db + áfa
Zsalukõ 40-es 290 Ft/db + áfa
Béléstest EB 60/19 200 Ft/db + áfa

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

Szivárvány-Ép Kft. 
Szerencs, Huszárvár u. 26.

Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

� Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás, 
bedolgozás igény szerint betonpumpával

� ADK autódaru-bérbeadás
� Minõsített keverõbõl minõsített beton

Rendkívüli hétvégi akció 
valamennyi COOP üzletünkben 

augusztus 28–31-ig!
Bükki kovászos parasztkenyér 1 kg szel. 239 Ft
Minna UHT tej 1,5% 1 l 139 Ft
Abaúj tejföl 375 ml 20% 179 Ft

Egységára: 477,33 Ft/kg

Tanoda tészta 4 toj. 250 g 
(rövidcsõ, zabkocka, szarvacska, tarhonya) 109 Ft

Egységára: 436 Ft/kg

Tanoda tészta 4 toj. 500 g 
(rövidcsõ, zabkocka, szarvacska, tarhonya) 209 Ft

Egységára: 418 Ft/kg

Jégkrémtorta joghurt erd. gyüm. príma túrós 
s. barackos, csokoládés 615 ml 199 Ft

Egységára: 323,57 Ft/l

Tõkehúst árusító üzleteinkben:
Sertés apróhús 70%-os 1 kg 699 Ft

AK CIÓ!

Keresse az akció ideje alatt településén 
a legközelebbi COOP üzletet! 

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

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

FÜRDÕSZOBASZALON FÜRDÕSZOBASZALON 
ÉS CSEMPEBOLTÉS CSEMPEBOLT

Építkezôknek és kivitelezôknek 
egyéni kedvezmények, ajánlatkészítés.
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� Méretpontos üléshuzatok gyári
anyagokból.

� Univerzális üléshuzatok 
– már 5000 Ft-tól.

� Üléstakarók.
� Sportkormányok, sportlégszûrôk.
� Méretpontos gumiszônyegek:

Suzuki SX 4, Suzuki Ignis, Skoda
Fabia, Suzuki Swift.

� Filcszônyegek több színben.
� Hangolható sportkipufogók.
� Sportpedálok.
� Dísztárcsák (darabra is).
� Csomagtértálcák 

(méretpontos is).
� Trikó jellegû huzatok 

elsô és hátsó ülésre is.

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL VAGY MEGRENDELÉSRE.

Ha 10 óráig megrendeli, már fél 4-kor átveheti, 
ha dél után rendeli meg, másnap reggel jöhet érte.

Egyes keleti alkatrészek akár 50%-os árengedménnyel! 

� IZZÓK nagy választék-
ban minden típushoz.

� Nyári autóápolási
cikkek.

� Castrol, Valvoline, Rowe,
Opel olaj raktárról.

� Vezérmûszíjak,
hosszbordás 
szíjak, ékszíjak.

� Opel gyári alkatrészek.

Újra a régi csapat várja kedves vásárlóit!

Bereczk Autósbolt

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

3909 Mád, Vas út út 1. Te le fon: 47/548-003, 47/548-013. Te le fon/fax: 47/348-357. 

� Acél szer ke ze tek gyár tá sa, sze re lé se � Be ru há zá sok, fej lesz té sek komp lett ki vi te le zé se 
� Gé pek, be ren de zé sek gyár tá sa, sze re lé se � Hen ge relt, he gesz tett csö vek, csõ ido mok gyár -
tá sa, sze re lé se � Üze mek,
üzem ré szek fel újí tá sa, kar-
 ban tar tá sa � Fel ra kóhe -
gesz té sek � Lv = 30 mm-ig
tör té nõ le mez hen ge re lé sek 
� For gá cso lás kö zép esz ter -
gá kon � DP–200 sík esz ter -
gán tör té nõ nagy sú lyú és
mé re tû mun ka da rab ok meg-
 mun ká lá sa � Ma ró gé pe ken,
gya lu gé pe ken, su gár fú ró gé -
pe ken vég zett for gá cso lá sok
� Komp lett szá mí tó gé pes
ügy vi te li szol gál ta tá sok

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAK IPA RI ÉS KE RES KE DEL MI KFT. 

Az Ön Márkakereskedése: Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs Gyár u. 9-11.
Tel.: 47/563-201, 563-202 � Fax: 47/563-207 mobil: 30/9982-077

e-mail: postmaster@suzukiszerencs.axelero.net � honlapunk: www.suzukiszerencs.hu
Nyitva tartás: hétfõ-péntek 7–17, szombat 8–12.*

* Ha Ön ettõl eltérõ idõpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.

*A kedvezmény mértéke autótípusonként változhat.

Suzukik széles választéka, Ford,
Renault, Volkswagen, Opel.

Amit kínálunk:
� 3 évig fele törlesztés, fix havidíj

(többet ne fájjon a feje!)
� Bankok által visszavett autók

széles választékban
� Mûszaki vizsgáztatás, zöldkártya,

kárfelvétel, biztosítós javítás
� Használt gépkocsiját beszámítjuk, akár hitellel terheltet is*

Amit szeretnék:
� megbízható autó
� alacsony törlesztés
� akciós ár
� kedvezõ THM

ÖRDÖGI NAPOK
RÉMISZTÕ AJÁNLATTAL!

A debreceni MODEM Modern és
Kortárs Mûvészeti Központban au-
gusztus 21-én nyílt meg a Zárt kert
címû sorozat negyedik kiállítása. 

Ilauszky Tamás: Tesztszobor –
tesztpálya címû mobil alkotása a
belsõ kertben felállított Sztálin-szo-
bor elõtt kapott helyet. Ilauszky Ta-
más 1970-ben született Szerencsen.
A középiskolát Szegeden végezte a
Tömörkény István Mûvészeti Szak-
középiskolában, díszítõszobrász sza-
kon. 1996-ban szerzett rajz–vizuá-

lis nevelés–szobrász diplomát a pé-
csi Janus Pannonius Tudomány-
egyetemen. A bemutatott tesztszo-
bor koncepciója a mûvész stuttgar-
ti élményéhez kötõdik, ahol két
nagy autógyár, a Mercedes-Benz és
a Porsche tesztautói is városi köz-
utakon köröznek. A jármûvek formai
újításai titkosak, a konstrukciós fej-
lesztések is nagyrészt az idegenektõl
elzárt tesztpályán zajlanak. A köz-
utakon történõ vizsgálatok ideje
alatt a tesztautókat teljesen letakar-
ják, amiket a német köznyelv 

Goethe nyomán Erlkönigeknek, azaz
rémkirályoknak nevez. A tesztszo-
bor konstrukciós analógiája a teszt-
autóknak, szobrásza pedig a konst-
ruktõr. A MODEM belsõ kertjében
kialakított tesztpályán a látogatók
szabadon választhatják meg a guruló
kocsira erõsített és becsomagolt
kõszobor elhelyezését.

A tárlat megtekinthetõ szeptember
21-ig, hétfõ kivételével naponta 10-
tõl 18 óráig, csütörtökönként 12-tõl
20 óráig Debrecenben a Baltazár
Dezsõ tér 1. szám alatt. 

