
Hasznos rendezvé-
nyeknek tartja az állás-
börzéket az Észak-ma-
gyarországi Regionális
Munkaügyi Központ
igazgatóhelyettese.
Standinger Csaba (fo-
tónkon) lapunknak nyi-
latkozva hangsúlyozta,
hogy a fórumok nem-
csak elhelyezkedési le-
hetõségeket biztosíta-
nak az álláskeresõknek,
hanem többek között a
különbözõ képzésekkel is megis-
merkedhetnek a tanulni szándéko-
zók, akik ezzel is növelhetik esélyü-
ket a munkaerõpiacon.   

– A naptárra pillantva azt láthat-
juk, hogy szeptember végétõl no-
vember közepéig állásbörzék soro-
zatát szervezik a régióban a mun-
kaügyi kirendeltségek. Mi a haszna
a rendezvényeknek?

– Szerencsen az esemény már ti-
zenkét esztendõs hagyománnyal ren-
delkezik. Tapasztalataink szerint az
ilyen típusú koncentrált állásközve-
títések ott eredményesek, ahol je-
lentõs számú munkaadó jelenik meg
kínálatával, és az érdeklõdõkbõl
sincs hiány. Példaként említhetem,
hogy a tavalyi évben a szerencsi és
a tokaji kistérségekben több mint szá-
zan helyezkedtek el. Emellett fon-
tosnak tartjuk, hogy a vállalkozások
megismerkedjenek a támogatási le-
hetõségekkel, amelyeket a munka-
ügyi központtól igényelhetnek a dol-
gozók alkalmazásához. A börzéken
együttesen jelenik meg az álláske-
resõknek nyújtott szolgáltatásaink
széles tárháza az egyéni tanácsa-
dástól a képzési programokig. A re-
giszterre pillantva szomorú tény,

hogy magas a szakkép-
zettség nélküliek, a
nyolc osztályos általá-
nos iskolai, vagy még
ennél is alacsonyabb
végzettségûek száma.
Nekik csekély az esé-
lyük arra, hogy munkát
találnak. A vállalkozá-
sok nem keresik a szak-
képzetlen munkaerõt,
kvalifikált dolgozókat
várnak. Ehhez nyújta-
nak segítséget a zömé-

ben európai uniós finanszírozású,
úgynevezett TÁMOP programok,
amelyekbe régiónkban már három -
ezer hátrányos helyzetû munkavál-
laló kapcsolódott be és szerzett ver-
senyképes szakmai tudást. A tanu-
lást választók a képzés idõszakára a
minimálbérnek megfelelõ juttatást
kapnak, kifizetik nekik az útiköltsé-
get, a potenciális foglalkoztatók pe-
dig munkagyakorlat-szerzési támo-
gatásban és bérköltség-hozzájáru-
lásban részesülhetnek. 

– Fogékonyak az álláskeresõk
ezekre a programokra?

– A kezdeti idõszakban nagyon ko-
moly erõfeszítésekre volt szükség ah-
hoz, hogy kellõ számú résztvevõt to-
borozzunk. Elsõsorban a fiatalabb
korosztályokat céloztuk meg, de az
idõsebbeknek sem lehet életcéljuk,
hogy ingerszegény környezetben,
segélyekbõl éljenek, amibõl nincs ki-
törési pont és meglehetõsen ala-
csony életszínvonalat biztosít.
Ugyanakkor az is fontos volt szá-
munkra, hogy olyan emberek kap-
csolódjanak be a programokba, akik
teljesítik a követelményeket. Mert az
nem eredmény, ha valaki a tanfolyam
negyedénél már lemorzsolódik. Úgy
tûnik, hogy napjainkra a lehetõségek
és az érdeklõdõk körében egyensú-
lyi helyzet alakult ki. A jelentkezõk
gyakran megkérdezik, hogy ha vé-
geznek, az új tudás birtokában 
lesz-e állásuk?  Nos, ez jogos igény
részükrõl akkor is, ha a program köz-
vetlenül nem teremt munkahelyet.
Közvetve azonban igen, hiszen a tér-
ségünk iránt érdeklõdõ potenciális
befektetõnek az elsõ kérdései között
szerepel, hogy tudunk-e elegendõ
szakképzett dolgozót biztosítani. 

– Szerencs esetében megkerülhe-
tetlen a kérdés: a bezárt cukorgyár
alkalmazottainak van-e speciális
ajánlatuk? 

– A kirendeltség az üzem tulajdo-
nosával és más partnerekkel mun-
kába helyezést menedzselõ társasá-
got hozott létre. Információim sze-
rint a jól képzett, dolgozni tudó és
akaró szakemberek közül már na-
gyon sokan új munkahelyet találtak
– ami örömünkre szolgál. Abban az
esetben, ha kistérségi igény mutat-
kozik képzések, átképzések, szak-
mafelújító tanfolyamok, esetleg vál-
lalkozási típusú ismeretek és támo-
gatások iránt, akkor ebben a jövõben
is partnerek leszünk.

S. L.
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Az idõseknek számos programot szerveznek októberben Szerencsen.  

A hagyományos ökumenikus isten-
tiszteleten Börzsönyi Józsefné reformá-
tus lelkipásztor, Tóth László római ka-

tolikus kanonok és Damjanovics Pál gö-
rög katolikus parókus imával emlékez-
tek meg az idõsekrõl. Kovács Istvánné

a jelenlévõ gondozottakhoz szólva hang-
súlyozta, hogy munkatársaival együtt a
mindennapokban ébrednek rá arra,
hogy mennyi értéket hordoznak ma-
gukban az itt élõ emberek. Az intéz-
ményvezetõ azt kívánta, hogy a jö võ -
ben is minden nyugdíjas korban lé võ -
nek legyen lehetõsége arra, hogy a ha-
gyományokat, a bölcsességet, a tudást
átadja az ifjabb korosztálynak.

(Folytatás a 2. oldalon.)

MEGKEZDÕDÖTT 
AZ IDÕSEK HÓNAPJA

Az immár hagyományosan visz-
szatérõ rendezvény helyszínén, a
sportcsarnok küzdõterén várta 56
munkaadó, valamint hat képzõ in-
tézmény ajánlataival az ünnepélyes

megnyitó idejére a lelátón helyet
foglaló közel kilencszáz ér-
deklõdõt. Rónavölgyi Endréné, Sze-

rencs polgármestere köszöntõjében
szólt arról, hogy az önkormány-
zatoknak közvetve van felelõssé-

gük új munkahelyek létesítésében,
elsõsorban a vállalkozásokhoz
szükséges infra struktúra biztosítá-
sával. Ezért is fordít kiemelt fi-
gyelmet a város vezetése az ipari
park további fejlesztésére, míg a cé-
gek egyre több sikeres pályázattal
teremthetik meg új munkahelyek
létesítésének a pénzügyi alapjait.
A munkaügyi központok is je-
lentõs szerepet vállalnak abban,
hogy képzésekkel, jól hasznosít-
ható ismeretekkel rendelkezzenek
az álláskeresõk, mert ezzel nõ az
esélyük arra, hogy visszataláljanak
a munka világába. Az idei szeren-
csi állásbörzén 720 fõvel beszél-
gettek a munkaadók, közülük 162
fõvel már elõzetes megállapodást
kötöttek. Huszonnégy álláskeresõ -
nek pedig kifejezetten eredményes
volt a rendezvény, hiszen õk a hely-
színen már a munkaszerzõ désüket
is aláírták.  S. L.

MUNKAADÓK ÉS ÁLLÁSKERESÕK TALÁLKOZÓJA SZERENCSEN
Tizenkettedik alkalommal

szerveztek szeptember 26-án
állásbörzét az Észak-magyar-
országi Munkaügyi Központ
szerencsi és tokaji kirendelt-
ségei. A városi sportcsarnok-
ban megtartott eseményen
megjelent kilencszáz ér-
deklõdõ 280 állásajánlatból
válogathatott.

Ebben az évben is tartalmas eseménysorral készült a nyugdíjas kor-
osztály köszöntésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Szerencsi Idõsek Otthona. Az idõsek hetei a szeptember 23-ai ünne-
pélyes megnyitóval indult útjára és október 21-éig a szervezõk több
mint tíz program keretében nyújtanak kikapcsolódási lehetõséget az
intézmény lakóinak. 

Az állásbörze résztvevõi 56 munkaadó kínálatából válogathattak. 

TANULÁS NÉLKÜL
CSEKÉLY AZ ESÉLY

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Koncz Ferenc arra hívta fel a fi-

gyelmet, hogy tudatosítani kell az
emberekben, hogy társadalmunk-
ban nincsenek fölöslegessé vált sze-
mélyek. Mindenkire szükség van,
mindenki hordozza magában azokat
az értékeket, melyekkel jobbá, szeb-
bé teheti embertársai és saját életét
– hangsúlyozta beszédében a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyûlés alelnöke.

A rátkai Gyermekkert Óvoda apró-
ságai is vendégségbe érkeztek ezen
a délelõttön az intézménybe, ahol az
önfeledt dallamok kellemes perceket
szereztek a közönségnek. Ugyan-
csak elõadással köszöntötte az Idõsek
hetei rendezvény megnyitóját a sze-
rencsi zeneiskola három növendéke,
majd Korondi Klára szavalata után Ko-
vács Istvánné oklevéllel jutalmazta a

ház lakói közül mindazokat, akik az
elmúlt években sok-sok értékes hím-
zéssel, kézimunkával gazdagították az
intézményt.

Az otthon lakóit szeptember 26-án
meglátogatta Rónavölgyi Endréné,
aki az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is hatalmas tálca süteménnyel ér-
kezett a nyugdíjasokhoz. 

A kétéves születésnapját ünneplõ
Gyémántkapu Idõsek Otthonában is
rendezvényekkel készülnek az Idõsek
hónapja tiszteletére. Az eseményso-
rozat elsõ programjaként szeptember
30-án ide is ellátogatott a város pol-
gármestere és Sipos Attila, az alap-
szolgáltatási központ igazgatója. A ha-
gyományoknak megfelelõen a ven-
dégek ezúttal is egy hatalmas tortá-
val lepték meg a szociális intézmény
lakóit.

M. Z.

MEGKEZDÕDÖTT 
AZ IDÕSEK HÓNAPJA

A polgármester mindkét szociális intézmény lakóit tortával lepte
meg. Felvételünk a Gyémántkapu Idôsotthonban készült.

Zsúfolásig megtelt október 1-jén
a Rákóczi-vár színházterme, ami-
kor a Szerencsi Általános Iskola
szervezésében vidám szüreti dé-
lelõttre invitálták az alsó tagoza-
tos diákokat és az óvodás gyer-
mekeket. 

A városban már jól ismert Kolom-
pos együttes érkezett vendégségbe.
Nagy Zoltán, a zenekar vezetõje be-

vezetõjében megalapozta a jó han-
gulatot, amikor elmondta, a zenekar
arról híres, hogy csupa olyasmit
tesz, amit a gyerekek szeretnek. Nos,
az ifjú közönség valóban hamar
megszerette a népzenei együttest.
Nagy Zoltán bemutatta a színpadon
látható hangszereket, majd rövid já-
tékos ismerkedés után felcsendült a
muzsika. Mivel szüreti mulatságról
volt szó, leginkább a hegyaljai ha-

gyományokhoz kötõdõ dalokkal ked-
veskedtek a hallgatóságnak.

A Napsugár óvoda is programok-
kal készült a borvidéki hagyományok
ápolására. Megterített asztal várta az
érkezõket október 2-án az intéz-
ményrész udvarán, majd az alkalmi
szabadtéri színpadon sorra mutat-
koztak be mûsorszámaikkal a cso-
portok. Felcsendültek az szõlõter-
meléshez, borászathoz kapcsolódó
és népi tradíciókat idézõ dallamok
és versek, miközben néhány percre
Ringer István és Visi Ferenc muzsi-
kája szórakoztatta a résztvevõket. 

Másnap szüreti felvonulásra ké-
szülõdtek az óvodások. Az intéz-
mény udvaráról hangosan énekelve
vonultak a kicsik Szerencs fõutcáján,
hirdetve az õsz csalhatatlan kezde-
tét, gyümölccsel kínálva a járókel-
õket. A gyerekek sétájuk során meg-
látogatták az idõsek otthonát, a vá-
rosi kincstárat, majd a polgármeste-
ri hivatalban finomságokkal és rövid
mûsorral kedveskedtek a dolgozók-
nak, Rónavölgyi Endréné polgár-
mester pedig meleg teával fogadta az
apró vendégsereget. M. Z.

Történelmi kávéházba hívta az ér-
deklõdõket október 3-án a szeren-
csi Fidelitas. Az eseményen a takta-
harkányi formációs tánccsoport fia-
taljai varázsolták el a közönséget.
Színpadra lépett Ringer István, aki
régi magyar dallamokat adott elõ tá-
rogatóján, majd Nagy Béla szavalta
el Vörösmarty Mihály: A vén cigány
címû versét. 

A történelmi kávéház vendége
volt az estén Repka Attila olimpiai
bajnok birkózó, aki pályafutásának
alakulásáról beszélgetett a jelenlévõ
fiatalokkal. 

A sportember kérdésekre vála-
szolva többek között szólt sportkar-
rierje kezdetérõl. Elmondta, hogy 10
éves korában ment elsõ alkalommal
a birkózóterembe, és hamarosan
életformájává vált a sport. A több-

szörös magyar bajnok Repka Attila
jelenleg a Diósgyõrben látja el az ed-
zõi teendõket és nagyon jó kapcso-
latot ápolnak Szerencs Város Sport-

egyesületének birkózóival, akikkel a
csapatbajnokságokon együtt szere-
pelnek és gyakran szerveznek közös 
 ed zõ táborokat.

Öt országból érkeztek hagyo-
mányõrzõ csoportok szeptember
28-án Szerencsre. A népviseletbe öl-
tözött résztvevõk a Nemzetközi
Vándorcigány Fesztivál díjátadó gá-
lamûsora elõtt próba gyanánt már
a Rákóczi-várban megcsillogtatták
tehetségüket.

A Sátoraljaújhelyi Hagyományõrzõ
Cigány Egyesület által szervezett
négynapos rendezvény záróesemé-

nyének résztvevõit Rónavölgyi End-
réné köszöntötte. A város polgár-
mestere elismerõen szólt a tehetsé-
ges táncosokról, akik sajátos kultú -
rá jukból immár tizennegyedik alka-
lommal adnak ízelítõt a szerencsi kö-
zönségnek. Marosvölgyi János, a he-
lyi cigány kisebbségi önkormányzat
elnöke annak a reményének adott
hangot, hogy a másfél évtizedes ju-
bileum alkalmával jövõre is üdvö-
zölhetik Szerencsen a külföldi és ha-

zai csoportokat. A fesztivált életre
hívó Lakatos Tibor a mûsor elõtt ok-
leveleket, míg a szerencsi cigány ki-
sebbségi önkormányzat képviselõi vi-
rágcsokrokat adtak át a jelenlévõ kul-
turális csoportok képviselõinek, meg-
köszönve szerepléseiket. Ezt köve-
tõen a Szlovákiából, Csehországból,
Ukrajnából, Romániából, valamint
Sátoraljaújhelybõl érkezett több mint
ötven táncos vette birtokba a szín-
padot, kétórás fergeteges mûsorral
kápráztatva el a közönséget.  

A Szerencsi Böl-
csisekért Alapítvány
a közelmúltban 100
ezer forintot nyert a
Mecénás Alap pá-
lyázatán. Az ösz-
szegbõl az egészsé-
ges életmódot nép-
szerûsítõ rendezvé-
nyeket szerveznek a
jövõben. Ennek
egyik programjaként
tíz alkalommal, úgy-
nevezett babaúszá-
son vesznek részt a
szerencsi bölcsõde gyermekei. A szep-
tember 22-ei elsõ foglalkozáson a ki-
csik Rábainé Végh Anett irányításá-
val barátkoztak a vízzel. A labdák és

különbözõ játékos eszközök segítsé-
gével a gyermekek szinte néhány
perc alatt otthon érezték magukat a
városi tanuszoda medencéjében.

Az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Észak-ma-
gyarországi Regionális
Intézete az idén is pá-
lyázatot hirdetett
„Gyom mentes környe-
zetet valamennyiünk-
nek” címmel óvodák-
nak és iskoláknak. A ki-
írásra összesen 77 rajz
érkezett. Díjnyertes al-
kotások és alkotóik: I. ka-
tegória – óvodások: 1.
Kovács Ákos, Taktasza-
da; 2. Balogh Melissza,
Taktaszada; 3. Engel
Anna, Erdõbénye. II. ka-

tegória – alsó tagozato-
sok: 1. Ádám Réka, Sze-
rencs; 2. Kovács Eszter,
Tarcal; 3. Tverdota Ka-
rina, Szerencs. III kate-
gória – felsõ tagozatosok:
1. Tverdota Laura, Sze-
rencs; 2. Kozsik Tímea,
Tarcal; 3. Andrássy Re-
beka, Tarcal. A zsûri kü-
löndíját kapta: Karasz
Flóra, Szerencs és Pel-
bárt Enikõ, Szerencs. A
meghirdetett rajzpályá-
zat legaktívabb óvodá-
jának járó díjat a Nap-
szarvas Óvoda (Erdõbé-
nye) nyerte el. 

BÖLCSÕDÉSEK 
A TANUSZODÁBAN

A kicsik hetente vesznek részt a babaúszáson. 

Tverdota Laura rajza elsõ díjat érdemelt.

RAJZPÁLYÁZAT A GYOMMENTES KÖRNYEZETÉRT  

KOLOMPOS SZÜRETI FELVONULÁS

Ismét remek programmal készült a szerencsi fellépésre a zenekar. 
További fotók:

www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/

OLIMPIAI BAJNOK A KÁVÉHÁZBAN

Fiatalok kérdezték pályafutásáról az egykori olimpikont.

A CIGÁNY KULTÚRA ÕRZÕI

Roma táncosok vették birtokba a Rákóczi-vár színpadát. 



Országos Tini Könyvtári Napok:
október 7–13.

Október 12., 12–16 óráig: Köny-
ves vasárnap. Ezen a napon a dél-
utáni órákban nyitva tart könyvtárunk
az érdeklõdõk számára.

Október 13., 14 óra: „Alkotó tini”
– a Nyári Ifjúsági Olvasottsági Ver-

seny helyezettjeinek díjátadása és ki-
állításmegnyitó a beérkezett
mûvekbõl a  Rákóczi-vár Gyermek-
könyvtár elõterében. 

Szerencsi Idõsek Hete: október
13–17.

Október 13. (hétfõ) 9.30 óra: Idõsek
hete nyitóprogramja a fecskési Idõsek

Klubjában (Dobó Katica út 24.). 
Október 13. (hétfõ) 10.30 óra: Az ese-

mény alkalmából köszöntõt mond Si-
pos Attila, a Szociális és Gyermekjólé-
ti Alapszolgáltatási Központ igazgatója,
majd ezt követõen az óvodások mûso-
ra, valamint régiségek kiállításának meg-
nyitója tekinthetõ meg az Idõsek Klub-
jában (Szerencs, Rákóczi út 63.).

Október 13. (hétfõ) 15 óra: Ondi
Idõsek Klubjában (Szerencs-Ond,
Fõ út 71.) óvodások mûsora. 

Október 14. (kedd) 8 óra: „Táp-
lálkozástól a diétáig az idõskorban”
– Váradi Ferencné dietetikus elõ adása
a Szociális és Gyermekjóléti Alap-
szolgáltatási Központ nagytermében
(Szerencs, Rákóczi út 63.). 

Október 16. (csütörtök) 9 óra: Já-
tékos vetélkedõ a Szociális és Gyer-
mekjóléti Alapszolgáltatási Központ
nagytermében (Szerencs, Rákóczi
út 63.). 

Október 17. (péntek) 15 óra: Idõ -
sek Hete záróünnepsége. Köszöntõt
mond: Rónavölgyi Endréné polgár-
mester. Ünnepi mûsor: Városi Kul-
turális Központ és Könyvtár, Városi
Nyugdíjas Klub Kamarakórusa; Idõ -
sek Klubja Énekkara, Nyárutó Klub
Nefelejcs Énekkara; 

„Operett Miskolcz” – Ládi Gabri-
ella és Bagi Csaba elõadómûvészek
exkluzív operettmûsora a Rákóczi-
vár színházteremében. 

Szerencs Város Képviselõ-testüle-
te az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve a 2009. évre kiírja a
Bursa Hungarica felsõoktatási ön-
kormányzati ösztöndíjpályázatot
egyetemi és fõiskolai hallgatóknak,
illetve felsõoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiataloknak. Támo-
gatásra azok a város közigazgatási te-
rületén állandó lakóhellyel rendel-
kezõ, hátrányos szociális helyzetû fi-
atalok jelentkezhetnek, akik:

* felsõoktatási hallgatók, államilag
támogatott, teljes idejû (nappali ta-
gozatos) felsõfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes, osztat-
lan képzésben, felsõfokú szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat
(„A” típus). Az ösztöndíj a
2008/2009-es tanév második, vala-
mint a 2009/2010-es tanév elsõ  fél -
évére vonatkozik. 

* illetve a 2008/2009. tanévben
utolsó éves, érettségi elõtt álló kö-
zépiskolások; vagy felsõfokú diplo-
mával nem rendelkezõ, felsõoktatá-

si intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek; és a 2009/2010.
tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási in-
tézmény keretében államilag támo-
gatott, teljes idejû (nappali tagoza-
tos) felsõfokú alapképzésben, egy-
séges, osztatlan képzésben, felsõfo-
kú szakképzésben kívánnak részt
venni („B” típus). Közülük csak azok
részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2009-ben elõször nyernek felvételt
felsõoktatási intézménybe és a ta-
nulmányaikat a 2009/2010-es tan-
évben meg is kezdik. 

A pályázatot a polgármesteri hi-
vatalban írásban, az ügyfélszolgála-
ton, a város honlapján (www.sze-
rencs.hu) hozzáférhetõ ûrlapon a pá-
lyázó által aláírva egy példányban
október 31-ig kell benyújtani. 

2008. OKTÓBER 10.AKTUÁLIS 3

VOLT CUKORGYÁRI DOLGOZÓKÉNT
SIKERÜLT-E ELHELYEZKEDNIE? 

Tóth Sándor:
– Harminchat évvel ezelõtt, 1972 szeptemberé-
ben tanulóként kerültem a Szerencsi Cukorgyár-
ba. Azóta – másfél évet leszámítva, amikor Ra-
kamazon futballoztam – ez az üzem biztosítot-
ta számomra a megélhetést. 2006-ban a Mokka
Cukor Kft. alkalmazottja lettem, de továbbra is a
korábbi beosztásomban, a kiszerelõ részlegen dol-
goztam. Az idén áprilisban közös megegyezés-
sel távoztam a cégtõl és július 1-jével sikerült a
miskolci Bosch üzemben elhelyezkednem, ahol
két mûszakban karbantartó-gépbeállító-szerszámkészítõ lakatos mun-
kakörben foglalkoztatnak. Álláshirdetésre küldtem el a pályázatom és
hatvan jelentkezõ közül engem választottak. Ez is igazolta számomra
azt, amit mindig vallottam: az élethez szerencse is kell!   

Margittai András:
– Az elsõ és eddigi egyetlen munkahelyem volt
a Szerencsi Cukorgyár, ahol 31 évet dolgoztam.
Jelenleg új kenyérkereseti lehetõség után járok.
Voltam az állásbörzén is, két-három helyre is be-
adtam a jelentkezésemet Szerencs térségében és
Miskolcon. Sajnos, nem nagy a kínálat és az aján-
latokban szereplõ fizetések sem túl magasak.
Géplakatos az alapvégzettségem, ami mellett ka-
zánkezelõ, fûtõ, kazángépszerelõ, valamint he-
gesztõ tanfolyamokat végeztem. Az üzem bezá-

rása után a gyár költségén személy-vagyonõr képzésen is részt vettem.
Most várom a visszajelzéseket, remélem, rövidesen munkába állhatok. 

Balics Ferenc:
– Azt hiszem, hogy a cukorgyári dolgozók közül
nekem telt le leghamarabb le a felmondási idõm,
hiszen már július 23-án elhagytam az üzemet. Az
elmúlt idõszakban több cégnél vettem részt ál-
lás interjún, ahol nem jártam sikerrel. A gyár be-
zárása után szervezett képzések között nem ta-
láltam olyat, ami nekem is megfelelõ lett volna,
így ebben a programban nem vettem részt.  Azóta
már megkezdõdött a cukorgyár bontása, és én ma-
gam is lehetõséget kaptam a kivitelezést végzõ
cégnél, így jelenleg újra oda járok be dolgozni. Úgy tûnik, egy ideig itt
még tudnak számomra munkát biztosítani. Ezen túl bízom abban, hogy
megépül a szalmatüzelésû erõmû, ahol több volt kollégámmal együtt
szeretnénk elhelyezkedni a jövõben.

Sashalmi József:
– Huszonnégy évet dolgoztam a Szerencsi Cukor-
gyárban, az utolsó pillanatig kitartottam. Az üzem
és a munkahelyem egy idõben szûnt meg. A fel-
mondás szeptember 1-jéig tartott, így most regiszt-
rált álláskeresõ vagyok. A gyár bezárása után a dol-
gozók részére különbözõ tanfolyamokat szervez-
tek, amelyek közül én is részt vettem többek között
egy ECDL számítógépkezelõi képzésen. A régebbi
és új szakmai képesítéseim birtokában keresem a
lehetõségeket. Sokfelé alkalmaznának villanyszere -

lõ ket, gépszerelõket, én pedig reménykedem, hogy találok állást magam-
nak. Jövõre töltöm az ötvenedik évemet, és mivel a nyugdíjig hátralévõ idõ
még nagyon hosszú, így fontos lenne, hogy el tudjak helyezkedni. 

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Balogh Beatrix, Majoroczki Marcell, Takács Eszter Dzse-

nifer, Kecskés Patrik. 
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Oláh Dóra Ágota – Vitányi Szabolcs, Ragulszki

Tímea – Vincze Tibor József, Kaselya Andrea – Volczér István, Meny-
hért Orsolya – Bölkényi Roland, Fekete Adrienn – Barócsi Róbert, Kiss
Zsuzsanna – Green Andrew Michael. 

Elhunytak: Darai József Lajos 57 éves, Molnár Sándorné (Lekner Esz-
ter) 80 éves. 

Az Országos Epidemiológiai Köz-
pont valamennyi háziorvos számá-
ra módszertani levelet küldött a
2008. évi védõoltásokról, amiben
már a pneumococcus elleni vakci-
na beadása is szerepel. A kormány
döntése értelmében idén október el-
sejétõl a szülõ kérésére valamennyi
2 éven aluli kisgyermek térítés-
mentesen kaphatja meg ez utóbbi
védõoltást, amivel csökkenthetõ a
gyermekkori torokgyulladás, man-
dulagyulladás, középfülgyulladás
elõfordulásának gyakorisága, sú-
lyossága. A pneumococcus bakté-
rium súlyos, életveszélyes betegsé-
geket is okozhat, például tüdõgyul-
ladást, agyhártyagyulladást, de na-
gyon gyakran felelõs a felsõ légúti
megbetegedések kialakulásáért,
ezért fontos a gyermekek kiemelt és
általános védelme. Az oltóanyag rit-

kán mellékhatásokat okozhat. A be-
adás után levertség, étvágytalanság,

aluszékonyság vagy
esetenként láz, az ol-
tás helyén bõrpír, duz-
zanat vagy fájdalom
jelentkezhet. Ezek a
ke l lemet lenségek
azonban messze nem
mérhetõek azokhoz a
következményekhez,
amelyeket esetleg az
oltás elmaradása mi-
att a védtelen kis-
gyermek elszenved-
het. 

Az Egészségügyi
Készletgazdálkodási
Intézet a vakcinákat
szeptember 30-ig ki-
szállította az ÁNTSZ
kistérségi intézeteibe,

ahonnan azok az orvosokhoz ke-
rülnek.   

VÉDELEM A BAKTÉRIUM ELLEN 

A két éven aluli gyerekek ingyenesen jogosul-
tak a védõoltásra. 

A város önkormányzata az elmúlt
évek hagyományait követve az idei
esztendõben is megrendezi a Sze-
rencsrõl Elszármazottak Baráti Kö-
rének találkozóját. A program októ-
ber 31-én 10 órától kezdõdik a Rá-
kóczi-vár lovagtermében, ahol a
résztvevõk a városban az elmúlt
 idõ szakban megvalósított fejleszté-
sekrõl és a jövõre vonatkozó tervekrõl
tájékozódnak. 

A polgármesteri hivatalban októ-
ber 29-ig várják azon egykori sze-
rencsi lakosok jelentkezését, akik
részt kívánnak venni a találkozón. Ér-

deklôdni a 47/565-202-es telefon-
számon, hivatal@szerencs.hu e-mail
címen, vagy a 3900 Szerencs, Rá-
kóczi út 89. postacímen lehet. 

Internet- és számítógépkezelõ tan-
folyamot tart október 27–29. között Sze-
rencsen a Magyar Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány. Az államilag támoga-
tott – a résztvevõknek díjmentes – há-
romnapos kurzusra korosztálytól füg-
getlenül fogadják a jelentkezéseket. A
résztvevõk a Bocskai gimnázium kor-
szerûen felszerelt szaktantermében sa-
játíthatják el az internet és az elektro-
nikus levelezés használatával kapcso-
latos ismereteket. A megszerzett tudás

lehetõséget biztosít arra, hogy az ér-
deklõdõk az elektronikus világhálón ke-
resztül barátokra tegyenek szert, kap-
csolatot tartsanak fenn távoli család-
tagjaikkal, illetve számtalan más él-
ményt és hasznos információkat sze-
rezzenek. A térítésmentes tanfolyam-
ra a Bocskai gimnázium titkárságán,
vagy a 47/362-533/106-os melléken le-
het jelentkezni. A programot a Nem-
zeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszté-
rium NETreKész Programja támogatja.

Csomagoló (Szerencs), autó-érté-
kesítõ (Szerencs), élelmiszerbolti el-
adó (Szerencs), CO hegesztõ (Sze-
rencs), gépjármûszerelõ (Szerencs),
szerkezeti lakatos (Szerencs), autó-
szerelõ (Szerencs), lakatos (Szerencs),
hegesztõ (Szerencs), vízvezeték-sze-
relõ (Szerencs), pultos kiszolgáló
(Szerencs), napilap-kézbesítõ (Sze-

rencs) mûanyagablak-beszerelõ (Sze-
rencs), fuvarszervezõ (Bekecs), ács-
állványozó (Legyesbénye) tetõfedõ-
bádogos (Legyesbénye), húseladó
(Tiszalúc). 

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

INGYEN NETREKÉSZEN

ÁLLÁSAJÁNLATOK

PROGRAMAJÁNLÓ
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL

BURSA HUNGARICA
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

KÉPVISELÕI 
FELAJÁNLÁSOK 
Az önkormányzat legutóbbi ülésén

Korondi Klára egyhavi tiszteletdíját
ajánlotta fel a Szerencsi Rászorulta-
kért Alapítványnak, míg Fekete József
kéthavi képviselõi alapot juttatott a
Gyárkerti óvodának. 

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA

MUSTGÁZ-
VESZÉLY!

Ugyan a nagyszüret kezdete csak
október közepére várható a Tokaji bor-
vidéken, azonban a korai fajták be-
takarítása már befejezôdött. A borké-
szítés évrõl évre gondos körültekintést
igényel, az erjedéskor keletkezõ szén-
dioxid belélegzése halált is okozhat.
A levegõnél nehezebb, színtelen,
szagtalan gáz a pincékben, vagy az
egyéb, must tárolására használt he-
lyiségekben a föld közelében terül el.
A tragédiák megelõzésének évszáza-
dok óta alkalmazott módszere a pin-
cébe lépéskor derékmagasságban ma-
gunk elõtt tartott és botra erõsített égõ
gyertya. Ha a láng elalszik, azonnal
el kell hagyni a helyiséget.
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GYIMESI NÉPZENE A BOCSKAIBAN
Nagysikerû, rendhagyó tanóra ke-

retében ismerkedtek meg a Bocskai
István Gimnázium diákjai a ma is élõ
erdélyi népzenével és néptánccal, a
gyimesközéploki Szalomás Együttes
segítségével.