SZÁGULDÁS SZTÁLIN ELÕTTA Szerencsi 
Televízió 

az interneten: 
www.szerencsitelevizio.hu
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– Balaton-felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csen-
des faluban háromszobás, részben felújított, százé-
ves ház közel 2000 négyzetméteres telken 3,6 millió
forintért eladó. Érd. a 20/563-3852 telefonszámon
Szerencsen. (14-15)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szu-
terénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületek-
kel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is
kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (14-15)
– Szerencsen frekventált helyen 200 m2-es, három-
szobás, nappalis, étkezõs vegyes- és gáztüzelésû,
azonnal beköltözhetõ családi ház, rendezett, parko-
sított udvarral sürgõsen eladó. Érd.: 20/935-0795.
(14-15)
– Bekecsen, újépítésû, 120 m2-es, 3 szoba, 2 fürdõ -
szoba, nappali családi ház, 90%-os készültségben
eladó. Szoc.pol. igénybe vehetõ. Érd.: 70/948-8836.
(14)
– Szerencsen a Kölcsey úton szép környezetben,
négyszobás, tetõteres, összkomfortos családi ház
eladó. Érd.: 30/353-2573, 30/291-0265. (14)
– Budapest IX. ker. Viola – Mester u. sarkán (egye-
temekhez közel) kiadó 63 m2-es, kétszobás, tetõteres,
új építésû lakás. Igényesen berendezett, alacsony re-
zsijû, egyedi cirko fûtéses. A lakás terasza parkosí-
tott, belsõ udvarra néz, parkolás teremgarázsban (78
E Ft/hó). Ár: 90 E Ft/hó + rezsi. Érd.: 30/9988-570.
(14)
– Bekecsen felújított, 135 m2-es családi ház költözés
miatt eladó. Ár: megegyezés szerint. Érd.: 47/368-
160, 20/933-9910. (14)
– Szerencsen összkomfortos kis családi házrész, jó
helyen eladó. Érd.: 30/8384-696. (14)
– Szerencsen az Ondi úton 110 m2-es gáz + vegyes
tüzelésû kertes családi ház garázzsal, szuterénnel
eladó. Érd.: 20/487-1906. (14)
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10
x10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó.
Részben alápincézett, beépíthetõ padlástérrel, fedett
terasszal, ipari árammal, az udvaron ásott kúttal.
 Irány ár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167, 47/363-041.
(14)

MEZÕGAZDASÁG
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (14-15)
– Az Aranka-tetõn szintes víkendház 800 négyszög -
öl területtel (egy sor gyümölcsfa) olcsón eladó. Érd.:
20/377-7954. (14-15)
– Legyesbényén pince, feldolgozóval, felszereléssel,
6000 m2 szõlõvel együtt eladó. Érd.: 30/466-0594.
(14-15)
– Szerencsen a Rácz dûlõben 10 849 m2-es zártkert,
rajta szõlõ és szántóföld, 60 m2-es kõépülettel, borá-
szati feldolgozó eszközökkel eladó. Tel.: 30/747-
9200. (14)

GÉP, SZERSZÁM
– 200 literes fagyasztószekrény eladó. Érd.: 47/362-
187. (14-15)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Háromszobás, gázfûtéses társasházi öröklakás
eladó. Ár: 12,5 M Ft. Érd.: 47/362-366 du. (14-15)
– Szerencsen az Ondi úton kertes családi ház ga-
rázzsal (1000 m2, 2,5 szoba + hall, gáz- és vegyes tü-
zelésû, gáz- és villanybojler) eladó. Érd.:
20/970-9631. (14-15)
– Bekecs központjában összkomfortos, 120 m2-es,
felújított, nem emeletes, amerikai konyhás, három-
szobás, gázfûtéses, parkosított kerttel, garázzsal, pin-
cével, családi ház eladó. Ár: 16 M Ft. Érd.:
30/349-2921. (14-15)
– Szerencsen a Kossuth út 17/B II. emeleti, kétszobás
lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 47/362-588. (14-15)
– Szerencsen összkomfortos családi ház 200 négy-
szögöles saroktelken, lakó-pihenõ övezetben, 10
percre a városközponttól méltányos áron eladó. Érd.:
47/364-158. (14-15)
– Bekecs, Honvéd út 170. szám alatt kertes, családi
ház eladó. Ár: 10,5 M Ft. Érd.: 20/218-2981. (14-
15)
– Szerencs, Dózsa Gy. úton kétszobás, összkomfortos
családi ház eladó. Ár: 8,2 M Ft. Érd.: 30/244-9596.
(14-15)
– Mezõzomboron  (jó helyen) két szoba, konyha, zu-
hanyzós, tehermentes családi ház melléképületekkel
és pincével eladó. Érd.: 20/325-5291, 70/272-6524.
(14-15)
– Szerencsen háromszobás, összkomfortos, téglaépí-
tésû, garázsos, gázos, társasházi (kulcslyukas) lakás
+ külön bejáratú szoba-elõszobával eladó. Érd.:
47/363-288, 70/324-4728. (14-15)
– Szerencs központjában kétgenerációs, külön bejá-
ratú 2 + 4 szobás családi ház két garázzsal, nagy
mûhellyel, kerti medencével eladó. Kisebb családi
házat beszámítunk. Érd.: 20/575-3803. (14-15)

– 220-as betonkeverõ eladó. Érd.: 30/244-9596.
(14-15)
– Ötfiókos Lehel fagyasztószekrény eladó. Érd.:
30/474-3946. (14-15)

JÁRMÛ
– 2 db üzemképes Suzuki EKO segédmotor-kerékpár
eladó, akár alkatrésznek is. Érd.: 47/361-785. (14-
15)

BÚTOR, RÉGISÉG
– 1 éves, alig használt sarokülõ (kihúzható, ágy-
nemûtartós) téglaszínû, zsenília szövettel eladó.
 Irány ár: 35 000 Ft. Érd.: 20/5263-100. (14-15)
– Egyszemélyes, ágynemûtartós heverõ és kétsze-
mélyes ágynemûtartós rekamié eladó. Érd.: 47/362-
187. (14-15)
– Megkímélt állapotban lévõ 3 + 2 + 1, ágyazható
 ülõ garnitúra és használt szekrénysor eladó. Érd.: Sze-
rencs, Bors K. út 19, tel.: 20/531-7676. (14-15)
– Egyszemélyes heverõ eladó. Érd.: 30/244-9596.
(14-15)
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié,
szõnyeg. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (14)
– Ülõgarnitúra kihúzható kanapéval eladó. Érd.:
20/9347639. (14)

VEGYES
– 700 db régi cserép és 22 db kupás cserép eladó.
Érd.: Szerencs, Dózsa Gy. út 9, tel.: 47/362-788, 18
óra után. (14-15) 
– Újonnan vásárolt fûzõs, A-vonalú, ekrü színû meny-
asszonyi ruha eladó. Ár: 40 000 Ft. Érd.: 47/363-
514. (14-15)

VÁLLAL
– Igényes vadászoknak szíjjal varrott bõrtáskák, töl-
ténytartók, nyakörvek eladók, egyéni megrendelést
felveszek. Érd.: 20/377-7954. (14-15)
– Kútfúrás. Érd.: 70/363-2066. (14)

KIADÓ
– Tokajban másfél szobás lakótelepi, összkomfortos
lakás, szép állapotban, az állomáshoz közel, hosszú
távra kiadó. Érd.: 70/3633-124. (14-15)

KERES
– Ki tudna honlapom rendezésében, bõvítésében se-
gíteni? Tel.: 47/372-392, 10-16 óráig. (14-15)
– Nyolcvanéves, érettségizett, saját kertes házában
még mindig aktív, anyagiakban nem nélkülözõ férfi
szeretne megismerkedni házias hölggyel, aki szíve-
sen passziózna a kertben is. A jelige: „Nyári talál-
kozó”. (14)
– 42 éves, megváltozott munkaképességû hölgy ke-
reskedelmi végzettséggel munkát keres (takarítás is).
Tel.: 30/987-3368. (14)

Debrecenben, egyetemhez
közeli, új, jól felszerelt 

kétszobás társasházi lakás
egyetemistáknak kiadó.
Érd.: 06-30/9256-702. 

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2008. szeptember 5-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Szeptember 12., szeptember 26.

500 forint

�

�

EMLÉKEZÉS

DEMKÓ JÓZSEF 
halálának 1. évfordulójára. 

„Hozzád már csak az urnádhoz mehetünk, 
Virágot csak a sírodra vihetünk.

Könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Azért, mert hiányzol nagyon-nagyon.”

Lánya és családja, 
fia és családja,felesége. 