A messzirõl jött, népviseletbe öltö-
zött vendégek gyimesi csángó zenét és
táncokat mutattak be. A bevezetõ ben
megtudhattuk, hogy a székelység egyik
népcsoportjáról van szó, akik Moldva
és Erdély határán, a Tatros folyó for-
rásvidékén élnek. Õseik csíki székely
és moldvai magyar falvakból vándo-
roltak ki. Fõ foglalkozásuk az állatte-
nyésztés és a fakitermelés. Nevük szár-
mazásának egyik lehetséges magyará-
zata: „csángó”, azaz „kiabál”,  vagy is
amikor jött az ellenség, akkor han-
goskodtak, kiabáltak, „csángáltak”, így
riasztva a szomszéd falvak népeit. A
táncaik részben balkáni eredetûek,
mint a lánctáncok: a rendes hejsza, a
tiszti hejsza, a régi hejsza és az alu-
nelu. A polgári eredetû táncokat pá-
rokban járják, mint a háromtappantós,
az egytappantós, a hétlépéses és a sok-
magyaros táncot. Szintén párban ad-
ják elõ a legõsibb gyimesi táncot, a
kettõst, amely két részbõl áll: a járta-
tója és a sirüleje, amely forgást jelent.
A Gyimesekben 30-35 féle tánc ismert.

A vendégek bemutatták népvise-
leteiket is. A férfiak pergekalapot, lo-

bogós inget hímzett ujjal, csángós szí-
jat, – amely egy kemény bõröv –, ke-
rekhímes nadrágot, félcipõt és mely-
lyes bundát viselnek, amely oldalt-
gombolós és hímzett. A hölgyek de-
lénkendõt, vagy rózsáskendõt, hím-
zett inget és pendelyt öltenek ma-
gukra, amit az öv fog össze. A szok-
nyájuk kurinca, ezt a berjéccel kö-
tik meg. Van rajtuk lájbibunda, fél-
cipõ és színes gyöngyökbõl készült
nyaklánc is. Minden ruhát a nõk varr-
nak, szõnek és hímeznek a téli idõ -
szakban, csak a bundát készíti
szûcsmester. A kalapot, a kendõt és

a cipõt vásárban veszik. Manapság
gyakran hangzik el vádként az ifjú-
sággal szemben, hogy nem igazán
fogékonyak a népzenére, a népha-
gyományokra, csupán a diszkózene
érdekli õket. A Bocskai gimnázium-
ban látott elõadás végén a hosszú ide-
ig tartó taps azt is jelezte a szép szám-
ban jelen lévõ pedagógusok számá-
ra: a diákok érdeklõdnek az említett
területek iránt, tehát érdemes a  jö -
võ ben a nevelési célok között ezt is
megjelölni.

Nyíri Tibor
igazgatóhelyettes

Eredményes tevékenységet végzett
az elmúlt idõszakban a Magyar Vö-
röskereszt Szerencsen. A karitatív
szervezet segítséget nyújt a rászoru-
ló családoknak, fontos szerepet vál-
lal a fiatalok egészségnevelésében és
hosszú évek óta szervezi a véradá-
sokat a településen.  

Kiss Lajosné (fotónkon), a Magyar
Vöröskereszt Szerencsi Területi Szer-
vezetének titkára lapunknak nyilat-
kozva az elmúlt idõszak feladatairól
szólva kiemelte, hogy egyre nagyobb
az igény a többgyermekes szegény

sorsú családok ré-
szérõl a használt-
ruha-adományok-
ra. A Vöröskereszt
karácsonykor évrõl
évre déligyümöl-
csökkel köszönti a
helyi idõsek ottho-
na lakóit. Az ifjúsági vöröskereszte-
sekkel közösen könyveket és játéko-
kat gyûjtenek a megyaszói és abaúj-
kéri nevelõotthonok lakóinak. A tér-
ség általános és középiskolás  diákjai -
nak minden esztendõben meghirde-

tik az elsõsegélynyújtó és csecse -
mõgondozói versenyeket, az egész-
ségügyben dolgozó szakemberek és
a védõnõk által felkészített fiatalok a
megyei döntõkben is eredményesen
szerepelnek. A Vöröskereszt tevé-
kenységében kiemelt jelentõségû a
véradások szervezése, amiben évek
óta teljesítik az elõzetes létszámter-
veket. Az idén ebben nehézséget
okozott a Szerencsi Cukorgyár bezá-
rása, mert a cég nemcsak helyszínt
biztosított az üzemen belül meghir-
detett humanitárius akciókhoz, hanem
a térségben egyedülállóan jutalmaz-
ta a mozgalomban résztvevõ dolgo-
zóit. A hiány pótlására különbözõ ren-
dezvényeken szerveztek véradó al-
kalmakat. Kiss Lajosné örömmel nyug-
tázta, hogy a napokban Gál András,
a Bocskai gimnázium igazgatója és
Dócs Róbert szerencsi tûzoltópa-
rancsnok is hasonló javaslattal fordult
hozzá, így önkéntesekben várhatóan
a jövõben sem lesz hiány a városban.  

Hazánkhoz hasonlóan Szlovákiá-
ban is nagy hangsúlyt fektetnek a la-
kosság és az ifjúság polgári védelmi
felkészítésére, és így a diákok részére
felmenõ rendszerû vetélkedõket is
szerveznek. 

A szlovákiai versenysorozat Rozs-
nyón megrendezett szeptember 25-
ei járási fordulójára a
testvérvárosi kapcsola-
tok keretében Szerencs
csapatai – a Bocskai
gimnázium, valamint
a Szerencsi Általános
Iskola – is meghívást
kaptak. 

A szerencsiek a 24
csapatot számláló
mezõny nemzetközi
csoportjában Budapest
V. kerület és a Cseh-
országból delegált fia-
talokkal mérték össze
tudásukat. 

A versenyt egy er dõ -
ben rendezték meg a

szervezõk, ahol ötpercenként indul-
tak a csapatok az állomáshelyekre.
Elõször elméleti tesztet töltöttek ki a
diákok, majd elsõsegély-nyújtási, tá-
jékozódási és tûzoltási próbatétel kö-
vetkezett. A légzésvédõ eszközökkel
kapcsolatos feladat és a légpuskalö-
vészet újdonság volt a szerencsi ver-
senyzõknek, ami az elért pontszá-

mokon megmutatkozott, ám ennek
ellenére a végén a nemzetközi cso-
portban mindkét korosztály második
helyezést értek el. 

A Bocskai gimnázium tanulói a tá-
jékozódási ismeretek terén nyújtott
kimagasló teljesítményükért külön di-
cséretben részesültek.

Az esemény másnapján kirándu-
láson vettek részt a  fia -
talok, amelynek kere-
tében megtekintették
Krasznahorka várát,
majd a betléri kastélyt.

A Bocskai gimnázi-
um csapata: Bodnár
Melinda, Fazekas Zsu-
zsanna, Gyurán Anett,
Orosz István. Felké-
szítõ tanár: Reményi
Szabolcs.

Szerencsi Általános
Iskola együttese: Bod-
nár Daniella, Újházi
Evelin, Bakó Péter, Bá-
rány Péter. Felkészítõ
tanár: Uray Attila.

AZ IFJÚSÁG 
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

„Én és Európa párbeszéd”. Ezzel a
címmel indult útjára az a társadalmi
konzultáció, amelynek célja, hogy a
fiatalok válaszoljanak az Európai Bi-
zottság által feltett kérdésekre, és a
12–28 éves korosztály átfogó képet
kapjon a legfontosabb problémákról
és kihívásokról. 

A Szerencsi Ifjúsági Információs
Pont szervezésében szeptember 23-án
a Szerencsi Fürdõ és Wellnessházban
kilenc fiatal részvételével tartottak
úgynevezett fókuszcsoportos beszél-
getést. Az eseményen Váradi Zsolt, a
miskolci székhelyû Regionális Ifjúsá-
gi Szolgáltató Iroda szakreferense ál-
tal feltett kérdésekre adtak választ a

résztvevõk, akik között általános és kö-
zépiskolások, tanuló és már dolgozó
ifjak, egyedülálló, valamint házas, a
szülõkkel élõ és önálló háztartást ve-
zetõ felnõttek egyaránt részt vettek. 

A beszélgetés során szó volt többek
között a továbbtanulási, elhelyezke-
dési nehézségekrõl, a családalapítás,
az önálló életkezdés problémáiról, a
hátrányos megkülönböztetés kérdé-
seirõl. A párbeszédek tartalmát a Mo-
bilitás Országos Ifjúsági Szolgálat
munkatársai összesítik, majd eljuttat-
ják a döntéshozókhoz azzal a céllal,
hogy a jövõben megszületõ hazai, kö-
zösségi rendelkezések vegyék majd fi-
gyelembe az ifjúsági korosztály igé-
nyeit, elképzeléseit.

SLAMBUC, 
AVAGY A SZEGÉNYEK ÉTELE

Mint arról a Szerencsi
Hírek elõzõ számában is
olvashattak, szeptember
6-án Sajószögeden ren-
dezték meg a negyedik
krumplifesztivált. 

Az eseményre meghí-
vást kapott a Városi
Nyugdíjas Klub is. A két
csapattal érkezõ szeren-
csi asszonyok benevez-
tek a fõzõversenybe. A
vetélkedõ során készül-
tek az ízletes falatok, majd a végén
az egyik szerencsi csoport a bog-
rácsban fõtt slambuccal második
helyezést ért el. A csapat tagjai: Les-
kó Józsefné csapatkapitány (fotón-
kon), Tóth Józsefné, Turbucz Berta-
lanné és Kanyog Lászlóné. 

Kizárólag bográcsban!
A szegények étele, azaz a slambuc,

vagy másfelé öhömként ismert hor-
tobágyi étel elkészítésének részle -
tei vel Leskó Józsefné (fotónkon) re-
ceptje alapján ismertetjük meg ol-
vasóinkat. 

Az elsõ lépés: vegyünk egy nagy
bográcsot, mert az étek kizárólag eb-
ben a fémedényben készülhet. Elõ -
vesszük a kockára vágott füstölt sza-
lonnát, amit bõven rakjunk a bog-
rács aljára, majd lassú tûzön pirítsuk.

Amikor kisült a zsírja, ve-
gyük ki a szalonnadara-
bokat és aprítsuk bele a
vöröshagymát, amit elõ -
zõ leg megtisztítottunk és
apró kockára vágtunk.
Miután megdinszteltük
a hagymát, ízesítsük be-
látásunk szerint, de a só,
az õrölt piros-, valamint
a zöldpaprika – ez ízlés
szerint lehet csípõs is –,
a bors és paradicsom ne
maradjon ki belõle. Ezt

követõen az egészet felöntjük vízzel
és hozzáadjuk a szintén kockára vá-
gott krumplit. Csak annyi vizet önt-
sünk hozzá, ami éppen ellepi a bur-
gonyát, majd amikor az majdnem
kész, beleöntjük száraz lebbencs-
tésztát. Kizárólag forró vízzel pótol-
juk a bográcsban lévõ folyadékot, de
csak annyival, amit „felszív a tész-
ta”. Ez azt jelenti, hogy mire megfõ
a lebbencs, szinte száraz marad az
étel. Visszatesszük a korábban ki-
szedett szalonnadarabokat, de a
zöldpaprikát és a paradicsomot ki-
szedjük a bográcsból.

Amikor a víz lefõtt az ételrõl, már
nem szabad kavarni, a bogrács fü-
lénél fogva forgassuk a slambucot,
azt azonban elég gyakran. Kissé le-
pirítjuk az alját és már el is készült
a szegények étke. Jó étvágyat!

A diákok elõtt nagy sikert aratott a Szalomás együttes.

Többségében a Szerencsi Általános Iskola és a Bocskai gimnázium
diákjai vettek részt a programokon.

PUTTONYFECSKENDÕ
ÉS TÖMLÕGURÍTÁS

Tíz oktatási intézmény adta le ne-
vezését az ötödik alkalommal meg-
hirdetett térségi ifjúsági tûzoltóver-
senyre. A Szerencsi Hivatásos Ön-
kormányzati Tûzoltóság által szep-
tember 25-én szervezett eseményen
elõször elméleti feladatokat kellett
megoldaniuk a résztvevõknek. A
tesztlapok kitöltése után újabb ér-
dekes, ám ezúttal gyakorlati felada-
tok vártak a fiatalokra. Próbára tette
az ügyességet a tömlõgurítás, ami-
vel elegendõ gyakorlás nélkül ne-
hezen birkóztak meg a versenyzõk.
Ugyancsak gyorsaságot és odafigye-
lést igényelt a puttonyfecskendõvel
való célba lövés, a csapatok ezt kö-
vetõen bemutatták a mentõkötél ösz-

szeszedésének a fortélyait, és a tûzol-
tóautók felszereléseinek ismerete is
a kérdések között szerepelt.

A hét versenyszám után kialakult a
végsõ sorrend, amely szerint az álta-
lános iskolák versenyében a csobaji-
ak végeztek az élen, a megyaszói és
a bekecsi iskola csapatai elõtt. A kö-
zépfokú oktatási intézmények között
a szerencsi Bocskai gimnázium fia-
taljai bizonyultak a legjobbnak, meg-
elõzve a Tokaji Mezõgazdasági Szak-
képzõ, illetve a Tokaji Ferenc Gim-
názium gárdáját. Mindkét gyõztes csa-
pat részt vesz az október 10-ei me-
gyei döntõn, amelynek szintén a Sze-
rencsi Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság lesz a házigazdája.

VÖRÖSKERESZTES SIKEREK 

VERSENYEN A SZLOVÁK TESTVÉRVÁROSBAN

Szerencsi csapat is indult a szlovákiai vetélkedõn. 
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A BÛNÖZÕNEK 
A BÖRTÖNBEN A HELYE

A város és a környezõ települések
közrendjérõl és közbiztonságáról
tájékozódott október 3-ai ülésén a
kistérségi társulás tanácsa. 

A megbeszélé-
sen Bogyay Ferenc
szerencsi rendõr-
kapitány (fotónkon)
a kinevezése óta
eltelt öt hónap ta-
pasztalatairól adott
tájékoztatást, és en-
nek tükrében határozta meg az elkö-
vetkezõ idõszak feladatait. Az alez-
redes kiemelte: már kinevezésekor
hangsúlyozta, hogy a közrend és a
közbiztonság kollektív társadalmi ter-
mék, amiben a rendõrség mellett töb-
bek között az önkormányzatoknak, a
polgárõrségeknek és a lakosságnak is
szerepet kell vállalniuk. A kedvezõt-
len társadalmi folyamatok hatásainál
a bûnüldözõk pusztán tüneti kezelést
végeznek, mert az elõ idézõ okok
mélyebben gyökereznek. – A helyzet
javítása érdekében mindenkivel ké-
szek vagyunk együttmûködni és ma-
gunk is arra törekszünk, hogy él-
hetõbbé tegyük a vidéket – emelte ki
a rendõrkapitány. Bogyay Ferenc sze-
rint Szerencsen és a térségben a tele-
pülésvezetõk felismerték, hogy elér-
kezett a huszonnegyedik óra és a ne-
gatív társadalmi folyamatok megállí-
tása érdekében módosító javaslatok-
kal éltek a törvényalkotók felé.    

A kapitányságvezetõ hangsúlyoz-
ta, hogy az egyik ötletgazdája volt
tíz esztendeje a megyei fõkapitány-
ságon az úgynevezett körözési cso-
port létrehozásának. Az elmúlt évek
ezirányú tapasztalatai megerõsítették
benne, hogy kiemelt figyelmet kell
fordítani az elfogatóparancsokban
foglaltak érvényre juttatására, külö-
nösen arra, hogy a jogerõsen elítél-
tek minél hamarabb megkezdjék a
rájuk kiszabott börtönbüntetésüket.
Visszatartó ereje van annak, ha a
bûnözõk tudják: nem kerülhetik el
a jogerõs ítéletben rájuk kiszabott
szabadságvesztést. A szerencsi rend-
õrök amennyiben úgy ítélik meg,
hogy az elõzetes letartóztatás törvé-
nyi feltételei fennállnak, általában az
elkövetõ õrizetbe vétele mellett erre
elõterjesztést tesznek az ügyészség-
nek. Jelzés értékû, hogy az elõzõ évi
12 ilyen esethez képest az elmúlt öt
hónapban már 27 alkalommal in-
dítványozták e kényszerítõ intézke-
dést, amit a nyomozási bíró minden
esetben megalapozottnak talált. A
rendõrség új típusú fellépéssel igyek-
szik megelõzni a falopásokat és az
illegális színesfém-kereskedelmet.
Az erdõterületekrõl fát fuvarozóknak
az erdõvédelmi törvény által elõírt
dokumentummal kell rendelkezniük
a szállítmány eredetérõl, ellenkezõ
esetben jelentõs összegû bírságra szá-
míthatnak. Bogyay Ferenc leszö-
gezte: a jelenlegi jogszabályi kör-

nyezet ugyan sok kívánnivalót hagy
maga után, ugyanakkor emiatt csak
azok emelhetnek kifogást, akik a
meglévõ rendelkezések lehetõsége-
it teljes körûen kihasználják. Az
alezredes azon meggyõzõdésének
adott hangot, hogy ezen a területen
a rendõrség, az önkormányzatok és
más hatóságok tekintetében is van-
nak még kiaknázatlan lehetõségek.    