EMLÉKEZÉS

GRIS ANDRÁS 
halálának elsõ évfordulójára emlékezünk. 

„Küzdöttem értetek szívvel és erõvel,
Mint a büszke fák, végül ledõltem. 

Most szívbõl kérem Tõletek,
Szeressétek egymást, mert én már nem leszek!”

A család 

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás 
temetkezési szolgáltatás.

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

ZEMPLÉN VILL 
RIASZTÓRENDSZEREK

RIASZTÓRENDSZEREK, NAPELEMEK ÉS KIEGÉSZÍTÔI 
ÉRTÉKESÍTÉSE, TELEPÍTÉSE ÉS 24 ÓRÁS FIGYELÔSZOLGÁLAT 

A ZEMPLÉN VILL-TÕL. SZERENCSEN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN 

� Riasztórendszerek beltérre, kültérre 
� Hétvégi házak, pincék védelme � Napelemek és tartozékai

� Füstérzékelôk � Szénmonoxid-érzékelôk
Kamerarendszerek:

� Megfigyelôkamera � Minikamera � Kémkamera 
� Rádiós kamera � Villanyszerelés

RIASZTÓRENDSZEREK 35 000 FT-TÓL!
Ingyen áram! Napelemes megoldások, garázsok, 

hétvégi házak, pincék, családi házak. 
Pl.: egy hétvégi ház védelme, ahol nincs áram: napelem, akkumu-
látor, riasztóközpont, 3 db mozgásérzékelõ, mobiltelefon, sziréna,

vezetékek, felméréssel és beszereléssel: 156 000 Ft. 
Kivonuló járõrszolgálat havi díja: 

magánszemélyek és közületek esetén: 2500 Ft.
Tel.: 70/775-78-17, 70/335-31-80.

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 
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Sz. A. 

Az augusztus 8-ai
keresztrejtvény helyes
megfejtése: Beruházni
a tudásba mindig a leg-
jobban megtérülõ be-
fektetés. 

A helyes megfejtést
beküldõk közül a sze-
rencsések jutalma
 fürdõ  belépõ a Szeren-
csi Fürdõ- és Well-
nessházba: Ragulcski Gyuláné, Sze-
rencs, Petrikovits út 43., Ollóczkiné
Motkó Zsuzsanna, Szerencs, Petri-
kovits u. 79., Kiss István, Bartók B. út
47. A helyes megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 70/505-9721-es tele-
fonszám tulajdonosa fürdõbelépõje-
gyet nyert a Szerencsi Fürdõ- és Well-

nessházba. A nyertesek a nyeremé-
nyeket a Szerencsi Hírek szerkesztõ -
ségében (Szerencs, Népház) 2008.
szeptember 1–5-ig vehetik át. Az au-
gusztus 29-ei keresztrejtvény meg-
fejtésének beküldési határideje: szep-
tember 5. Megfejtésüket SMS-ben is
elküldhetik a 20/940-2066 számra.
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AZ ÉLETRÔL

A TORNACIPÕS ÕSTEHETSÉG
Az eleinte éttermi felszolgálásból

élõ kaliforniai egyetemista lány álma
2005-ben vált valóra, amikor két ön-
álló lemez kiadása és több mint száz
élõ fellépés után lemezszerzõdést ka-
pott.

Sara Bareilles a kezdeti siker elle-
nére sem hagyta abba a koncertezést
és a bérelt zongoráján írta újabbnál
újabb szerzeményeit, melyekkel több
száz alkalommal kápráztatta el egy-
re növekvõ rajongótáborát. Az elmúlt
év áprilisában a Love Song címû dala
az iTunes-on debütált, majd a kivá-
ló kritikák után az iTunes a Hét In-
gyenes Letöltésének választotta da-
lát, amit akkor több mint 400 ezren
töltöttek le az internetrõl. Hamaro-
san megjelent a Little Voice címû al-
bum, amely azonnal az elsõ helyen
nyitott a már említett iTuneson, és
további két hétig megtartotta ezt a
helyezését. Idõközben a kritikusok
olyan nevekhez kezdték hasonlíta-
ni tehetségét, mint Norah Jones,
Sheryl Crow, Dido, vagy éppen Fi-
ona Apple. Az ifjú énekesnõ elõtt
visszafordíthatatlanul megnyílt a si-
ker útja, a Love Songot reklámze-
nének választották, videoklipjét pe-
dig minden zenetévé játszotta. A si-
ker most Európában folytatódik.

AZ ÚJ GENERÁCIÓ
SZUPERSZTÁRJA

Usher egyike azon kevés szu-
persztárnak a világon, aki 26 millió
eladott albummal a háta mögött
nemcsak hiteles dalszerzõ és fellé-
põ, de stílust teremtõ ikonná is vált.

Legutóbbi albumának, a 2004-es
Confessions címû lemezének dalai-
val pontosan 28 hetet töltött a Bill-
board Hot100 lista élén, mellyel

még Elvis 1940-ben elért 26 hetes re-
kordját is felülmúlta, majd 2004. leg-
több albumot eladott elõadójává
vált és öt Grammy-díjat is elnyert. 

Az elmúlt évek a munka jegyében
teltek Usher háza táján és idõköz-
ben a klubok fenegyerekébõl érett fel-
nõtt, megfontolt férj és gondos apa
lett. Ezeknek az új élményeknek a
hatására született meg az új lemez,
mely tovább folytatja eddig elért si-
kereit.

KATY PERRY
A nemrég bemutatkozott ameri-

kai dalszerzõ-énekes karrierjének
mérföldkövéhez érkezett, amikor új
albuma, a One Of The Boys a Bill-
board amerikai listájának kilencedik
helyezettjeként debütált. Talán nem
véletlen ezek után, hogy a zenei szak-
ma nagyjai õt nevezik a popzene új
Madonnájanak.

A lemez igazi pop-rock gyöngy-
szem, tele mesékkel neurotikus ex-
pasikról (Hot N Cold, Ur So Gay),
õrült utazásokról (Waking Up In Ve-
gas) és az útkeresésrõl (I Kissed a Girl,
vagy a Fingerprints). Bár az album
fõleg amolyan „vadócos” dalokat tar-
talmaz, azért balladákban sincs hi-
ány. Az I kissed the girl az énekes-
nõ albumának elsõ bemutatkozó
dala, amely a 2008-as esztendõ
egyik kirobbanó sikere. Egymillió le-
töltéssel a háta mögött a dal sokáig
volt elsõ az iTunes Top Songs listá-
ján, ráadásul a csengõhangok letöl-
tései között is az élen végzett. 

A One Of The Boys album alko-
tógárdája igencsak illusztris szemé-
lyekbõl áll: Greg Wells (Mika, Na-
tasha Bedingfield), Glen Ballard (No
Doubt, Alanis Morrisette), Dave Ste-
wart (Eurythmics), Max Martin (Le-
ona Lewis, Robyn), Sam Hollander
& Dave Katz (Gym Class Heroes,
Boys Like Girls) vagy Butch Walker
(Pink, The Donnas), õk mind-mind
letették névjegyüket az asztalra. 

A LEGFRISSEBB VÁLOGATÁS
Megjelent a legújabb Now.hu vá-

logatáslemez a mostani idõk hazai
slágereivel. Olyan elõadók dalai
hallhatók  rajta, mint Hooligans: El-
játszott gyémánt, Groovehouse: Tûz
és víz, Crystal: Elmegyek, Gáspár
Laci: Engedj el, Sugarloaf: Barbie,
Mark: Földre tévedt angyal, Bon-Bon:
Varázsjel, Csézy: Szívverés, Roy &
Ádám: Music, Alexandra: Andale,
Szekeres Adrien – Olyan, mint te,
Magna Cum Laude: Színezd újra,
Irigy Hónaljmirigy: Így hülyítjük a
népet. És mindez csak az érem egyik
oldala, hiszen a dupla CD második
részén további nagy magyar nevek
és slágerek kerültek egy csokorba:
Zanzibar: Rockabili, Kovácsovics

Fruzsina: Hazatalálsz, A Stáb: Élünk,
ahogy bárki, Zséda / Létray Ákos –
Valahol..., Fiesta: Gyûlölve szeretni,
Josh és Jutta: Elszakított régi emlék,
Kefír: Játszom a tûzzel, Emilio: Mi-
ért búcsúznánk, Erõs & Spigiboy:
Party is a groovy thing, Popper Pé-
ter és Széles Izabella: Végtelen, Lá-
nyi Lala: Szeress, Náksi vs. Brunner
Feat. Myrtill: Az én életem, Nox és
Bíró Gergõ: A tél dala.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: MULTI DIMENSIONAL WAR-
RIOR. A helyes választ beküldõk kö-
zül dr. Zemlényi Lászlóné, Szerencs,
Bocskai út 7. szám alatti olvasónk be-
lépõjegyet nyert a Szerencsi Fürdõ és
Wellnessházba.  A helyes megfejtést
SMS-ben beküldõ a 20/413-6805-ös
telefonszám tulajdonosa belépõjegyet
nyert a Szerencsi Fürdõ- és Well-
nessházba. A nyeremények a szer-
kesztõségben, munkaidõben vehetõk
át. Játékunk új kérdése: Mi a címe
Katy Perry bemutatkozó lemezének?
A válaszokat postai borítékban vagy
levelezõlapon juttassák el szerkesz -
tõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ. Az SMS-ben  vála -
szolók továbbra is vásárlási utal-
ványt nyerhetnek. SMS-t a 06-20/940-
2066 számra küldhetnek.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

2008. szeptember 7., (vasárnap)

Rákóczi-vár udvara: 11 óra: Búcsúi szentmise a Kisboldogasszony ró-
mai katolikus templomban. 15 óra: Ovishow. 15.10 óra: Meseszínház.
Budapesti Utcaszínház: Mátyás juhásza. 16.15 óra: Nosztalgiaparty Ker-
tész Attilával. 16.45 óra: Táncshow a Városi Kulturális Központ és Könyv-
tár modern tánccsoportjai elõadásában. 17 óra: Musical- és világsláge-
rek Takács Cintia tolmácsolásában. 17.10 óra: Pop-rock akusztikusan:
Peta és Ádám. 17.30 óra: Show Time Divat- és Táncstúdió. 18 óra: De-
fekt Duó. 18.30 óra: Baby Gabi-koncert. 19.15 óra: Unique koncert.
19.50 óra: Koncert a II. Szerencsi Rockpárbaj gyõzteseinek fellépésével:
Echonald, Dopping, Wellcome.

SZERENCSI BÚCSÚ –
CSALÁDOK NAPJA



Az elõzetes várakozásokkal el-
lentétben nem sikerült megszerez-
ni a három pontot az SZVSE csapa-
tának a megyei III. osztályú baj-
nokság szerencsi csoportjának elsõ
fordulójában. Az együttes augusztus
23-án Bekecs gárdájával hazai pá-
lyán 3–3-as döntetlenre mérkõzött.

Jól indult a találkozó Osváth Lász-
ló edzõ játékosainak, mert a 23. perc-
ben elõbb Kazsik Sándor volt ered-
ményes (1-0), majd öt perc múlva
Eperjesi Gábor is bevette a szomszéd
település csapatának kapuját (2–0). A
bekecsieken az elsõ játékrész vége felé
a fáradtság jelei mutatkoztak. A  házi -
gazdák azonban ahelyett, hogy éltek
volna a kínálkozó lehetõséggel, szin-
tén alacsonyabb fokozatba kapcsol-
tak, ami megbosszulta magát. A 38.
percben Bodnár József révén szépí-
tettek a vendégek (2–1). A pihenõidõt
jelzõ sípszó elõtt 10 emberre fogyat-
kozott a bekecsi gárda, amikor a já-
tékvezetõ az elõzõ gól szerzõjének
szándékos szabálytalankodását – az
egyik szerencsi játékos megrúgását –
piros lappal jutalmazta. 

A második félidõ 3. percében sza-
badrúgásból egyenlített Bekecs. Bod-
nár Attila harminc méterrõl ellõtt bom-

báját a szerencsi hálóõr ki akarta ök-
lözni, a labda azonban a két kesztyû
között a léc alá vágódott (2–2). A lét-
számhátrányban lévõ vendégek tá-
madó szellemben játszottak, azonban
a szerencsiek Kazsik révén a 60. perc-
ben újra vezetéshez jutottak ((3-2).
Nem sokkal ez után megsérült a be-
kecsiek kapusa, akinek a helyébe egy
mezõnyjátékos állt. Osváth László rö-
vid idõn belül három játékosát is le-
cserélte: Király Ottó, Ringer István, So-
hajda Tibor helyett Barócsi Csaba, Ba-
rabás István és Francz Ádám lépett pá-

lyára. A változtatás azonban nem
hozta meg az eredményt: görcsös
akarás jellemezte a szerencsiek tá-
madásait, amelyekben nem volt átütõ
erõ. A kontrázó bekecsiek azonban
Kuzmicskó Gábor révén a 32. perc-
ben egyenlítettek (3–3) és a találkozó
lefújása elõtti pillanatokban kevésen
múlt, hogy nem szerezték meg a
gyõzelmet. A mutatott játék alapján
igazságos eredmény a döntetlen a ta-
lálkozón, ahol a szerencsi csapatból
Turbucz Zsolt és Ringer István nyúj-
tott kiegyenlített teljesítményt. 

A városi sportegyesület egyik legsikeresebb szakosztályát
alkotják a súlyemelõk. A nehéz tárcsákat emelgetõ sze-
rencsi fiatalok országos és nemzetközi versenyen elért do-
bogós helyezésekkel bizonyítják tehetségüket.

Két esztendeje annak, hogy a súlyemelõk beköltöztek a
Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep földszinti öltözõjébe. A ja-
vuló tárgyi feltételeknek is köszönhetõen egyre több fiatal
kezdte el látogatni a Fekete László által irányított trénin-
geket. A tehetséges és kellõ kitartással rendelkezõ sporto-
lók a heti négyszeri szakszerû edzésmunka eredménye-
ként mind sikeresebben szerepelnek a versenyeken. Me-
gyei gyõzelmek, országos bajnoki címek és dobogós he-
lyezések jelzik, hogy jó úton halad a szerencsi súlyeme-
lés. A jövõre 15 esztendõs szakosztályból Czibik Tamás
és Árvay Balázs tagja a magyar utánpótlás-válogatott ke-
retnek. Balázs az eddigi legeredményesebb szerencsi ver-
senyzõként pályafutása alatt kétszer is elnyerte a Magyar
Köztársaság diákolimpiai bajnoka címet és többször javí-
tott országos csúcsot. Több versenyen bizonyította tehet-
ségét Balla Dávid, Dudás Balázs, Tóth Péter és Zsebesi Bá-

lint, valamint a legfiatalabbak: Balla Zsolt és Runda Ta-
más. 

A napokban Balla József szülõi felajánlásából megújult
a szakosztály edzõtermének fala. A tervek szerint jövõ ta-
vasszal Szerencsen, a sportcsarnokban rendezik meg a 2009.
évi országos diákolimpiát, ahol a város ifjú súlyemelõi több
bajnoki címmel és érmes helyezéssel szeretnének bemu-
tatkozni a helyi sportszeretõ közönség elõtt.

SZERENCSI
EVEZÕS-SIKEREK 

Az elmúlt idõszakban több verse-
nyen szerepeltek eredményesen a To-
kaji Vízisport Club szerencsi verseny-
zõi. A kajakozó Tóth Anett a diák -
olimpiai regionális fordulójában ötö-
dik helyezést szerezve jutott be az or-
szágos döntõbe, ahol tizedikként ért

célba. Tóth Zoltán a masters marato-
ni magyar bajnokságon ezüstérmet
szerzett, a rövid távú, ötszáz méteres
viadalon egyesben szintén második
lett, a kenu hetes csapat tagjaként pe-
dig a kétszáz méteres távon ért elsõ-
ként a célba.