A vitában a polgármesterek szor-
galmazták a rendõrség tekintélyének
visszaszerzését, a bûncselekmények
elkövetõivel szemben a gyorsabb és
a jelenlegi bírósági gyakorlatnál szi-
gorúbb ítélkezést. Megfogalmazó-
dott, hogy a pénzbüntetésnek nincs
visszatartó hatása, ezért a többszö-
rösen visszaesõ bûnözõknél az el-
zárás, a személyes szabadságot kor-
látozó intézkedések vezethetnek
eredményre. A községek vezetõi
sürgették a színesfémlopások és fel-
vásárlások szigorítását, a körzeti
megbízotti hálózat erõsítését. El-
hangzott, hogy nem tartják szeren-
csésnek, hogy a fõvárosi tüntetések
biztosításához a kapitányságról is csa-
paterõs szolgálatba vezénylik az ál-
lományt, így elõfordul, hogy több
napra rendõr nélkül maradnak a te-
lepülések. Ez utóbbi tekintetében a
rendõrkapitány biztatónak tartotta,
hogy 2009. januárjától a csapaterõ
alapját a bevetési szolgálatok bizto-
sítják. 

Á. A.–S. L.

A RENDÕRFÕKAPITÁNY
VÁLASZOLT

A szerencsi kistérség polgármes-
terei az országos rendõrfõkapitány-
nak is elküldték az „Önkormányza-
ti kezdeményezés társadalmunk job-
bá tétele érdekében” címû vita-
anyagot. Bencze József altábornagy
a társulásnak küldött válaszlevelében
hangsúlyozza, hogy a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság határozott intézkedéseket
tett a kistérség közbiztonságának
 erõ sítésére, a lakosság biztonságér-
zetének javítására, a kamatos pén-
zek felszámolására és az ezekkel ösz-
szefüggõ bûncselekmények felderí-
tésére nyomozócsoportot hozott lét-
re. Különbözõ eljárások eredmé-
nyeként több jogsértést sikerült fel-
deríteni, az elkövetõket azonosítani.
A megyei rendõr-fõkapitányság a
közelmúltban ismertté vált ügyek
tanulságait megismerteti a lakosság-
gal. A potenciálisan veszélyeztetett,
írni, olvasni nehezen tudó ember-
eknek az uzsorakölcsönök felvéte-
lének következményeit pedig kép-
regény formájában dolgozzák fel. 

Bencze József levelében kiemeli,
hogy a színesfémlopások visszaszo-
rítása érdekében a kormány tárgyal-

ta a kereskedelmi törvény módosí-
tásának a tervezetét, amelyrõl õsszel
szavaz a parlament. A tervek között
szerepel a tevékenység telephelyhez
kötése, a forgalom nyilvántartása, a
beszállítók beazonosíthatósága, a
pénzbeli letét és az online hatósági
kapcsolat kiépítése az átvevõ tele-
pekkel. A tervek szerint a kereskedõk
webkamerákkal és fényképekkel lesz-
nek kötelesek rögzíteni az átvett
hasznos anyagot. A szigorításban a
Vám- és Pénzügyõrség is szerepet
kap: ez a hatóság engedélyezné a szí-
nesfém-kereskedelmet és eljárna az
illegális fémolvasztókkal szemben.  

Emellett módosítás várható a Bün-
tetõ Törvénykönyvben is, hogy le-
hetõvé váljon szigorúbb büntetések
kiszabása. Az országos fõkapitány le-
szögezte: a magyar rendõrség a fel-
adatait a hatályban lévõ jogszabályok
alapján végzi, és reményét fejezte ki,
hogy intézkedéseik, bûnmegelõzési
tevékenységük és a kormányzat ál-
tal bevezetni kívánt „Út a munkába”
program hozzájárul a közbiztonság
erõsítéséhez, a szerencsi kistérség te-
lepülésein élõk biztonságérzetének
a javításához. 

MEGHOSSZABBÍTOTT
ELÕZETES LETARTÓZTATÁS 

Kilencven nappal, 2009. január 2-
ig meghosszabbította a bíróság a sze-
rencsi polgármesteri hivatal volt épí-
tésügyi és városfejlesztési osztály-
vezetõjének elõzetes letartóztatását. 

A rendõrség még június 29-én
vette bûnügyi õrizetbe a 46 éves köz-
tisztviselõt, mert a nyomozó hatóság
adatai alapján alapos a gyanú arra,
hogy valótlan tartalmú hatósági ha-
tározatok kiállításával közremûködött
a Szerencs környéki településeken la-
kásépítéseknél felhasználható, vissza
nem térítendõ szociálpolitikai álla-
mi támogatások jogtalan folyósítá-
sában. Az osztályvezetõt július 2-án
csalás bûntette és más bûncselek-
mények elkövetésének alapos gya-
núja miatt augusztus 2-ig elõzetes le-

tartóztatásba helyezte a bíróság, amit
további 60 nappal meghosszabbított.
Cs. B.-t hivatalos személy által el-
követett vesztegetés bûntettével is
gyanúsítják, ezért az ügyet a rendõr-
ségtõl a Miskolci Nyomozó Ügyész-
ség vette át. Ez utóbbi cselekmény
büntetési tétele kettõtõl nyolc évig,
minõsített esetben – például a jog-
talan elõnyért hivatali kötelesség
megszegése, a hatáskör túllépése
vagy üzletszerû elkövetés esetében
– öt évtõl tíz évig terjedõ szabad-
ságvesztés. A bíróság végzése ellen
a gyanúsított és védõje fellebbezett,
az ügyvéd óvadék ellenében CS. B.
szabadlábra helyezését indítvá-
nyozta, amirõl a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Bíróság lapzártánk
után határoz. S. L.

BETEGSÉGMEGELÔZÉS

– Hát hogyne védeném az egészségem, sose szívok ócska, hamisí-
tott, csempészett cigit!

Lapunk elõzõ számában közöltünk
összeállítást arról, hogy az idén jú-
nius 1-jén életbe lépett rendelet mi-
att nem biztosított a szerencsi kis-
térség településein élõ 0–18 éves kor-
osztály fogászati ellátása, pedig a
szûrést és a fogszabályozást finan-
szírozza az egészségbiztosítási pénz-
tár. Mint kiderült, az ügy hátterében
a fogászati kezelések esetében is be-
vezetett volumenkorlátozás áll. A ke-
zelésekre meghatározott kötelezõ
idõtartam miatt a megyében mûködõ,
közfinanszírozott fogszabályozásra
engedéllyel rendelkezõ miskolci
szolgáltatók kevesebb pácienst lát-
nak el. A fogszabályozásra a me-
gyében mindössze Miskolcnak van
szerzõdése egészségügyi szolgálta-
tókkal, így a más településekrõl – kö-
zöttük Szerencsrõl – jelentkezõket
csak hosszú elõjegyzési idõ mellett,
vagy térítés ellenében – magánren-
delésen – végzik el a fogszabályo-
zást.    

Az ügyben kifejtette álláspontját
szerencsi fogorvos, a város polgár-
mestere, az ÁNTSZ Észak-magyar-
országi Regionális Intézete, a megyei
önkormányzat, az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár (OEP) és a re-
gionális egészségügyi tanács képvi-
selõje. Kérdéseinket az Egészségügyi
Minisztériumhoz is eljuttattuk. Ér-
deklõdtünk, hogy mit kívánnak ten-
ni annak érdekében, hogy Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében a 0–18
éves korosztály területi kötelezettség
alapján közfinanszírozott egészség-
ügyi szolgáltatónál vehesse igénybe
fogszabályozást és szûrést?  – A ka-
pacitások elosztását jogszabályok
határozzák meg – szögezte le a mi-
nisztérium. A területi ellátási köte-
lezettség megállapítása a területileg
illetékes ÁNTSZ feladata, a kapaci-
tások átcsoportosítása pedig a regi-

onális egészségügyi tanácsok ha-
táskörébe tartozik. Ellátási érdekbõl
a tisztiorvosi szolgálat is dönthet a
kapacitásokról. Az OEP jogszabályok
alapján köthet finanszírozási  szer zõ -
dést, az egészségügyi ellátás meg-
szervezése az önkormányzatok fel-
adata. Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében meghatározott kapacitások-
ra adott egészségügyi szolgáltatóval
megkötötték a finanszírozási  szer zõ -
dést, ami azt jelenti, hogy az eddi-
gi egy helyett a jelenleg közfinan-
szírozásban részesülõ négy miskol-
ci szolgáltató között történt a megye
lakosainak ellátásának felosztására.
1. Encsi és tiszaújvárosi kistérségek.
2. Mezõkövesdi, sárospataki, sáto-
raljaújhelyi  kistérségek és Sajó-
szentpéter. 3. Abaújközi, bodrog-
közi, mezõcsáti és szikszói kistér-
ségek. 4. Ózdi, edelényi, kazinc-
barcikai, szerencsi és tokaji kistér-
ségek. Az ellátás elérhetõségével
kapcsolatos feladatok megoldása ér-
dekében hatósági intézkedés mellett
döntött az ÁNTSZ Észak-magyaror-
szági Regionális Intézetének tiszti
fõorvosa. Ennek alapján a szerencsi
kistérséget az Adamentin Fogásza-
ti, Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-
hez (Miskolc, Csabai kapu 9–11.)
rendelték.  Az intézkedés magában
foglalja a közszolgáltatás biztosítá-
sért felelõs megyei önkormányzat ez
irányába történõ rendelkezését is, va-
lamint a jelenleg közfinanszírozott
szolgáltatók között az ellátási terü-
let kijelölését, figyelemmel a ren-
delkezésre álló kapacitásokra. Ér-
deklõdtünk arról is, hogy kellõ kö-
rültekintéssel és orvos-szakmailag in-
dokoltan történt-e a minimum-idõk
meghatározása és kíván-e változtatni
a minisztérium a jelenlegi szabá-
lyozáson? Válaszában az Egészség-
ügyi Minisztérium leszögezi: – A fo-

gászati beavatkozások minimális
idejének a meghatározása a szakma
képviselõinek – többek között a Ma-
 gyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke,
a Fogorvosi  Szakmai Kollégium el-
nöke, az Országos Stomatológiai In-
tézet igazgatója –  javaslata alapján
történt. Az új rendelkezések azt
eredményezik, hogy a 100%-os ha-
táron belül dolgozó fogorvosi pra-
xisok – ilyen az összes praxis 93-
94%-a – díjazása emelkedni fog. A
új szabályozás a minõségi munkát
és szabályos elszámolást benyújtó
orvosoknak is kedvezõ, hiszen a fo-
gászati ellátásra szánt kassza zárt.
Akik eddig irreálisan sok beavatko-
zást jelentettek az egészségbiztosí-
tónak, azok a közös forrásból indo-
kolatlanul nagyobb részhez jutottak.
A rendelkezés a biztosítottak minõ -
ségi ellátásait és a járulékkal való fe-
lelõs gazdálkodást biztosítja. Az
idei esztendõben a fogorvosi praxi-
sok finanszírozása havi 103 millió
forinttal, azaz 1,2 milliárd forinttal
nõtt éves szinten. További problé-
maként vetõdött fel a vidéki lakosok
esti és hétvégi fogászati ügyeleti
(sürgõsségi) ellátása, mert informá-
cióink szerint ezt nem finanszíroz-
za az egészségbiztosítási pénztár. A
szaktárca válaszában kitért arra,
hogy az egészségügyi ellátás folya-
matos mûködtetésének egyes szer-
vezési kérdéseirõl szóló rendelet
határozza meg a fogorvosi ügyelet
megszervezésének szabályait. Az
elõírások figyelembe vételével, a
feltételek megléte esetén lehetõség
van a sürgõsségi szolgáltatások fi-
nanszírozására azon szolgáltató ese-
tében, aki vállalja az ügyeleti fel-
adatok elvégzését – fejtette ki állás-
pontját lapunk kérdéseire válaszol-
va a szaktárca.

Sárkány László

FELELÕS GAZDÁLKODÁST 
ÉS MINÕSÉGI ELLÁTÁST A FOGÁSZATBAN
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Sorozatunkban olyan szerencsi,
vagy a városunkból elszármazott
 fia talokat mutatunk be, akik pá-
lyafutásuk elején járnak és életük
alakulása tanulságként szolgálhat az
utánuk következõ generációk szá-
mára. 

Ez alkalommal Braun Henriett
mesél az eddigi életérõl, az Ameri-
kai Egyesült Államokban és Peruban
szerzett élményeirõl. A szerencsi
lány már egészen fiatalon kiismer-
te magát külföldön. A helyi általá-
nos iskola elvégzése után a sáros-
pataki gimnázium diákja volt, ami-
kor 15 évesen egy hónapig Angliá-
ban tanulta a nyelvet. Középisko-
lásként nyaranta több hetet töltött
Olaszországban, Nagy-Britanniá-
ban és Spanyolországban.   

– Utolsó éves gimnazistaként be-
adtam a továbbtanuláshoz szükséges
jelentkezési lapokat, de az
érettségi után már nem volt
idõm felvételizni, mert id-
õközben kiutaztam az USA-
ba – idézte fel Braun Henri-
ett. A Texas Christian Uni-
versity hallgatója lettem, mi-
után a többi nemzetközi di-
ákhoz hasonlóan két hóna-
pig az angol nyelvi ismere-
teimet bõvítettem. A ma-
gánegyetemen az elsõ két év-
ben az alapozó tárgyakat
tanultam, majd reklám- és
PR-irányba szakosodtam és
felvettem a földrajzot is, mert
a tanár nagyon szimpatikus
volt nekem. Késõbb jó ba-
rátok lettünk. Õ is járt nálunk
Szerencsen és én is kimen-
tem hozzá Amerikába. A
negyedik év végén átvettem
az egyetem elvégzését iga-
zoló díszoklevelet és úgy döntöttem,
hogy állás után nézek. Napi tizen-
két órában irodai termékek értékesí-
tésével foglalkoztam, azonban a szü-
leim hazavártak és én is nagyon vágy-
tam Magyarországra. Úgy gondol-
tam, négy év elég volt az USA-ból,
így visszajöttem. Budapesten egy
PR-cégnél helyezkedtem el, majd egy
nemzetközi forgalmazó cégnek let-
tem a márkamenedzsere. Eközben fo-
lyamatosan érlelõdött bennem, hogy
Peruba utazom. Az egyetemen na-
gyon sok dél-amerikai hallgató volt,
akik közül több perui barátom lett,
õk sokat meséltek nekem az orszá-
gukról. Munka mellett elkezdtem
tanulni a spanyolt, amit egy év alatt
sikerült középfokú szinten elsajátí-
tanom. Az interneten keresgélve ki-
néztem egy szervezetet, amely ön-
kénteseket fogadott Peruban. Fel-

hívtam õket, spanyolul érdeklõdve a
lehetõségekrõl. Váltottunk néhány e-
mailt, majd megvettem a repülõje-
gyet és 2007 augusztusában útra kel-
tem. A megbízatásom három hó-
napra szólt. Szegény sorsú gyereke-
ket tanítottam angolra. Közben én is
fogadtam egy spanyol oktatót, aki-
vel barátnõk lettünk. Õ hívta fel a fi-
gyelmemet arra, hogy az egyik álla-
mi egyetemen angol nyelvtanárt ke-
resnek. Menjek el – mondta – mert
nemzetközi tanárként nagyon jók az
esélyeim. Pénteken elmentem az ál-
lásinterjúra, ami után közölték, hogy
akkor hétfõn kezdhetek. Napi négy
órában foglalkoztattak, majd a város
magánegyetemére is sikerült oktató-
ként bekerülnöm. Ez Huancayoban
volt, ami a fõvárostól, Limától autó-
val négyórányi útra, a tengerszint fe-
lett 3300 méterrel fekszik. Tíz cso-
dálatos hónapot töltöttem itt. A szü-

leimnek azonban nagyon hiányoz-
tam, ezért az idõközben megismert
párommal közösen úgy döntöttünk,
hogy hazajövünk. 