ÁTÚSZTÁK A BALATONT 

Harmadik alkalommal nevezett a
szerencsi sportegyesület a Balaton-
átúszásra. Az idei versenyt a kedve-
zõtlen idõjárás miatt a tervezettnél egy
héttel késõbb, augusztus 2-án tartot-
ták, amelyen 18 szerencsi felnõtt és
fiatal szerepelt. Az erõs hullámzás és
a felkavart hideg víz miatt hárman a
táv feladására kényszerültek, így vé-
gül 15-en teljesítettek a Révfülöp és
Balatonboglár közötti 5,2 kilométert.
Közülük a leggyorsabbnak két órán

belüli eredménnyel a tizennégy éves
Gergely Gréta bizonyult. A vízbe szál-
ló legfiatalabb szerencsi a 9 eszten-
dõs Farmosi Kata volt.

HAZAI LABDARÚGÓ-
MÉRKÕZÉSEK 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
III. osztály Hegyalja-szerencsi cso-
portjában a város csapatának õszi ha-
zai mérkõzései: 

Szeptember 6-án 16.30 órától:
Szerencs – Vámosújfalu. 

Szeptember 20-án 16 órától: Sze-
rencs – Abaújkér.  

Október 4-én 15 órától: Szerencs
– Monok.  

Október 18-án 14.30 órától: Sze-
rencs – Felsõdobsza.  

Október 25-én 13.30 órától: Sze-
rencs – Erdõbénye. 

Kos: III. 21. – IV. 20.
A héten rádöbben, hogy valamit

nagyon elrontott. A bolygók segítenek
abban, hogy kiengesztelje a párját.
Váratlan esemény felboríthatja a hét ele-
jére tervezett közös programokat, viszont

vasárnap mindent a párja kedve szerint alakíthat. A szoká-
sosnál több idõt kell töltenie ügyeinek intézésével, ad-
minisztrációval és szervezéssel. Olyan aktív, hogy három
ember helyett is képes dolgozni (de hát kell is, a sza -
badságok miatt.) A most kínálkozó lehetõség nem  kecseg -
teti gyors és látványos sikerrel, viszont szilárd alapja lehet
egzisztenciális biztonságának, és távlati terveinek. Bár
szeptember 7-e táján kiélezõdõ konfliktusok lehetnek, de
legalább rávilágítanak elképzelésének gyenge, ám kor-
rigálható pontjaira. Szeptember hónap második felében
szinte ölébe hull a szerencse! Addig viszont lesz néhány
keményebb pillanat. Fõleg, ha el akarja titkolni a tévedést,
mert a maszatolás csak tovább rontja a helyzetet. A
párkapcsolatban se legyenek titkai! 

Bika: IV. 21. – V. 20.
Szerelem: Nagyon vágyik a

kényeztetésre, babusgatásra. De lehet,
hogy nem attól kapja meg, akitõl na gyon
várná. A Szaturnusz és a Nap találkozása
hosszú távú terveinek kedvez 4-én.

Eljegyzés vagy esküvõ is szóba kerülhet. Csak kellõ in-
formáció birtokában változtasson, mert megtörténhet, hogy
anyagilag hátrányos az új megbízatás. A munka tölti ki
minden percét, de ahhoz, hogy a siker látványos legyen,
jobban kellene adminisztrálnia magát. Elõre nem látott,
de azért sejthetõ akadályokon kell átvergõdnie, ha új vál-
lalkozásba, vagy olyan munkába kezd, amelyben még
nincs kellõ gyakorlata. Anyagi gondjai végigkísérhetik ezt
a hónapot, megoldást csak az október ígér. Szerencsés
fordulat várható egy vitás ügyében, és talán ezt teremti
meg külföldi utazásának, esetleg munkavállalásának
lehetõségét. Eddig szívesen vette, ha mások ötleteit kel-
lett valóra váltani, most viszont jobban érzi magát, ha senki
nem szól bele a munkájába, és a saját feje után mehet.
Arra azért ügyeljen, hogy ne kötelezze el magát sokfelé,
mert a végén a szerelemre nem jut idõ.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
A munka és a szerelem  összeke -

veredik az életében, vagy mert kollégába
szeret bele, vagy mert a párjával vál-
lalkozik. Egyre élesebb a vita ön és a part-
nere között. A Szaturnusz–Nap találkozó

pedig még tartósíthatja a fagyos hangulatot. Érdemes jól
beosztani az idejét, mert most a hivatásában is, hobbi-
jában is kiemelkedõ sikereket érhet el. Ha karrierterveiben
változtatásra készül, akkor nyugodt fejjel, kipihenten csak
a célra összpontosítson. Óvatossága nemcsak sportolás
közben menti meg a balesettõl, hanem a jelentõs  koc -
kázattal járó terveiben is. Kevés esélye van arra, hogy
egyedül boldoguljon, de mert szerencsésen választja meg
a partnereit, azok sok esetben ön helyett is maximálisan
teljesítenek, és segítik áthidalni az anyagi gondjait is.
Segítõinek többségével szorosabb rokoni kapcsolatban van.
A lelkesedése nagyobb, mint az energiája. Alighanem
megint beiratkozik néhány tanfolyamra. Minden õsszel
így van, ám kevés az esélye annak, hogy valamelyiket
végig is csinálja. Még azt se igen, amire pedig elõre kell
fizetni a tandíjat. 

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Fáradt és türelmetlen. Partnere nincs

irigylésre méltó helyzetben. Õ az, akin
mérgét levezeti. Használja ki a hirte-
len adódó alkalmat, és töltsön minél
több idõt a családjával, kedvesével,

hogy késõbb ne tehessen szemrehányást önmagának. A
kényes kérdéseket, a fõnökeivel ellentétes véleményét
ne most hozza terítékre, mert a vitákból ön kerülhet ki
vesztesen. Szerdáig kellemetlen döntést kell hoznia a
jövõje, távlati tervei érdekében. Ember tervez, de a
bolygók segítsége nélkül aligha lesz belõle értékelhetõ
eredmény. A körülmények szeszélyes alakulása áthúz-
za még a legbiztosabbnak tûnõ elképzelését is. Rengeteg
idõt veszít azzal is, hogy eltéved a paragrafusok és a hi-
vatalok útvesztõjében. Külföldön jártában néhány
bosszantó eseménybe botlik, és itthon is kellemetlen-
ség fogadja. Mindezek ellenére van ereje és lehetõsége,
hogy nagyobb szabású munkába kezdjen. Most kellene
kivennie a szabadságát, amikor a legtöbb ember már túl
van rajta, az üdülõhelyek csöndesek, tényleg tud pihenni.
Ha elvonul a világtól, megszabadulhat néhány
kellemetlen munkahelyi vitától is, amit az irigyei pro-
vokálnak.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23. 
Szívügyekben bizonytalan. Semmi

nem úgy „mûködik”, mint régen. De épp
ez teszi izgalmassá a helyzetet. Szokatlan
kéréssel állhat elõ a kedvese. Ha nemet
mond, õ lesz boldogtalan, ha rábólint,

akkor ön lesz szomorú. Anyagi helyzete (egy kis külsõ
segítséggel) egyenesbe kerül, öntõl függ, hogy sikerül-e
stabilizálni ezt a helyzetet. A szerencse a pénzügyeiben
csak akkor áll ön mellé, ha hosszú távra tervez, és nem
akar azonnal látványos sikereket. Váratlanul szakadnak
nyakába az anyagi gondok, de gyorsan talál rájuk
megoldást, s még ha átmeneti is, azért arra jó, hogy
kikászálódjon a kátyúból. Ez az idõszak a kellõ felkészült-
séggel rendelkezõ pályakezdõknek kedvez, mert olyan
lehetõségekkel találkoznak, amelyek következetes munká-
val hosszabb távon valóra válthatják elképzeléseiket. Óriási
lendülettel lát neki egy feladatnak, de a lelkesedés nem
elég: az adminisztrációt is el kell végezni! Sõt, megeshet,
hogy hiába adja tudása legjavát, még vállveregetést se kap
érte, mert mindenki mást várt, és nem tudja igazolni, hogy
ez volt a cél.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
A párjára kevés idõ jut, de épp a

távolság az, ami megszépíti még a
szürke hétköznapokat is. Bár diplomá-
ciai érzéke nem sok van, a héten mégis
sikerül megegyezésre jutnia néhány el-

lenségesen viselkedõ kollégával. Megégetheti az ujját,
amíg kikaparja magának a gesztenyét a forró hamuból,
de megteremtheti azt a biztonságos alapot, amelyre  felépít -
heti terveit. Olyanoknak a rokonszenvét és támogatását
nyerheti el, akik megnyitják ön elõtt azokat az ajtókat,
amelyeken idáig hiába kopogtatott. Anyagi ügyekben
legyen óvatos, és igényeivel ne lõjön túl a célon. Óriási
lelkesedését néhány ellendrukker megpróbálja lelo-
hasztani, de nem sok sikerrel. A munkában szépen halad
elõre, a magánéletben is boldog, de a sok stressz azért
nem marad nyomtalanul: állandó fejfájás vagy gyo mor -
görcs kínozhatja.

Mérleg: IX. 24– X. 23.
A hangulatára most nem annyira a

partnere, mint a külsõ körülmények
hatnak kedvezõen. Bár szabadságra vá-
gyik, és már a héten meg is akarta kez-
deni „függetlenségi harcát”, de olyan

ajándékot, meglepetést kap a párjától, ami meghökken-
ti, de le is nyûgözi. A planéták jelentõs változásra utal-
nak, s hogy ebbõl a legjobbat hozhassa ki, csak a jövõ
terveivel kellene foglalkoznia. Érdekes munkát, szokat-
lan bevételi forrást tartogat a hét. Segítse kikászálódni ká-
tyúból az ismerõseit. Talán nem is a saját hibájukból kerül-
tek oda, ráadásul, okulva a történtekbõl, elkerülheti a ha-
sonló csapdákat. Kiélezõdõ, de fölösleges pénzügyi és
családi viták mérgezhetik a hangulatát 7-e táján. Néhány
nap után megbékél a helyzettel, és megoldódnak a lakásá-
val, ingatlanával kapcsolatos gondjai is. Ha a fontos ter-
veit meg kell osztania másokkal, akkor alaposan nézze
meg, kikkel szövetkezik, és próbáljon mindenrõl szerzõdést
vagy megállapodást írni, nehogy késõbb rosszul járjon.
A párkapcsolatban is az anyagiak kerülnek elõtérbe.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Úgy érzi, a társa mellett is magányos.

Öntõl függ, sikerül-e ismét egymásra
találni. Magánélete egén viharfelhõk
gyülekeznek. Olyan dolgok jutnak a tu-
domására, amiket nem tud szó nélkül

lenyelni. Elvtelen támadások kereszttüzébe kerülhet, de
ha nyerni akar, nem szabad ugyanezt a stílust alkalmaz-
nia ellenfeleivel szemben. Barátai révén egy új lehetõség
körvonalazódik. Kellemetlen fordulat várható a
munkájában, de éppen ez a kényszerhelyzet ösztökélheti
arra, hogy megragadja a szinte nyomban kínálkozó
lehetõséget, és gyorsan rájön arra, hogy ez a csere a remélt-
nél is szélesebb távlatokat nyit meg tervei elõtt. Ha nem
is várható látványos fordulat anyagi helyzetében, de gond-
jainak zömén túljutott. Jól alakulnak a dolgai, néha hinni
sem meri, hogy akadályok nélkül jut a célja felé. Ha új
környezetbe kerül, lesz néhány olyan segítõje, akivel elsõ
perctõl félszavakból is értik egymást, és hamarosan mély
barátság szövõdik a munkakapcsolatból.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A hullámvölgybõl már elindult fölfelé,

még ha nem is érzi. Valaki alighanem
felfigyelt önre. Vonzereje megnõ, erotikus
kisugárzása azonban nem pont annak az
érdeklõdését kelti fel, akire hatást szeretne

gyakorolni. Olyan tévedéseket kell gyorsan korrigálnia,
amiket valójában nem is ön követett el, de ha nem sike -
rül megoldani a problémát, az ön nyakába sózzák a
felelõsséget. Járjon a dolgok végére – mert valaki meg-
próbál ködösíteni egy olyan ügyben, ami fõleg önt érinti.
Idõ- és energiapazarló idõszak ez, mert (ha nem is
megoldhatatlan), de fölösleges bosszúságot okozó fel -
adatokat kell megoldania, és közben nyakába szakadnak
olyan problémák is, amiket szabadságon lévõ kollégái, vagy
a szünidõt munkával töltõ fiatalok okoznak. A hónap utol-
só napjai kiegyensúlyozottabbnak ígérkeznek. Anyagi ter-
veire nagyon kedvezõen hatnak a bolygók. 10-e táján el-
lentmondó hírek jutnak a fülébe. Ahhoz, hogy dönteni
tudjon, alaposabban át kellene tekinteni a lehetõségeket.
Ha most is az elõítéletei alapján dönt, csalódás fogja érni.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Rosszkedve átragad a környezetére

is. Így nincs, aki vigasztalja. Sõt, önnek
kell lelket öntenie a párjába. Zsörtölõdik
a családjával és a partnerével, azt veti
a szemükre, hogy nem szeretik önt

eléggé. Azért ne bújjon betegágyba, csak azért, hogy
sajnálják! Most hosszú távra megalapozhatja a karrierjét.
Talán még egy nagyon kedvezõ ajánlattal is megkeresik
a hét végén. Borongós hangulatát talán a kollégái
lelkesedése vagy egy jó hír tova ûzi. Ha teheti, utazását,
vagy ügyeinek intézését halassza 7-e utánra, amikor  gyor -
san és sikeresen a végére jut annak, amire most csak az
idejét pazarolná. A szeszélyes sors most talán jobb
feltételekkel ismét útjába hoz egy olyan helyzetet, ame-
lyet korábban nem tudott kellõen kihasználni, viszont most
új alapokra kerülhetnek a jövõjére vonatkozó tervei. Egy
régi barátja, volt kollégája olyan kéréssel áll elõ, amit ne-
hezen tud visszautasítani, pedig jobb meggyõzõdése el-
lenére van a dolog. Lehet, hogy az ellentmondás
kellemetlen, viszont gondoljon arra, hogy ezzel egy még
kellemetlenebb helyzettõl menti meg magát.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Úgy érzi, az égiek kegyeikbe fo-

gadták, és minden kívánsága teljesül.
Azért ne bízza el magát! Partnerével jó
néhány dologban nem tud közös
nevezõre jutni. Halassza a hónap

közepére a fontos döntéseket. Annyira vágyik az elis-
merésre, hogy észre sem veszi: a dicsérõ szavakkal csak
az éberségét akarják elaltatni ellenfelei. A munkahelyén
csak akkor tud érvényesülni, ha megtanul alkalmazkod-
ni, és hajlandó csapatmunkára. Kapcsolatainak anyagi
oldala kerül elõtérbe, és érthetõ módon azokat a szálakat
igyekszik erõsíteni, amelyekben megtalálja a számítását,
vagy amelyik olyan lehetõséget teremt, hogy a korábbinál
jobb eséllyel építheti terveit. Viszont minden eddiginél
feszültebbé válhat a riválisaihoz fûzõdõ viszonya. Velük
nem érdemes ujjat húznia, mert most õk vannak
elõnyösebb helyzetben. Senkinek ne dicsekedjen se az
anyagi helyzetével, se a lehetõségeivel, mert könnyen
 vissza élhetnek a jóhiszemûségével. Még akkor is ön kerül
bajba, ha csak az összeköttetéseit felhasználja, bejuttat
valakit egy éppen megüresedett álláshelyre.