Januárig mindenképpen Magyar-
országon maradunk és elhatároztuk,
hogy a nyelvi tudásunkat mások ja-
vára kamatoztatjuk. Új, itt nálunk
még nem igazán elterjedt mód-
szerrel angol és spanyol nyelvtan-
folyamokat hirdetünk és reméljük,
hogy ezek iránt Szerencsen is lesz
érdeklõdés. 

A távoli országokból visszatérve
mindig megdöbbent, hogy a ma-
gyarok milyen pesszimisták. Az
USA-ban mindenki mosolyog, se-
gítõkész és igyekeznek úgy hozzá-
állni a felmerülõ problémákhoz,
hogy valahogy meg fogják oldani
azokat. Magyarországon, de külö-
nösen Budapesten szinte senki nem

mosolyog, az emberek nem segítõ -
készek és folyton keseregnek. A pe-
ruiak is pozitívan állnak az élethez.
Érdekes volt, hogy amikor a dél-
amerikai országba utaztam, egy an-
gol fiú a repülõgépen azt mondta ne-
kem, hogy õ gyógyulni megy Peru-
ba. Akkor még csak sejtettem, hogy
nem testi, hanem lelki gyógyulásról
van szó. Majd néhány ott töltött hó-
nap elég volt hozzá, hogy megért-
sem, mirõl is beszélt õ a repülõn. 

Peru földrajzilag három részre ta-
golódik: tengerpartra, õserdõre és
hegységre. Én ez utóbbi területen él-
tem. Furcsa volt, hogy a csapból ko-
szos víz csordogál, amibõl a hely-
béliek sem isznak. Ugyanakkor eb-
ben mossák meg a gyümölcsöket, a
fogukat és a kezüket. A szervezetem
nehezen viselte, hogy folyamatosan
számára ismeretlen baktériumokkal
kell megküzdenie. A mellékhelyisé-

gekben a papírt nem lehet
a vécékbe dobni, ezeket
külön szemetesbe kell el-
helyezni. A szennyvíztisztí-
tás vidéken nem épült még
ki. Kevés út aszfaltozott,
azok azonban jó minõsé-
gûek. Nálunk, Magyaror-
szágon ezzel ellentétes a
helyzet. Kint az év 365 nap-
jára 367 ünnep esik, amikor
nagy mennyiségben fogy a
sör. Ilyenkor sokan lerésze-
gednek és a szükségüket az
utcán végzik el. Nos, eze-
ket nehezen szoktam meg.
Az ottani nõk átlagánál ma-
gasabb és vékonyabb fehér
lányként az utcán folyama-
tosan utánam szóltak, vagy
fütyültek a férfiak. Ez nagyon
zavart, de ennél nem voltak
tolakodóbbak és nem érez-

tem úgy, hogy félnem kellene. 
Peruban mindenfelé nagy a sze-

génység, azonban a hétköznapokat
még nem hatja át a pénz utáni haj-
sza. Az emberek tisztelik egymást, a
családok pedig nagy létszámúak és
rendkívül összetartók. A páromnak
ugyan csak három testvére van – ami
szokatlanul kevés arrafelé –, de uno-
katestvére már több mint száz, az
egyik nagybátyja pedig huszonegy
gyerekkel büszkélkedhet. A vasárnapi
ebédnél soha nem ültünk húsznál ke-
vesebben az asztalnál. Jellemzõ adat,
hogy az ország lakosságának mintegy
harminc százaléka nyomorog, ötven
százalékuk pedig szegény. Peruban,
fõleg a hegyekben sok helyen fagy,
de fûtés szinte sehol sincsen. Huan-
cayoban is elõfordult, hogy éjszaka
nagyon hideg volt és fagyott, de az
én albérletemben sem volt fûtés, csak
meleg takaró. A szegényebb váro-
sokban még víz sincs bevezetve a há-
zakba, ami azt jelenti, hogy a fo-
lyóból isznak, fõznek, és abban für-
denek. A reménytelen helyzetük el-
lenére reggelente jókedvûen ébred-
nek és szeretetben élnek az ember-
ek. Úgy gondolják, hogy minden
problémának van megoldása, fölös-
leges azon rágódni, hogy mi lesz.
Van egy közmondás, amit talán ér-
demes átgondolnunk, és amit én is
vallok. Spanyolul így szól: „Si quie-
res triunfar, no te quedes mirando la
escalera. Empieza a subir, escalón
por escalón, hasta que llegues arri-
ba.” „Ha gyõzni akarsz, ne nézegesd
a lépcsõt. Kezdj el felmászni rajta,
lépcsõrõl lépcsõre, addig, amíg fel
nem érsz.” Úgy gondolom, hogy els-
õsorban ezt a szemléletet kellene ne-
künk, magyaroknak megtanulnunk a
peruiaktól.

Árvay Attila

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-
Abaúj-Zemplén megyék tûzoltó-szö-
vetségei közös adományként hasz-
nált, de újszerû állapotban lévõ fel-
szereléseket adtak át október 3-án
Torockó Önkéntes Tûzoltó Egyesü-
letének. 

Az erdélyi falu civil szervezete a
közelmúltban fordult a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei szervezethez
jelezve, hogy néhány tûzoltó-szak-
felszerelésre lenne szükségük. 

A kérésnek eleget téve a két me-
gye szövetségei közel egy hét alatt
gyûjtötték össze azokat az eszközö-
ket, melyekkel segíthetik az erdélyi
önkéntesek munkáját. 

A szerencsi parancsnokságon Dócs
Róbert, a Borsod-Abaúj-Zemplén

megyei szövetség alelnöke fogadta
a vendégeket, majd Kovács Sándor
elnök azt kívánta a vendégeknek,
hogy éles helyzetben soha ne legyen
szükség a felszerelésekre, de alkal-
mazzák azokat gyakorlásra, felké-
szülésre. Az adomány hat garnitúra
védõruházatot, szivattyút,  töm lõket
és egyéb használati eszközöket tar-
talmazott. 

Egy sajnálatos tûzesetben három
gyermek égett benn egy családi ház-
ban 2006-ban, a torockói egyesület
ezt követõen alakult újjá. A hivatá-
sos egységek a nagy távolság miatt
késõn értek a helyszínre, az önkén-
tesek pedig kezdetleges eszközeikkel,
többek között az 1886-ban a fõvá-
rosi tûzoltóságtól kapott mozdony-
fecskendõvel próbáltak segíteni. 

Fotókiállítás ünnepélyes megnyitójával vette kezdetét szeptember 25-én az
Afrika Napok rendezvénysorozat Miskolcon, ahol a szerencsi Balogh Sándor
köszöntötte az eseményen megjelent vendégeket. A Kongói Demokratikus Köz-
társaság kijelölt tiszteletbeli konzulja beszédében az afrikai–magyar kapcso-
latok erõsítésének a fontosságát hangsúlyozta, amelyben véleménye szerint
fontos szerepük van a civil kezdeményezéseknek. Rechó Éva Szudánban ké-
szített fényképeit bemutató tárlatot Restás László adventista lelkész ajánlotta
az érdeklõdõk figyelmébe. Mint elhangzott, az amatõr fotós az Adventista Fej-
lesztési és Segély Alapítvány munkatársaként évek óta az afrikai ország há-
borús övezetében dolgozik azért, hogy Darfur város lakosságát ivóvízhez jut-
tassa. Az Afrika-napok egyik célja is az volt, hogy a magyar kútfúrások tete-
mes költségéhez adománygyûjtéssel járuljanak hozzá. A program végén a részt-
vevõk ízelítõt kaptak az egzotikus kontinens konyhájának kínálatából.

Az elmúlt hetekben to-
vább folytatódtak a bontási
munkák a Mátra Cukor Zrt.
szerencsi gyárában – tájé-
koztatta televíziónkat Tóth
Zoltán, a Mátra Cukor Zrt.
vezérigazgatója. A szerke-
zetátalakítási tervben meg-
határozott ütemezésnek
megfelelõen már megtörtént
a répafogadó állomás fel-
számolása, nincs már a he-
lyén a szennyvízülepítõ me-
dence és a mészkemencéhez
tartozó berendezések el-
bontása is megtörtént. A kö-
zeljövõben a szükséges en-
gedélyek birtokában többek
között a magraktárat és a ja-
vítómûhelyt bontják, a mész-
kemencét pedig lerobbant-
ják. A máshol hasznosítha-
tó berendezéseket, például a
szeletprést és a tíz esztendeje
felállított diffúziós tornyot
szakszerûen szerelik szét az
egykori gyári dolgozók köz-
remûködésével. 

SZERENCSI FIATALOK A NAGYVILÁGBAN:
BRAUN HENRIETT

AJÁNDÉK AZ ERDÉLYI
ÖNKÉNTESEKNEK

A torockói egyesület tagjai a szerencsi tûzoltóságon vették át az
adományokat.

AFRIKÁNAK SEGÍTENEK 

ROBBANTJÁK
A MÉSZKEMENCÉT

Hamarosan eltûnik a mészkemence
tornya is.

Szervezeti és személyi
változások történtek ok-
tóber 1-jével a Mátra Cu-
kor Zrt.-nél. A tulajdono-
sok döntése alapján meg-
szûnt az igazgatóság, a
társaság irányítására lét-
rehozták a vezérigazgatói
tisztséget. Pokol Balázs,
aki korábban az igazga-
tóság elnökeként betöltötte a ve-
zérigazgatói pozíciót, a párizsi
székhelyû Eurosugar S.A.S. pénz-
ügyi és jogi igazgatója lett. A Mát-
ra Cukor Zrt. vezérigazgatói fel-
adatait Tóth Zoltán (fotónkon) lát-
ja el, aki korábban az igazgatóság
tagjaként a gyárakban a mûszaki te-
rületet irányította. Új megbízatásá-

ban feladatai között a
 szerkezet átalakítási terv
idõben történõ maradék-
talan teljesítése, valamint
a társaság hazai piacainak
ellátása szerepel – immár
import cukorból. A csa-
ládjával Szerencsen lakó
cégvezetõ hetente három
napot a társaság hatvani

központjában tölt, a fennmaradó
 idõ ben a szolnoki és szerencsi gyá-
rak bontását koordinálja és el-
lenõrzi. Tóth Zoltán lapunk kérdé-
sére ismertette: a telephelyeket a re-
kultivációt követõen egyben vagy
akár részekben elsõ sorban ipari
célú felhasználásra szeretné érté-
kesíteni a tulajdonos.

VEZÉRIGAZGATÓI KINEVEZÉS

Henriett perui párja kistestvéreivel.



TARTHATATLAN
JÁRDAÁLLAPOTOK

Városi sétánk keretében lettünk fi-
gyelmesek a fotón is látható járdasza-
kaszra. A kép a Kassa út sarkán készült.
Igaz, nem a város legforgalmasabb ré-
szén járunk, de ez a gyalogút már ré-
gen megérett a felújításra. 

Hasonló állapotok uralkodnak a
Kossuth utcában is. Az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
épülete elõtti járda már szinte alkal-
matlan a gyalogos közlekedésre. Saj-
nos ezen az útszakaszon több hason-
ló képet is készíthettünk volna. 

ÚJRA NYITVA
A CUKORMÚZEUM

A Szerencsi Cukorgyár bezárása óta
több alkalommal került szóba a kép-
viselõ-testület ülésein a cukormúzeum
sorsa. A Mátra Cukor Zrt. jelképes egy
forintért adta át a szerencsi önkor-

mányzatnak a létesítményt, ami a Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyvtár ke-
zelésébe került. Azóta a mûvelõdési in-
tézmény gondoskodik a mûködtetés-
rõl, az üzemtörténeti és nemzetközi cu-
korminta-gyûjtemény kedden, csütör-
tökön és szombati napokon 10–17 óra
között várja a látogatókat.

A GEISENHEIM TÉR
Miután a Sze-

rencsi Városüze-
meltetõ Kht. a kö-
zelmúltban le-
bontotta a tér
mögötti, régi fém-
kerítést, a napok-
ban ismét újdon-
ságokat fedez-
tünk fel a terüle-
ten. A városkép-
hez illeszkedõ
vasoszlopokat
helyeztek el a
gyalogút mentén,
amely hasonló a
fürdõ és well-
nessház elõtti cö-
löpökhöz. Ezek a
jármûforgalom elõl is elzárják a dísz-
burkolattal is ellátott teret. Ugyancsak
újdonság a míves tábla, amelyen a köz-
terület elnevezése olvasható.

A MEGDÕLT OSZLOP

Reményeink szerint még nem bal-
esetveszélyes a képen is látható tég-
laoszlop, ami a Szerencsi Általános Is-
kola Bolyai épületét övezõ kerítéshez
tartozik. Jártunkban-keltünkben olykor
megragadja figyelmünket egy-egy apró
részlet, amirõl úgy véljük: itt valami
nincs rendben.

AZOK A KOPOTT TÁBLÁK
Sajnos immár má-

sodik részéhez érke-
zett a cserére érett
KRESZ-jelzéseket be-
mutató sorozatunk. A
piactéren két Elsõbb-
ségadás kötelezõ! táb-
láról mondható el,
hogy napjainkban
már nem felelnek
meg eredeti rendelte-
tésüknek. Ugyanez
vonatkozik a Csalo-
gány utca sarkán el-
helyezett, sarkára for-

dított háromszögre, amely a lekopott
piros keret hiányában már nem tarto-
zik a veszélyt jelzõ táblák sorába. Rö-
vid sétánk ezúttal az Alkotmány utca
elején ért véget, ahol szintén elhasz-
nálódott a Behajtani tilos! jelzés.
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…

A cukorgyárbezárások miatt nehéz
helyzetbe került térségek megsegí-
tését szolgáló Nemzeti Diverzifiká-
ciós Programról tartottak konzultá-
ciókat október 2-án a polgármeste-
ri hivatalban. 

A szerencsi és tokaji kistérségek te-
lepülésvezetõinek, valamint vállal-
kozóinak rendezett tanácskozásokon
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium
képviseletében je-
lenlévõ Kovács At-
tila és Csillag Péter
ismertette, hogy az
európai uniós cu-
korágazati reform
keretében az el-
múlt két  esztendõ -
ben Magyarorszá-
gon négy gyár zár-
ta be a kapuját Ka-
bán, Petõházán
Szolnokon és Sze-
rencsen. A hazai
üzemek felszámo-
lása miatt hátrányt
szenvedett tulaj-
donosok és be-
szállítók kártalaní-
tására biztosított
összegeken túl Brüsszel további 30
millió eurós támogatást határozott
meg az érintett térségeknek. Ennek
a pénznek a felhasználására az uni-
ós elõírásoknak megfelelõ pályáza-
tot hirdet meg várhatóan a jövõ év
elején a szaktárca. A többletforrás-
ból a gyártók által visszaadott cu-
korkvóta alapján Szerencs térségében
két és félmilliárd forint használható
fel a mezõgazdaság és a turizmus fej-
lesztésére, mikrovállalkozások tá-
mogatására, valamint a települések
megújítására. Kedvezõ feltételek mel-

lett igényelhetõ támogatás többek kö-
zött a növénytermesztés, az állatte-
nyésztés modernizációjára, kerté-
szeti korszerûsítésekre, fiatal  agrár -
termelõk pályakezdéséhez, valamint
mezõgazdasági termékeken alapuló
feldolgozóipar létrehozására. Forrás
nyerhetõ települések fejlesztéséhez,
mikrovállalkozások indításához, va-
lamint idegenforgalmi célú beruhá-
zásokhoz.  

Az elõadók ismertették, hogy a tár-
sadalmi vita tapasztalatai alapján
módosított programot a szaktárca
még az idén benyújtja az Európai
Unióhoz és a jóváhagyást követõen
várhatóan 2009 elsõ negyedévében
jelennek meg a pályázati kiírások. A
határidõk nagyon szorosak lesznek,
mert a rendelkezésre álló pénzt 2010
végéig el kell költeni. 

A megbeszélésen Rónavölgyi End-
réné polgármester kiemelte: a cu-
korgyár bezárása Szerencset érinti a
leghátrányosabban, hiszen a dolgo-

zók többsége helyi szakember volt.
Számos cég állt beszállítói kapcso-
latban az üzemmel, és az önkor-
mányzat is jelentõs adóbevételtõl
esik el. A tervezet szerint azonban
a lakosság lélekszáma és nép sûrûsé-
ge alapján a jelenlegi feltételeket ala-
pul véve több pályázaton nem ve-
hetnének részt szerencsi vállalko-
zások, valamint az önkormányzat.
Ez pedig elfogadhatatlan számukra,

ezért a szabályo-
zás módosítását
kezdeményezik és
ennek megvalósí-
tása érdekében sze-
mélyesen is eljár a
Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Mi-
nisztériumnál.   