Halak: II. 20. – III. 20.
Néhány csöndes nap következik,

amikor végre rendet tehet a lelkében. Egy
futó kaland izgalmáért kár volna felál-
dozni a tartós kapcsolatát. Elég szûk a
mozgástere, így csak mérsékelten álljon

ki az elképzelése mellett, ötleteit inkább tartalékolja az
anyagilag is kedvezõbb szeptemberre. Kulcsszerepet kap
egy fontos ügyben. Eleinte berzenkedik, aztán egyre job-
ban élvezi a helyzetet. A végén már sajnálni fogja, amikor
a megbízatás véget ér. Bizonyára gyorsan rájön arra, hogy
nem maradt pótolhatatlan ûr azok után, akik a szûkebb
szakmai környezetébõl eltûntek a közelmúlt változásai
eredményeként. A helyükbe lépõkkel gyorsan közös
nevezõre jut. Anyagi ügyekben csak a hónap második
felében várható kedvezõ fordulat, addig jól gondolja meg,
hogy milyen kockázatot vállal, még egy kölcsön
felvételénél is. Lehetõsége nyílik egy sokkal jobb beosztás
(vagy egy kedvezõ támogatás) elnyerésére. Pályázzon tehát
bátran, és ne legyenek aggályai amiatt, hogy a kollégái
rossz néven veszik, ha a saját érdekeit helyezi elõtérbe.
Hasonló helyzetben õk is ezt tennék.
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IFJÚ SÚLYEMELÕK
AZ ORSZÁGOS ÉLVONALBAN 

DÖNTETLENNEL NYITOTTÁK AZ IDÉNYT 

A mérkõzésen igazságos döntetlen született.

Megújult edzôteremben tréningeznek.



MÛKÖDIK A SZÖKÕKÚT

Miután az elmúlt évben Danyi
László ondi önkormányzati képvise-
lõi felajánlásából megépült a telepü-
lésrész egyetlen szökõkútja, a helyi-
eknek sokáig kellett várni az elsõ ki-
csorduló vízcseppekre. A nyári szün-
idõben azonban ez a gond is megol-
dódott és az ondi Fõ utca, valamint a
Kossuth út találkozásánál létesített
kútból immár a nap huszonnégy órá-
jában csordogál a víz. 

A FEKVÕRENDÕR

Az elmúlt években néhány Csalo-
gány utcai lakó sokat panaszkodott a
kis utcán áthajtó nagy sebességû au-
tók, a zsúfolt forgalom miatt. Az elmúlt
évben megújult az útszakasz és három
forgalomlassítót is beépítettek az asz-
faltcsíkba. Ezt követõen bizony sokan
elkerülték a Csalogány utcát, hiszen a
bukkanó még a lakó-pihenõ övezet-
ben elõírt 20 km/órás sebességnél is ala-
posan próbára tette a jármûveket. A kö-
zelmúltban az út benzinkút felõli vé-
gén aszfalttal borították a betonele-
mekbõl kirakott akadályt, ami most is
lassításra készteti a sofõröket, azonban
talán ez a megoldás kevésbé baleset-
veszélyes elõdjénél. Ezt a példát kel-
lene követni a teljes szakaszon is, gon-
dolva arra, hogy hamarosan két újabb
áruház nyitja meg kapuit a környéken,
ami miatt növekszik majd a forgalom
errefelé. 

KINYÍLTAK A TAVIRÓZSÁK
A VÁRKERTBEN

A Szerencsi Hírek korábbi számában
írtunk a várkerti tó állapotáról. Az al-
gásodás, az oxigénhiány miatt nyár de-
rekán nem mutatott szép látványt a kis
állóvíz, azonban a szakemberek azt tar-
tották, ha a telepített tavirózsák virág-
ba borulnak, akkor ez jelentõsen meg-
változtatja majd a tó élõvilágát. A nö-

vények valóban szemet gyönyörköd-
tetõek, mi pedig várjuk a beígért vál-
tozást.

NYÁRI KÁTYÚZÁS AZ UTAKON
Talán már több autós is örömmel ta-

pasztalta, hogy egyre több a betömött
kátyú a szerencsi utakon. Mindez an-
nak köszönhetõ, hogy a Szerencsi Vá-
rosüzemeltetõ Kht. az elmúlt idõszak-
ban folyamatosan szünteti meg az út-
hibákat. Az idén több mint ötmillió fo-
rintot költenek erre a munkára. Az el-
múlt idõszakban több mint ezer négy-
zetméteren került friss aszfalt a göd-
rökbe. A közhasznú társaság munka-
társai jártak az Ondi úti lakókörzetben,
ahol az alapos munkának köszönhe-
tõen újra jól járhatók az utak. Ugyan-
csak öröm, hogy a Profi Áruház elõtti
útszakaszon is megszûntek a mély ká-
tyúk, melyek az utóbbi idõben már „sok
borsot törtek” a közlekedõk orra alá.
Információink szerint hamarosan a vá-
ros legtöbb részén felszámolják a köz-
lekedést akadályozó kátyúkat. Ugyan
vannak a városban, akik elégedetlenek
az elvégzett munka minõségével, de
úgy gondoljuk: még mindig jobb a tá-
tongó gödör helyett a betömött lyuk.

BALESETVESZÉLYES
PARKOLÁS

Lassan már örökzöld téma lapunk-
ban az autók parkolása. Tudjuk, hogy
kevés a gépjármûveknek kialakított par-
koló, ez azonban nem jelenti azt, hogy
a KRESZ-re fittyet hányva, a sofõrök itt-
ott szabálytalanul állítják le jármûvei-
ket, ezzel pedig balesetveszélyes hely-
zeteket teremtenek. Íme ez utóbbira egy
újabb példa: a közlekedési szabályok
tiltják a megállást az úttestek széleinek
metszéspontjától számított öt méter tá-
volságon belül, valamint a járdán – rész-
ben vagy teljes terjedelemben – csak
akkor szabad megállni, ha azt jelzõ-
tábla, vagy útburkolati jel megengedi.
Szerencsen a Kárpát és a Késmárk utak-
ról szinte lehetetlen biztonságosan ki-
kanyarodni a forgalmas Rákóczi útra,
mert az elõbb idézett szabályokat szin-
te egész nap figyelmen kívül hagyják
a gépjármûvezetõk. Nem csupán meg-

állnak, hanem folyamatosan várakoz-
nak a járdán, az útkeresztezõdésben.
A borsos büntetésen túl a sofõröknek
számítaniuk kell arra is, hogy ha bal-
eset történik, akkor a felelõsségük
megállapítható, így esetleg kártérítést
is fizetniük kell. 

BONTJÁK A CUKORGYÁRAT

Megkezdõdtek a bontási munkála-
tok a Mátra Cukor Zrt. szolnoki és sze-
rencsi gyáraiban. A cég mind a kettõ
telephelyére szerzõdést kötött a szer-
kezetátalakítási tervben meghatáro-
zott feladatok ellátására. A kivitelezõk
felvonultak az üzemekbe, ahol az elsõ
ütemben érintett területeket külön ke-
rítéssel vették körül. Szerencsen ez a
répamechanizációs berendezést, a ré-
paudvart, a lerakó gépet és az ülepítõ
rendszert érinti, amit a gyár további ré-
szei követnek. A teljes munkával 2010
szeptemberéig kell végezni. A Mátra
Cukor Zrt. a bontást végzõ cégekkel
közösen megerõsítette a telephelyek vé-
delmét. Így a gyárudvaron és külön ke-
rítéssel lezárt részeken a korábbinál
több kutyás járõr vigyáz az értékekre. 