A polgármeste-
reknek és vállalko-
zóknak szervezett
fórumokon javas-
latként fogalmazó-
dott meg, hogy a
pályázati lehetõsé-
geket a szerencsi
és a tokaji kistérsé-
gek valamennyi te-
lepülésére terjesz-
szék ki. Többen is

megfogalmazták, hogy a korábban
cukorrépával foglalkozó mezõgaz-
dasági termelõk jelentõs összegû
kártalanításban részesültek, így a di-
verzifikációs támogatásból õk a ter-
vezett 60 százaléknál kisebb arány-
ban részesüljenek. Valamennyi érin-
tett fontosnak tartotta a foglalkozta-
tási helyzet javítását, amihez elsõ -
sorban élelmiszeripari beruházá-
sokra, idegenforgalmi attrakciókra
volna szükség a térség népesség-
megtartó erejének növelése érdeké-
ben.                                  Á. A.

Ülést tartott szeptember 12-én a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Tanácsa. A város polgármeste-
ri hivatalában megtartott tanácsko-
záson tájékoztatót hallgattak meg a
jelenlévõk a villamos energia libera-
lizációjával összefüggõ feladatokról.

Elhangzott, hogy a liberalizált pia-
con azok a háztartási és kisfogyasz-
tók, akik nem akarnak váltani, az
egyetemes szolgáltatótól vásárolhat-
ják az áramot, aki köteles lesz min-
den hozzá forduló fogyasztót ellátni
államilag ellenõrzött módon. Az ár-
rést a hatóság állapítja meg, és a fi-
zetendõ díjakat is ellenõrzi. A többi
árat azonban a verseny szabja meg,
de a hálózat használatának díja szin-
tén hatósági áras lesz. Az elõadó hang-
súlyozta, csak megbízható, ellenõr-
zött és referenciával rendelkezõ szol-
gáltatót válasszanak az önkormány-
zatok. 

Ezt követõen Borsod-Abaúj-
Zemplén megye területrendezési ter-
vének tervezetét vitatták meg a tanács
tagjai. Mint a napirend tárgyalása so-
rán elhangzott, az Országgyûlés az
idén júniusban fogadta el az orszá-
gos területrendezési terv módosítását.
A jogszabályok hierarchikus rend-
szerének megfelelõen a területren-
dezési tervek esetében is érvényesül,
hogy az alacsonyabb szintû jogsza-
bályok – jelen esetben az elfogadás-
ra váró megyei rendelet – nem lehet
ellentétben a törvénnyel, tehát az or-
szágos terv elõírásaival. Szóba került,
hogy a megyei tervezet az országos

szabályozáshoz képest többletaján-
lásokat, javaslatokat fogalmaz meg.
Ezeket elfogadásuk esetén minden te-
lepülésnek be kell majd építenie – az
elsõ módosításnál – a helyi szabá-
lyozásába. Fontos, hogy a települé-
sek körültekintõen nézzék át a mos-
tani készülõ rendezési tervet és vé-
leményezzék azt. A szerencsi kistér-
ség esetében nagyon sok ökológiai,
tájvédelmi, természetvédelmi és kul-
turális örökségvédelmi elõírást kell át-
tekinteni, amelyek zömükben korlá-
tozásokat tartalmaznak. Az esetleges
indokolatlan szigorítások ellen kifo-
gást kell emelni, nehogy olyan kor-
látok közé kerüljenek, amelyek meg-
akadályozzák a térség fejlõdését. Ki-
emelt jelentõségû lehet például az, ho-
gyan kell bevonni a világörökségi ke-
zelõ szervezetet a településrendezé-
si módosítások véleményezésébe.  

A kistérségi társulás ülésén megfo-
galmazott javaslatok között elhang-
zott a Szerencsi Ipari Parkban jogerõs
építési engedéllyel rendelkezõ szal-
matüzelésû erõmû szerkezeti tervben
való feltüntetésének az igénye, vala-
mint a 39-es számú fõút valamennyi
tervezett nyomvonalának a megjelö-
lése. Elhangzott, hogy a Zemplént
érintõ Natura 2000-es terület és a vi-
lágörökségi kultúrtáj olyan erõs kor-
látozást jelent a vidéknek, ami szin-
te lehetetlenné teszi az ipar fejlesz-
tését. Ez utóbbi nélkül pedig nem biz-
tosított a térség fejlõdése és a mun-
kahelyteremtõ beruházások befekte-
tõi továbbra is elkerülik majd e vi-
déket.  

A jelenlévõk egyhangúlag elfo-
gadták a szervezet elsõ féléves pénz-
ügyi beszámolóját és módosították a
társulás idei költségvetését. Mint el-
hangzott, januártól júliusig a bevé-
telek a vállalt feladatokhoz biztosí-
tott központi támogatásokkal együtt
meghaladták a 190 millió forintot. A
kiadásokra az elsõ hat hónapban 176
millió forintot fordított a társulás. A
pénzügyi terv módosítását a norma-
tív állami támogatások pótigénylése,
a megvalósított béremelések és a 13.
havi illetmény összege tette szüksé-
gessé. 

Megtárgyalta a tanács a társulás ál-
tal végzett szociális és gyermekjó-
léti szolgáltatásokról készített be-
számolót. A hozzászólók vala-
mennyien elismeréssel szóltak az
ágazatban dolgozó szakemberek
munkájáról. Elhangzott, hogy az
idõs emberek részérõl jelentõs igény
mutatkozik a jelzõrendszeres házi se-
gítségnyújtásra. Ezek az eszközök az
esetükben az egészségügyi funkci-
ójuk mellett bûnmegelõzési célokat
is szolgálnak. A polgármesterek tá-
mogatták, hogy a társulás pályáza-
tot nyújtson be a leghátrányosabb
helyzetû kistérségek fejlesztési és
együttmûködési kapacitásának bõví-
tésére.    

A tanácskozás végén szó esett an-
nak a kezdeményezésnek a sorsáról,
amit a társadalom jobbá tétele ér-
dekében készített el és juttatott el az
Országgyûléshez a társulás. Mint el-
hangzott, a Szerencsi Kistérségi Tár-
sulás javaslatainak a figyelembevé-

telével végzik a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztériumban az „Út a
munkához” intézkedéscsomag ki-
dolgozását, amely több, az ország
jövõje szempontjából meghatározó
változás bevezetését tartalmazza. A
tervek között szerepel a jelenleg
 mint egy kétszázezer, rendszeres szo-
ciális segélyen élõ tartósan munka-
nélküli számának a megfelezése, ami
által jelentõsen csökkennek majd a
társadalmi feszültségek. A szaktár-
ca vezetõje szeptember második fe-
lében újabb konzultációt tervez a kis-
térség polgármestereivel. 

Magyarországon a 47 leghátrá-
nyosabb helyzetû kistérségben él a
segélyezettek 90 százaléka. Fontos,
hogy csak azok részesüljenek ilyen
juttatásban, akik valóban nem ké-
pesek munkavégzésre. Kimutatások
szerint vidékünkön az elmúlt három
évben több mint kétszeresére nõttek
a rendszeresen kifizetett szociális jut-
tatások. Ezek összege harminc tele-
pülés adatait figyelembe véve 256
millió forintról 576 millió forintra
emelkedett. Emellett a népesség
aránya az idõskorúak irányába moz-
dult el. Sokan elvándorolnak, 17 év
alatt egyharmadára csökkent a há-
zasságkötések száma. 

Az ülésen több polgármester is ag-
godalmának adott hangot az óvo-
dáztatási támogatás jövõ januári be-
vezetése miatt, ami álláspontjuk
szerint megoldhatatlan feladat elé
állítja majd a nevelési intézmé-
nyeket.      

S. L.–Á. A.

TÁRSADALMI VITÁN A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV

KÉT ÉS FÉLMILLIÁRD FORINT
TÉRSÉGFEJLESZTÉSRE

A diverzifikációs program a vállalkozásoknak is lehetõségeket
kínál. 
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RENDÔRSÉGI HÍREK

Újra közeledik a tél, ismét be kell
üzemelnünk a tüzelõberendezéseinket.
Felhívásunkban szeretnénk a leginkább
elterjedt melegítõ készülékek bizton-
ságos használatához néhány hasznos
és megfontolandó tanácsot adni.

Az általános elõírások között szere-
pel, hogy csak engedélyezett típusú, ki-
fogástalan állapotban levõ tüzelõ-fûtõ
berendezést szabad használni! A fûtést
és annak felügyeletét az ezek mûkö-
dését nem ismerõ, vagy kezelésére al-
kalmatlan személyre, kisgyermekre
bízni nem szabad! A meghibásodott ké-
szüléket csak szakemberrel javítta-
ssuk!

Minden gáztüzelésû fûtõeszköz üze-
meltetési útmutatójában szerepel az a
szabály, hogy a berendezést minden
fûtési szezon kezdete elõtt szakemberrel
felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hi-
ányosságokat meg kell szüntetni! Ezt
a szabályt többnyire az emberek fi-
gyelmen kívül hagyják, pedig a mu-
lasztással nemcsak a saját és család-
juk életét veszélyeztetik, hanem az oxi-
dáció eltávolításával akár 20-30%-ot
is megtakaríthatnának a fûtésszámlá-
nál! Nagyon fontos továbbá, hogy a ké-
ményseprõk által nyújtott szolgáltatást
a gázkémények esetében minden év-
ben igénybe kell venni! Tilos a szellõz-
õ nyílásokat akár ideiglenes jelleggel is
letakarni vagy eltorlaszolni. Szintén ele-
mi szabály, hogy ha lakásunkban gáz-
szagot érzünk, azonnal hívjuk a szol-
gáltató cég szakemberét! Nem árt be-
szerezni egy szén-monoxid-érzékelõ
készüléket sem, amely ugyan nem
tûzvédelmi elõírás, viszont az emberi
életvédelem fontos eszköze. 

Villamos üzemû berendezéseken
soha ne szárítsunk ruhanemût, mert
meggyulladhatnak. Függönyt, sötétítõt
lehetõleg olyan méretben válasszunk,
hogy az ne érjen az ablak alatt levõ
készülékhez. Padló szõnyeggel ren-

delkezõ szobában, parkettás helyiség-
ben tegyünk magasítót a berendezés
alá, ezzel nem csak a gyulladásveszélyt
kerüljük el, hanem hatékonyabbá is vá-
lik a fûtésünk.

Szilárd tüzelõanyaggal, illetve fûtõo-
lajjal üzemelõ berendezések esetében
a kazán vagy kályha, az égéstermék -
elvezetõ és a közelében levõ éghetõ
anyag (ágytakaró, bútor, függöny) kö-
zött olyan távolságot kell tartani (vagy
olyan hõszigetelést alkalmazni), hogy
a berendezés a legnagyobb teljesít-
ményen való mûködésekor se jelent-
sen az éghetõ anyagra gyulladási ve-
szélyt!  A tûzhely mellett ne tároljunk
fát, szenet, fûtõolajat, ezeknek távolabb
a helyük! 

A biztonságos távolság minden eset-
ben egyedi, a tapasztalatok szerint
azonban egy méter körüli legyen. A
füstcsövet csak a berendezés teljesít-
ményének megfelelõen méretezett ké-
ménybe szabad bekötni! A nem ég-
hetõ anyagú füstelvezetõ csöveket a
tüzelõberendezéshez, egymáshoz és
a kéményhez hézagmentesen kell
csatlakoztatni, szétesése ellen 1,5 mé-
terenként, de legalább egy helyen
fémbilinccsel a falhoz kell rögzíteni.

A füstcsõ és a rögzítõ bilincs a kör-
nyezetére gyújtási veszélyt nem je-
lenthet! Tilos olyan kéményt használ-
ni, amelynek falába éghetõ anyagú
épületszerkezet van beépítve, vagy
mûszaki állapota nem megfelelõ, il-
letve tisztítását nem végezték el. A ké-
mény használaton kívüli bekötõ és tisz-
tító nyílását nem éghetõ anyaggal (te-
hát nem rongy-, vagy papírcsomóval!)
hézagmentesen lezárva kell tartani! A
koromzsák és a tisztító ajtó ugyancsak
állandóan zárva legyen! A szén-, fa-,
vagy vegyes tüzelésû kályhákat csak
szilárd tüzelõ-, vagy engedélyezett
begyújtó anyaggal szabad begyújtani
és üzemeltetni! Tilos a tûz élesztésé-
re éghetõ folyadékokat (benzin, pet-
róleum, gázolaj) használni! Éghetõ pa-
dozatú, vagy padlóburkolatú helyi-
ségben a szilárd tüzelõanyaggal üze-
meltetett tüzelõberendezés ajtaja elé
olyan nem éghetõ anyagú parázsfel-
fogót kell elhelyezni, amely a kihul-
ló, vagy kipattanó parázs (szikra) pad-
lóra, vagy a tüzelõberendezés kör-
nyezetében levõ éghetõ anyagra való
esését megakadályozza. A tûzhelyek
tisztításakor az összegyûlt salakot, ha-
mut csak teljesen lehûtött állapotban
öntsük az erre szolgáló (nem éghetõ
anyagú) edénybe, tárolóba! Általános
szabály, hogy az épület tetõterében,
padlásán éghetõ anyagot csak úgy és
olyan mennyiségben szabad elhe-
lyezni, hogy azok a  tetõ szerkezet és
a kémény megközelítését ne akadá-
lyozzák, szükség esetén eltávolítható-
ak legyenek, a tetõszerkezet éghetõ
anyagú elemeitõl és a kéménytõl leg-
alább egy méter távolságra helyez-
kedjenek el!

Kérjük Önöket, hogy a saját nyu-
galmuk és biztonságuk érdekében fo-
gadják meg a tanácsainkat!

Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság

Tûzmegelõzési Osztálya

HÉTVÉGI AUTÓFELTÖRÕK
A közelmúltban Tiszaújvárosban

drasztikus módszerrel egyetlen éj-
szaka alatt tizenegy személygépko-
csit törtek fel ismeretlen elkövetõk.

A tettesek az ajtó ablakkeretét ki-
feszítve, szinte konzervként tépték fel
a kiszemelt autók ajtaját, majd min-
dent magukkal vittek, amit találtak.
Ennek ellenére a rongálással sokkal
nagyobb anyagi kárt okoztak a tu-
lajdonosoknak, mint a lopással. 

A rendõrség nyomozni kezdett az
ügyben, majd a megszervezett fi-
gyelõszolgálatnak köszönhetõen ha-
marosan gyanússá vált a három fia-
tal, akik Tiszaújvárosban mobiltele-
fonnal világítva kutattak az autókban
tárolt értékek után. A trió végül to-
vábbállt, majd egy Kesznyétenben
parkoló személygépkocsiból vittek
magukkal étkészletet. Az õket követõ
rendõrök ekkor fogták el a két 15 éves
és a 22 éves körömi elkövetõket, akik
az eljárás során összesen 16 autó fel-
törését ismerték el. 

A kihallgatáskor az egyik iskolás-
korú fiú elmondta: azért idõzítették
az autófeltöréseket hétvégére, mert
hétköznap iskola van. A Tiszaújvá-
rosi Rendõrkapitányság az ügyben lo-
pás miatt indított eljárást.

ORVHALÁSZOK
A RENDÕRÖK HÁLÓJÁBAN
Nyolc személy több mint 200 ki-

logramm halat lopott a Tokaj külte-
rületén lévõ tóból. Az olaszliszkai el-
követõket lakossági bejelentés után
érték tetten a rendõrség nyomozói.

A Szerencsi Rendõrkapitányság
Tokaji Rendõrõrsére érkezett beje-

lentés, mely szerint a Tisza-parti vá-
ros melletti vízbõl orvhalászok nagy
mennyiségû halat akarnak ellopni. 

Az információk alapján figyelõ-
szolgálatot szerveztek a rendõrök,
akik szeptember 27-én a hajnali
órákban Tokaj belterületén egy gya-
núsan megterhelt személygépkocsit
állítottak meg. Öten ültek az autó-
ban, aminek a csomagtartójából 109
kilogramm ponty és 24 kilónyi har-
csa került elõ. A nyomozók tudo-
mására jutott, hogy rajtuk kívül to-
vábbi három olaszliszkai férfi szin-
tén kivetette merítõhálóját az emlí-
tett vízterületen. A rendõrök még az-
nap hajnalban tetten érték õket,
amint a korábban kihalászott három
kiló harcsát és 76 kiló pontyot ép-
pen az autójukba pakolták. 

A nyolc orvhalásszal szemben a
Szerencsi Rendõrkapitányság lopás
miatt indított eljárást.