AZ ÉGIG ÉRÕ GAZ
Az elmúlt idõszakban már szóltunk

a Szerencs-patak elgazosodott medré-
rõl. Június végén az Észak-magyaror-
szági Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság szóvivõje arról tájékoztat-
ta szerkesztõségünket, hogy az igaz-
gatóság a törvényi kötelezettségének
eleget téve folyamatosan végzi a ke-
zelésében lévõ vízfolyások mentén a
kaszálást, ami mintegy háromszáz ki-
lométer töltés gondozását jelenti.

Közel két hónap telt el azóta, és so-
káig csupán annyi változás történt, hogy
a patakon átívelõ hidak környékén volt
látható a kaszálás nyoma. Csont Csa-
ba szóvivõ a Szerencsi Hírek megke-
resésére augusztus közepén ismertet-
te: a heves esõzések miatti árvízvédelmi
feladatok késleltették a Szerencs patak
mederkarbantartási munkálatait. Au-
gusztus 18-án azonban már meg-
kezdték a gépi kaszálást a vízfolyás
mentén. 
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2008. szeptember 12-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
A MÁV-START Zrt. által beveze-

tett internetes jegyvásárlási rendszer
segítségével a szerencsi utazók akár
otthon is megválthatják menetje-
gyüket a vasúttársaság belföldi já-
rataira.

Augusztus 7-étõl a helyi pálya-
udvaron is átvehetõk az interneten
megvásárolt jegyek. Az új szolgál-
tatást június 16-ától indította útjára
a személyszállító vasúttársaság – is-
mertette a jegykiadó automata
üzembe állítása alkalmából Hangó
Pál, a MÁV-START Zrt. központve-
zetõje. Az E-ticket a cég honlapján
(www.mav-start.hu) keresztül érhetõ el,
használatához mindössze az egysze-
ri regisztrációhoz nélkülözhetetlen
e-mail címre, valamint az internetes
oldalon felsorolt típusú bankkártyák
egyikére van szükség. A vásárló a me-
netrendbõl kiválasztott viszonylatról és
a kifizetett összegrõl egy tíz szám-
jegybõl álló kódot kap, amit célszerû
például a mobiltelefonba feljegyezni.
Ezt a számsort kell beütni a vasútál-
lomáson elhelyezett terminálba és
alig négy másodperc múlva átvehetõ
a kinyomtatott menetjegy. A rendszer
biztosítja, hogy egy fizetéssel akár több

menetjegyet is rendeljenek az utasok,
akik hamar megkedvelték a vasúttár-
saság új szolgáltatását.

Az internetes jegyrendelésnél szá-
mítani kell arra, hogy a vásárlásról
számlát még nem ad a készülék. A fej-
lesztõk azonban ígérik, hogy erre a
problémára is rövidesen megoldást ta-
lálnak. Az új rendszer elõnyei közé tar-
tozik, hogy rugalmasan kezelhetõ az
InterCity-pótjegyek megvásárlása is,
mert a helyjegyek akár 60 napra elõ -
re lefoglalhatók és a vonatok indulá-
sa elõtti utolsó percekben a szerencsi
vasútállomáson is átvehetõk.    S. L.

A várhatóan õsszel
megjelenõ idegenfor-
galmi pályázatok pénz-
ügyi forrásainak ki-
használása érdekében
helyi, térségi és regio-
nális összefogásra van
szükség – hangzott el
azon a megbeszélésen,
melyet augusztus 18-án
tartottak a szerencsi
Rákóczi-várban.

A tájékoztatóra a kis-
térségben mûködõ, tu-
rizmusban érdekelt vállalkozások, ci-
vil szervezetek és önkormányzatok
kaptak meghívást.

Rónavölgyi Endréné szerencsi pol-
gármester arra hívta fel a figyelmet, hogy
a szerencsi kistérségben olyan össze-
fogásnak kell létre jönnie, amely gyü-
mölcsözõ lehet mindazok számára,
akik a térségben az idegenforgalom te-
rületén tevékenykednek. 

Király Judit, a polgármesteri hivatal
közmûvelõdési szakreferense szerint
hamarosan megjelennek azok a pá-
lyázati kiírások, melyek lehetõvé teszik,
hogy turisztikai célok megvalósítására
nyújtsanak be projektötleteket a régi-
ók. Ehhez elsõsorban arra van szük-
ség, hogy a szerencsi kistérség alakít-
sa meg saját, helyi turisztikai egyesü-
letét, ami a késõbbiekben csatlakoz-
hat más kistérségek közösségeihez,
akikkel együtt nyújthatnak be sikerrel
kecsegtetõ pályázatokat. Ez azért el-
engedhetetlen, mert a pályázat felté-
tele a 25 ezer vendégéjszaka, amit a
szerencsi kistérség szállásadói együt-
tesen sem tudnak felmutatni, így csak
más szervezetekkel közösen lehet részt
venni a programban. 

Gadóczi Bertalan, Szerencs al-
jegyzõje azt hangsúlyozta, hogy az idõ
sürget és nagyon fontos, hogy a kistérség
idegenforgalmi szereplõi felismerjék az
ügy fontosságát, mert csak így lehet re-

mélni a turisztikai források sikeres ki-
aknázását. Elhangzott továbbá, hogy a
jövõ pályázati támogatásai azért is je-
lentõsek, mert térségünkben szükség
van olyan beruházásokra, melyek nö-
velik e vidék vonzerejét. Gadóczi Ber-
talan példaként említette a Rákóczi-
vár rekonstrukciójára és a város reha-
bilitációs programjára már benyújtott
projektet, vagy a Községi Fürdõ kö-
zelmúltban sikerrel megvalósított fel-
újítását.                                     M. Z.

Perceken belül sokan összegyûltek a környék lakói közül augusztus 19-
én a kora esti órákban, amikor mentõhelikopter szállt le a szerencsi ren-
delõintézet és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Idõsek Ott-
hona közötti füves területre. Az idõsek otthona  82 éves lakója lett rosszul
a délutánon, majd a perceken belül kiérkezõ ügyeletes orvos kérte a  mentõ -
szolgálat segítségét. A 82 éves beteg sikertelen újraélesztése után a légi-
mentõk visszarepültek miskolci bázisukra.

VONATJEGYRENDELÉS
INTERNETEN

Egy számsor beütésével a sze -
rencsi MÁV-állomáson is kiadja az
automata az interneten rendelt
menetjegyet. 

ÖSSZEFOGÁSSAL
A TURIZMUS FEJLESZTÉSÉÉRT

A pályázatokon csak kistérségi összefogással
lehet igazán eredményesen szerepelni. 

Parlagfûvel fertõzött mezõgazda-
sági területre hívta fel szerkesztõsé-
günk figyelmét az elmúlt napokban
egy Felsõkert utcai olvasónk. A vi-
rágpor-allergiában szenvedõ asszony

mindennapjait alaposan megkeserí-
tették a portájuk szomszédságában
helyenként embermagasságúra meg-
nõtt gyomnövények. A helyszínen
személyesen gyõzõdtünk meg a va-

lós problémáról, amit jeleztünk
a polgármesteri hivatal építésügyi
és városfejlesztési   osz tá lyá nak.
Az ügyben gyors intézkedés tör-
tént, mert rövidesen fény derült
a földterület használójának sze-
mélyére, aki másnap délelõtt
hozzálátott a tökkel beültetett
szántóterület kézi kaszálásához.
A porták mögötti önkormányza-
ti területen pedig a városüze-
meltetô társaság munkatársai
vágták le a gazt (fotónkon).

MENTÕHELIKOPTER AZ UDVARON
PARLAGFÛ A VÁROS SZÉLÉN
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A Szerencsi Hírek következô száma 2008. szeptember 12-én
jelenik meg. Lapzárta: szeptember 5., 10 óra.

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Út- és közmûépítés, vízi és egyéb 
mérnöki létesítmények kivitelezése.

MAGYAR 
ASZFALT

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