HOL A HELYE
A PIN KÓDNAK?

A bankkártyákkal való visszaélé-
sek megelõzése érdekében tett köz-
zé felhívást a Szerencsi Rendõrka-
pitányság. A bûnügyi szakemberek
arra kérik a plasztiklap-tulajdonoso-
kat, hogy soha ne tartsák egy helyen
a mûanyag kártyákat és azok PIN
kódjait. Amennyiben szükség van
arra, hogy kéznél legyen a kód, azt
célszerû kevésbé feltûnõ helyre fel-
írni. Megoldás lehet a mobiltelefon
memóriájának használata ilyen cél-
ra, ahol a telefonszámok között
ügyesen el lehet bújtatni a sokat érõ
számsort.

Ez esetben ugyanis nagyon meg-
könnyítik azoknak a dolgát, akik il-
letéktelenül jutnak hozzá ezekhez a
pénzfelvételre vagy vásárlásra hasz-
nálható eszközökhöz. Az alkalmi tol-
vajok, betörõk ideális zsákmánya a
bankkártya és a mellette gondosan
elhelyezett fecni a megfelelõ szám-
sorral. A tapasztalatok szerint a lo-
pást követõen a sértettnek szinte esé-
lye sincs arra, hogy idõben intéz-
kedjen a letiltásról, mert mire ezt
megteszi, a pénzintézettõl általában
azt a tájékoztatást kapja, hogy idõ-
közben már történt tranzakció a
bankszámláján.

„Police-Mobil” néven bûnmegel-
õzési információs buszt indított út-
jára a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság. A prevenciós
turné során – amelynek az állomá-
sai között a szerencsi kistérség tele-
pülései is szerepelnek – a speciális
jármû az idõsotthonokat és az álta-
lános iskolákat keresi fel. Az oktatá-

si intézményekben filmvetítéssel, be-
mutatókkal, drogteszttel, elõadá-
sokkal hívják fel a tanulók és a pe-
dagógusok figyelmét a különbözõ ve-
szélyekre, a megelõzés fontosságá-
ra. A szociális intézményekben az ál-
dozattá válás elkerülésére helyezik
a hangsúlyt „Police Mobil”-ban a
szakemberek.

A BIZTONSÁGOS FÛTÉS ALAPSZABÁLYAI

A káresetek elkerülése érdekében érdemes megfogadni a taná csokat. 

P-MOBIL TÚRÁN A RENDÕRÖK

A településeken nagy érdeklõdés kísérte a bemutatókat.

Megtévesztõ irányjelzéssel okozott közlekedési balesetet egy segédmo-
toros szeptember 25-én Szerencs belvárosában. A Kossuth tér melletti ke-
resztezõdésnél a cukorgyár felõl érkezõ kétkerekû jármû vezetõje balra in-
dexelt és a felezõvonalhoz húzódott, amikor a belváros felé haladó furgon
vezetõje megkezdte a bekanyarodást a Kossuth utcába. A motoros a ko-
rábbi jelzése ellenére azonban egyenesen haladt tovább és nekiütközött a
kisteherautó oldalának. A motoros felborult, majd felpattant és elhajtott a
helyszínrõl. A rendõröknek sikerült azonosítaniuk a kétkerekût vezetõ sze-
rencsi lakost, vele szemben közúti veszélyeztetés miatt indított eljárást a
Szerencsi Rendõrkapitányság.

ELHAJTOTT A MOTOROS

VADKENDER
A KUKORICÁSBAN

Aprólékos adatgyûjtés és felderítés
után október 6-án vadkender-ültet-
vényre bukkantak egy taktaszadai csa-
ládi ház kertjében a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság felderítõ osztálya és a Sze-
rencsi Rendõrkapitányság nyomo-
zói. A kiérkezõ rendõrök a ház mö-
götti kukoricásban összesen 22 vad-

kendertövet találtak, az épület pad-
lásáról pedig további hat, szárításra
elõkészített növény került elõ. A Sze-
rencsi Rendõrkapitányság szakértõ
bevonásával, kábítószerrel való visz-
szaélés miatt indított eljárást a 27 éves
N. V. ellen. A fiatal férfit a rend õr -
ség õrizetbe vette és indítványozta a
gyanúsított elõzetes letartóztatását.

LÁTSZÓDJ, HOGY
LÁSSANAK!

A kerékpárosok védelme érde-
kében a Szerencsi Területi Bal-
esetmegelõzési Bizottság az idén
is meghirdeti „Látszódj, hogy lás-
sanak” címû figyelemfelhívó ak-
cióját. A Zafír mûszaki kereske-
delmi szaküzlet Rákóczi út 53.
szám alatti udvarán október 10-
én 13 és 17 óra között a készlet
erejéig ingyen kapnak világító-
eszközöket jármûvükre azok a bi-
ciklisek, akiknek a kétkerekûjérõl
hiányoznak a biztonságot szol-
gáló lámpák és fényvisszaverõ
prizmák. Az akcióban résztvevõk
sorsjegyet is kapnak, amelyekkel
értékes ajándéktárgyak nyerhetõk.
Az esti órákban a városban fi-
gyelemfelhívó felvonulást szervez
a Szerencsi Területi Balesetmeg -
elõzési Bizottság.

A háztájiban 22 tô kábítószer tartalmú növényt találtak a rendôrök.
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Játékunkban alkalmanként
egy-egy szerencsi archív felvé-
telt tettünk közzé lapunkban.
Sorozatunkat megfelelõ téma
 hiá nyában átmenetileg szüne-
teltetjük, de továbbra is várjuk ol-
vasóink közlésre szánt fotóit. 

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: Szolgabírói hivatal. A
helyes választ beküldõk között
1500 forintos fürdõbelépõt sor-
soltunk ki a Szerencsi Fürdõ és
Wellnessházba. A szerencse ez
alkalommal Orgonáné Meszlé-
nyi Ildikó, Szerencs, Felsõkert út
15. szám alatti olvasónknak és
a 20/355-0123-as telefonszám-
ról SMS-t küldõ játékosnak ked-
vezett. Nyereményüket október
13–17. között,  munkaidõ ben ve-
hetik át a szerkesztõségben.

HOL KÉSZÜLT
A FOTÓ?

A budapesti fõpolgármester-helyet-
tes nyári országjáró túrájával egy ki-
csit beköltözött a politika a termé-
szetjárásba is. Nem fejtem ki bõveb-
ben a dolgot. Említést is csak azért tet-
tem róla, hogy egy ezzel kapcsolatos
tévedés miatti rosszallásomat fejezzem
ki. Ez a tévedés is bizonyítja, hogy szük-
ség van a honismeret rovatra.

Az egyik tévécsatorna közölte, hogy
a Hagyó Miklós által meghirdetett túra
résztvevõi augusztus 20-án érkeznek
Hollókõre. Ismerve az útitervet, egy ki-
csit elcsodálkoztam. Aztán arra gon-
doltam, hogy valami miatt csúszás van.
Amikor 15-én Baktakéken megjelen-
tek, akkor már végképp nem értettem.
Meg is kérdeztem, hogy visszafelé
mennek-e? Ekkor meg õk csodálkoz-
tak. Végül tisztáztuk, hogy a Holló- az
rendben van, csak nem -kõ, hanem -
háza. Mint borsod-abaúj-zempléni la-
kosnak, egy kicsit rosszul esett a két te-
lepülés nevének cseréje. Hollóháza a
kéktúra útvonalának módosítása révén
a keleti végpont, és itt található a ha-
zánkban legrégebben alapított és vi-
lághírû porcelángyár.

Hollókõ a Világörökség része lett és
a közelmúlt éveiben a médiumok a

szárnyukra vették, így többször emle-
gették, talán ez is közrejátszott a ba-
kiban. Ebben a kis faluban gyalogtú-
rásként négyszer jártam és elvittem a
családomat is egy húsvéti programra.
Az ófalu képe egy kicsit a magyar nép-
mesék világára emlékezteti a látoga-
tót. Tanösvény öleli körül a települést,
melynek kis fatornyú temploma szin-
tén mesébe illõ. A nagynak nem mond-
ható várát felújították, melyet a XIV-XV.
században épített a Kacsics nemzetség.
A három oldalra letörõ sziklakúp ter-
mészet adta védelmet nyújtott, csak
egyik oldalt kellett különösebben meg-
erõsíteni. A huszita háborúk idején Gis -
kra cseh zsoldosvezér is megfordult itt.

1552-ben elfoglalta a török, de 1593-
ban, amikor Füleket visszafoglalták a
magyarok, a török innen is kivonult.
1663-ban azonban ismét török kézre
került. A XVIII. század elején már üre-
sen állt, a Rákóczi-szabadságharc után
királyi rendeletre felrobbantották.

A község vendégei válogathatnak a
szálláshelyekben. Megszállhat a jel-
legzetesen elõreugró tetõzetû, kontyolt
nyeregtetõs, faragott tornácos palóc -
házak valamelyikében, de van modern
panzió és kemping is. A buszmegálló
alatti kocsmában kaptunk túrabé-
lyegzõt, és mint legtöbbször, szót vál-
tottunk az emberekkel. A kevés ven-
dégre és programra panaszkodtak.
Nosza, segítsünk a helyzeten!

Szádváry Gyula

Helytörténeti sorozatunk a száz
évvel ezelõtti Szerencs életének
eseményeit próbálja nyomon kö-
vetni, felfedni. Históriákat tár az ol-
vasó elé, melyek csak városunkban
történhettek meg, vagy országos
méretûek voltak, de egyedi sajátos-
ságaik miatt helyspecifikusak. Lesz-
nek olyanok, melyek a mai ember
életét is érintik, illetve párhuzam
vonható a száz év két végpontjának
történelme között.

„Az utak térképe, a jó lét térképe”
A gõzgép feltalálójának, James

Wattnak szállóigévé vált mondása
indította a Hegyalja településeinek
elöljáróit arra a gondolatra, hogy vá-
rosaik, községeik haladását a vasúti
összeköttetés ki-
építésével segíthe-
tik elõ. Szerencset
a vasút a vidék
minden irányából
forgalmi központ-
tá tette, kivéve a
Kassa felé vezetõ
vonalon. Ennek a
hiánynak a pótlá-
sára kérték fel már
1904-ben Molnár
Béla gálszécsi
földbirtokost, aki
megkapta az el-
õmunkálati enge-
délyt, melynek
nyomán a vasút
részletes terveit is
elkészítette. Egy év
múlva a bemutatott költségvetés
alapján a közigazgatási bejárás is
megtörtént. 

A lobbizás a kormánynál és az el-
õmunkálatok 1906-ban folytatód-
tak. Megállapodtak Zemplén és Aba-
új-Torna vármegye érdekelt föltulaj-
donosaival a kisajátítási árakban. A
következõ év a földterületek tulaj-
donjogának megszerzésével telt el,
és azzal, hogy a munkálatok elõse-
gítésére kibérelték Abaújszántón a
szükséges lakásokat és irodahelyi-
ségeket a mérnökök számára. Év vé-
gére megszületett a végleges terve-
zet, melyet Kossuth Ferenc kereske-
delemügyi miniszter nyújtott be a
parlamentben, és a Fõrendiház 1908
januárjában elfogadott.

A helyiérdekû vasutat rendes
nyomtávval gõzmozdony üzemre
képzelték el. Újdonság volt, hogy a
személyforgalmat az áruforgalomtól
elkülönítve bonyolították le. A vo-
natok óránként 40 kilométeres se-
bességgel közlekedtek. Az állomá-
sok létesítését is megszabták: Mád
rakodóállomás 200 méter, Tállya ál-
lomás 360, Abaújszántó vásártér
megállóhely 70, Abaújszántó víz-
állomás 375, Boldogkõváralja ra-
kodó-állomás 200, Korlát-Vizsoly ra-
kodóállomás 200, Vilmány vízállo-
más 375, Göncruszka megállóhely
70 és Gönc állomás 360 méter
hosszan kiépítve szerepeltek a ter-
vekben. Eldöntendõ kérdés volt,
hogy az elágazás Zombornál tor-
kolljon-e bele az államvasutak fõvo-
nalába, vagy Szerencstõl induljon ki.
Az építkezés hazánkban egyike volt
a legnehezebbeknek, részint az
emelkedõk szokatlan nagysága mi-
att, illetve azért, mert a nagyszámú
útátjárók, patakok nagy technikai
ügyességet kívántak. A pálya 50 ki-
lométer hosszú vonalán 108 hidat
kellett biztosítani. Ezek között a leg-
nagyobb a Hernádon átívelõ 100
méteres híd volt, a másik Gönc-
ruszka közelében 25 méteres vas-
híd és Rátka mellett egy 10 m-es
kõhíd.

Az építési és berendezési költsé-
geket 4 996 000 koronában, vagyis
pálya-kilométerenként 99 920 ko-
ronában állapították meg. A kiadá-
sok aránylag magas volta abból adó-
dott, hogy a pálya hegyeken keresztül
haladt, átszelte a Hernád árterületét,
valamint a szõlõmûvelésre alkalmas
területek kisajátításáért is magasabb
árakat kellett fizetni. Hozzájárult
ehhez a minden téren észlelhetõ drá-
gulás, mely úgy az anyagárakat,
mint a munkabéreket megemelte. A
tõke 35%-át a törzsrészvényesek:
Kassa városa, Abaúj és Zemplén
vármegye, az érdekelt községek, va-
lamint magánosok adták, a fennma-
radó 65% részvények kibocsátása út-
ján nyert fedezetet.

Az építkezést Fábián Lajos buda-
pesti mérnök kezdte el, akire Mol-
nár Béla az összes engedélyeket, ja-
vakat és kötelezettségeket átruház-
ta. Az 1908. március 30-án meg-
tartott alakuló közgyûlésen Fábián
úr létrehozta a Kassa-hegyaljai He-
lyiérdekû Vasút Részvénytársasá-
got. 

Tavasszal Wilhelm Ignác mérnök
irányításával a több száz kubikos
megkezdte a munkát, aminek hala-
dását hátráltatta, hogy a nyomvona-
lat jelzõ cölöpök eltûntek, s a ki-
méréseket a legtöbb helyen újból el
kellett végezni. Nagy idõ- és pénz-
veszteséget jelentett, hogy a szük-
séges síneket a vállalkozók nem
kapták meg, illetve, hogy az anya-
gokat mindenütt csak tengelyen le-

hetett a helyszínre szállítani. Az épí-
tést két helyen kezdték meg: július-
ra elkészült a Hidasnémetitõl Kérig
terjedõ szakasz és a Szerencstõl
Tállyáig vezetõ vonal.

Közben a szerencsi pályaudvar
életét változatos események tarkí-
tották. Jilek Károly állomásfõnököt jú-
liusban Egerbe helyezték át, akinek
búcsúztatásától volt hangos a vasúti
vendéglõ. Máskor a Cserépfalváról
és Erdõtelekrõl átutazó aratómun-
kások csoportjai szólalkoztak össze,
kapával, kaszával akarván igazuknak
helyt adni. A harctérré változott pá-
lyaudvar rendjét a kiérkezõ csend-
õrök és a vasúti személyzet fellépése
állította helyre. Vasúti szerencsét-
lenség is akadályozta a munkálato-

kat. A váltókészü-
lék hibás állítása
miatt Szerencsnél
egy személyvonat
nagy erõvel rohant
egy tehervonatba,
melynek 2 halálos
és több súlyos se-
besültje volt. Az
ütközés következ-
tében négy kocsi
egymás hátára sza-
ladt, s a roncsok
emeletnyi magas-
ságig torlódtak
egymásra. Az ál-
lamvasutak kára
meghaladta a 200
ezer koronát.

A vicinális kivi-
telezésénél a földmunkálatokat ok-
tóber végéig befejezték, melynek
legnehezebb szakasza a gönci par-
ton adódott, ahol a 3 kilométer
hosszú kanyarodás dacára 12%-os
emelkedõvel volt kénytelen a vonat
megküzdeni. Az állomások építésé-
hez szükséges anyagokat is a hely-
színekre szállították. A munkákkal té-
len sem álltak le, hiszen 80 munkás
a Hernád medrébõl és a tállyai kõbá-
nyából fejtette a szükséges köveket.

A vasútvonal kivitelezésének nagy
része az 1908-as évhez kötõdik, de
a befejezése még váratott magára. Az
eredetileg erre az évre tervezett át-
adás a nehéz idõjárási és természe-
ti viszonyok miatt a következõ évre
áttolódott. 

O. Z. M.

Száz éve történt (1908–2008)

KASSA-HEGYALJAI VASÚT

Képeslap a Zempléni Múzeum gyûjteményébõl.

Kéktúra XI.

HOLLÓKÕ

A Palócföldi Népi Iparmûvészeti
Egyesület mutatkozott be szeptem-
ber 27-én Tállyán. 

A Hegyaljai Mesterek Népmûvé-
szeti Egyesületének alkotóházában
megrendezett kiállítás az elsõ állo-
mása a régió népmûvészeti tájegy-
ségei találkozósorozatának, amely-
nek a szervezéséhez az Oktatási és
Kulturális Minisztériumtól nyert tá-
mogatást a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Pedagógiai és Közmûvelõ -
dési Intézet. A többek között a sa-
játos palóc díszítésû viseletet, nép-
dalokat, textíliákat, mézeskalácsokat fel-
vonultató bemutatót Serfõzõné Fábi-
án Erzsébet, Szécsény polgármestere
ajánlotta a jelenlévõk figyelmébe. Mint
elhangzott, az Ipoly völgyében fekvõ
városban kiemelt figyelmet fordítanak
a hagyományok ápolására. Az önkor-
mányzat támogatja az ezen a terüle-
ten tevékenykedõ civil szervezeteket,
közöttük is kiemelten a Palócföldi

Népi Iparmûvészeti Egyesületet. A
2002-ben megalakult szervezet közel
ötvenfõs tagsága fontos feladatának tart-
ja a nemzeti tárgyalkotó mûvészet és
folklór továbbéltetését, a magyar népi
kultúra bemutatását. Ennek megvaló-
sítása során mesterség-bemutatókat,
kiállításokat szerveznek és bekapcso-
lódnak az oktatási, közmûvelõdési in-
tézmények munkájába. 

PALÓCFÖLD KINCSEI TÁLLYÁN

A kiállítás részvevõi a vendégek sajá-
tos népi kultúrájából kaptak ízelítõt.  

A Kulturális Örökség Napok keretében rendezte meg
hagyományos idei megemlékezését Prügy lakossága.

A szeptember 20-ai Móricz Zsigmond Emléknap a rossz
idõjárás miatt a református templomban kezdõdött, ahol
Boros-Leskó Géza polgármester megnyitója után átadta
a Prügy Községért Emlékérmet Nyíri Sándorné nyugal-
mazott iskolaigazgatónak.

Baranyai Norbert Móricz Zsigmond és a református egy-
ház, valamint Prügy kapcsolatáról tartott elõadást. Az ese-
mény végén a helyi kórus és az általános iskola diákjai

mûsorát láthatta a közönség. A nyitott múzeumok kere-
tében az ünneplõk megtekintették a Móricz-emlékházat,
ahol Szilágyi Péter pedagógus kalauzolta a látogatókat.

Ezt követõen talán a nap legnépszerûbb programja kö-
vetkezett, amikor az általános iskola tornatermében 40
prügyi asszony egyedi recept alapján krumpliból és ku-
koricából készített tájjellegû ételt, ami rövid egy óra alatt
a lelkes közönségnek köszönhetõen az utolsó morzsáig
elfogyott. A taktaközi település lakói méltán lehetnek büsz-
kék Pappné Derján Margitra és Diószegi Lajosnéra, akik
aktívan vettek részt a remek program megszervezésében.  

Prügy

MÓRICZ ZSIGMOND EMLÉKNAP

Negyvenen vállalkoztak tájjellegû ételek készítésére.



Támogatásukról biztosította a la-
kosság a szeptember 28-ai népsza-
vazáson egy biomassza-tüzelésû
erõmû megépítését Cégénydányá-
don. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
település jegyzõjének tájékoztatása
szerint a referendumon az arra jo-
gosult 561 helybéli közül 336 adta
le voksát, s több mint 90 százalé-

kuk szavazott igennel a 20 milliárd
forint értékû üzem létrehozására –
ismertette Vajda István. Az 59,89
százalékos részvétellel tartott vok-
soláson 307 volt az igen, s 26 a nem
szavazatok száma. A népszavazást
az önkormányzat kezdeményezésére
írták ki azért, hogy a helyiek dönt-
sék el, épülhet-e 19,9 megawatt tel-
jesítményû erõmû a település köz-
igazgatási területén. Ezzel egy eset-
leges, a beruházás megvalósítását
akadályozó vagy hátráltató vitát
akarta elkerülni a helyhatóság. A cé-
génydányádi biomassza-erõmûvet
egy banki konzorcium építi, amely
egyelõre nem kívánja megnevezni
magát. Az eredményes népszavazás
után kezdõdik a tervezés, s 2010 vé-
gétõl már villamos energiát ad az
üzem. Az erõmûvet biomasszával,
gabonafélék szalmájával, kukorica
szárával, napraforgó kórójával, va-
lamint 30-40 kilométeres körzet-
ben több mint ezer hektáron telepí-
tett energiafûvel fûtik majd. A szá-
mítások szerint a térség gazdálkodói
ezzel évi egymilliárd forint bevétel-
hez jutnak. Az erõmûben nyolcvan
környékbeli kap munkát, a beruhá-
zók segítik a mérnökök letelepedé-
sét is Cégénydányádon, ahol jelen-
leg 40 százalékos a munkanélküli-
ség. Az üzem évente 60-80 millió
forint iparûzési adót is fizet majd a
település önkormányzatának. Az
összeget a helyhatóság fejlesztésre
kívánja fordítani, saját forrásként
használja fel különbözõ pályázatok
benyújtásához.

A globális munkaerõpiaci hatások és
a demográfiai folyamatok következ-
tében egyre több 45 év feletti ember
szorul ki hazánkban és Európában is
a munka világából. A növekvõ életkor
és a modern termelési, tudás-társa-
dalmi technológiáknak a szeniorok fog-
lalkoztatására gyakorolt negatív kö-
vetkezményei – a felületes szemlélõk
számára – magától értetõdõnek lát-
szanak. 

A Szenior program a 45 év felettiek
foglalkoztatásának bõvítését állítja a fi-
gyelem középpontjába azért, hogy a
korosztály öt elõnye: tapasztalata, tu-
dása, teljesítõ- és versenyképessége,
munkakultúrája, eredmény-érdekelt-
sége hasznosulhasson a társadalom és
a gazdaság számára. A program élet-
re hívását és megvalósításának – e cél-
ra való összpontosítással történõ –
komplex, integrált szolgáltatási segíté-
sét kezdeményezésekkel, fejlesztõ
programok pályáztatásával és megva-
lósításával, együttmûködésekkel, or-
szágos szervezéssel és koordinálással,
korszerû szolgáltatásokkal a Szenior
Foglalkoztatási Szövetség vállalja ma-
gára. Ennek a szervezetnek feladata a
társadalmi partnerségre (a munkáltatók
és a munkavállalók együttmûködésé-
re, és a civil szervezetekre, az egész-
ségügyi ellátókra, a kutató- és fejlesztõ
intézményekre, a karitatív és egyéb szer-
vezetekre) építve a munkáltatók és a
45 év feletti munkavállalók, munkát vál-
lalni képes, dolgozni akaró állampol-
gárok jobb együttmûködésének ki-
bontakoztatása. Ennek érdekében a szö-
vetség közremûködik a megfelelõ jogi,
gazdasági, szociális környezet kialakí-
tásában, segíti a képzések és tovább-
képzések szervezését. Feladatai közé
tartozik pályázatok kiírása, tudásbázis
létrehozása és mûködtetése, a mun-
káltatók és a lehetséges munkaválla-
lók közötti kapcsolat kialakításának se-
gítése, munkaerõ-közvetítés, az infor-

mációk elektronikus formában történõ
gyûjtése és terjesztése. Ide sorolható
még a 45 év felettiek foglalkoztatásá-
nak fejlesztése érdekében szervezési és
tájékoztató munka végzése, szolgálta-
tások biztosítása, s az ezekkel össze-
függõ programok, közösségi tevé-
kenységek integrálása, koordinálása.

A szövetség tevékenységével a mun-
kaerõ-piaci kereslet- és kínálat össz-
hangját javítja. Elõsegíti a változások-
hoz való jobb alkalmazkodást, ösztö-
nözzük az egész életen át tartó tanu-
lást, a 45 év felettiek egészségi álla-
potának és munkaképességének meg-
õrzését, a hagyományos és az atipikus
foglalkoztatás növelését. 

A szolgálat végzi a szenior foglal-
koztatási klubok országos hálózatának
a létrehozásán keresztül a korosztály

felhalmozott tudástõkéjének ösz-
szegyûjtését, lehetõséget teremt szá-
mukra a tapasztalatok és a legjobb gya-
korlatok megosztására, a munkálta-
tókkal közös fórumok mûködtetésé-
re, képzések, átképzések megvalósí-
tására, a munkaképességet megõrzõ
és újraalkotó rekreációs programok
megvalósítására, helyi közösségek ki-
alakítására. Közvetíti feléjük a mun-
kaerõ-piaci lehetõségeket, illetve a
munkáltatók számára az alkalmazható
szeniorok elérését biztosítja, de egy-
ben a legális foglalkoztatás doku-
mentálásának nyomtatványait, mintáit
is átadja az érintetteknek, amivel se-
gíti a rendezett munkaügyi kapcsola-
tok  fej lõ dését. További információ a
www.szeniorfoglalkoztatas.hu inter-
netes oldalon olvasható.
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Állandósult létszámú tagság és a he-
lyi gazdaság fejlesztése érdekében tett
erõfeszítések jellemezték a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara (BOKIK) elmúlt
 négy éves tevékenységét – hangzott
el a testület tisztújító küldöttgyûlé-
sén szeptember 30-án Miskolcon.  

A rendezvényen Parragh László, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke értékelte a magyar gazdaság
jelenlegi helyzetét. Véleménye sze-
rint az elmúlt négy évben az európai
uniós források érdemben nem segí-
tették a hazai vállalkozások fejlõdé-
sét. Az ide juttatott néhány százmil-
liárd forintnak nem látszódik az ér-
demi hatása. Parragh László kiemel-
te, hogy 2007–2014 között összesen
mintegy 1 200 milliárd forint uniós
forrás juthat gazdaságfejlesztésre,
ebbõl 647 milliárd kerül a nagyvál-
lalatokhoz, amelyek fõleg multinaci-
onális cégek. Az elnök szerint ezt a
pénzt valójában visszafizetik az uni-
ós országoknak, miközben mind-

össze 435 milliárd forintot kapnak hét
év alatt a hazai kis- és középvállal-
kozások. 

Parragh László arról is szólt, hogy
a politika tabuként kezeli Bõs-Nagy-
marost, a paksi erõmû blokkjainak
üzemidõ-meghosszabbítását és a
szénbányák újranyitását, pedig az
energiaárak tartós elszabadulása mi-
att célszerû lenne újragondolni. Az el-
nök bejelentette: az október 30-i, or-
szágos küldöttgyûlésen Borsod-Aba-
új-Zemplén megyébõl Kamarai Em-
lékplakettet adományoznak Abucz ki
Józsefnek. Bihall Tamást Merkúr Díj-
jal jutalmazzák, amibõl évente egyet
osztanak ki és eddig többek között
Csányi Sándornak,  OTP Bank Nyrt.
elnök-vezérigazgatójának és Demján
Sándor nagyvállalkozónak ítélték oda.

A rendezvényen a küldöttek újra-
választották a megyei iparkamara el-
nökének Bihall Tamást, az általános
alelnöki pozíciót Szalai József tölti be.
Döntés született a tagozatok és osz-
tályok elnökeirõl, valamint ellenõrzõ
és az etikai bizottságok tagjairól. 

Az Észak-magyarországi régió-
ban a tavalyi évhez képest 36 ezer
darabbal több folyószámla-kivona-
tot, valamint késedelmi pótlékér-
tesítõt postáz az adóhivatal. 

Az értesítések egységesen október
31-ig érkeznek meg az érintettekhez,
és mindenkire nézve kötelezõ a be-
fizetések november 17-ei dátuma. 

Az APEH egy jogszabályválto-
zást követõen idén már egységesen
október 31-ig küld tájékoztatást
azoknak, akiknek az adófolyó-
számlája december 31-én tartozást,
esetleg túlfizetést mutatott, vagy
akiknek 2007. évre késedelmes be-
fizetéseik miatt pótlékot számoltak
fel. 

Az elektronikus adóbevallásra kö-
telezettek, vagy ezt önként válasz-
tók már 2008. szeptember 30-ig az
elektronikus tárhelyre kaptak e-mail
értesítõt arról, hogy az adóhivatal
elektronikus bevallóként tartja õket
nyilván, illetve ha arra szükség volt,
úgy a pótléklevezetés is elektroni-
kusan érkezett részükre. Esetükben
tehát a postai értesítés megszûnt.

Az Észak-magyarországi régió-
ban mintegy 33 ezer – 2007. évre
vonatkozóan hátralékkal rendel-
kezõ – gazdálkodó részére küldött
ki az APEH késedelmi pótlékról
szóló értesítést, illetve folyószám-
lájuk egyenlegérõl tájékoztatást. Ez
az elõzõ évhez képest 2000 dara-
bos növekedést jelent. Az egyéni
vállalkozók és magánszemélyek
esetében az érintettek száma közel

156 ezer, ami az elõzõ évhez ké-
pest 34 ezres bõvülést mutat.  

Az adótitok védelmére vonatkozó
szabályok alapján telefonon az adó-
hatóság dolgozói is csak általános tá-
jékoztatás adhatnak, ezért az érintet-
tek a dokumentumokkal alátámasztott
konkrét eltérésekre vonatkozó észre-
vételeit elsõsorban írásban, postai
úton várják a szakemberek. A kap-

csolatfelvétel egyszerûsítése és az
észrevételek egységes kezelésének
érdekében született egy nyomtatvány,
melynek segítségével az észrevétel
egyszerûen megtehetõ. A dokumen-
tum kitöltésekor kizárólag az ügyfél
és az ügy azonosítóit és a kifogásolt
tételeket kell feltüntetni. A nyomtat-
vány letölthetõ www.apeh.hu/regi-
ok/eszakmagyarorszag honlapról. 

IPARKAMARAI TISZTÚJÍTÁS

Szerencsi vállalkozók a küldöttgyûlésen.

ÉRKEZNEK AZ ILLETÉKKIVONATOK

A Magyar Köztársasági Arany Ér-
demkereszt polgári tagozat kitünte-
tésben részesült a közelmúltban a ke-
reskedelem területén végzett kima-
gasló tevékenysége, valamint szak-
mai munkája elismeréseként az Unió
Coop Zrt. vezérigazgatója. A rangos

elismerést Bajnai Gordon, a Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztéri-
um vezetõje adta át Tóth Lászlónak,
kiemelve, hogy a hazai kereskede-
lemnek szüksége van a Magyarország
fejlõdését segítõ, átlagon felüli tel-
jesítményekre.

ÉRDEMKERESZT
A VEZÉRIGAZGATÓNAK

A fotón balról: Szilágyi Péter, a Hajdú-Coop elnök-vezérigazgatója,
Tóth  Lász ló, az Unió Coop Zrt. vezérigazgatója és Murányi László, a
Coop Hungary Zrt. vezérigazgatója.

SZENIOR PROGRAM A FOGLALKOZTATÁSÉRT 

IGEN A CÉGÉNYDÁNYÁDI
SZALMATÜZELÉSÛ ERÕMÛRE

ÚJ TRÉNER
A LABDARÚGÓKNÁL 

Ismét van edzõ -
je a szerencsi lab-
darúgócsapatnak.
Osváth László tá-
vozása után a ko-
rábban Tokajban
sikeresen tevé-
kenykedõ Takács

László a szakmai irányítója a felnõtt
és az ifjúsági együtteseknek. A sport-
vezetõ az SZVSE vezetésével történt
megegyezés alapján egyelõre a baj-
noki idény végéig vállalkozott a tré-
neri feladatokra. Tapasztalatai szerint
igazi közösséget alkotó gárdát vett át,
akikkel az elõdje kiváló munkát vég-
zett. A játékosok többsége megfele-
lõ technikai tudással és állóképes-
séggel rendelkezik, a csapatmunka to-
vább csiszolásával mindenképpen
érdemesek a magasabb osztályba

kerülésre. A siker érdekében azon-
ban sok közös erõfeszítésre van szük-
ség, amiben a játékosoknak és az ed-
zõnek is megvan a maguk feladata. 

EGY TISZK-BEN JÁTSZANAK 
A Zempléni Térségi Integrált Szak-

képzõ Központhoz tartozó öt kö-
zépiskola csapatainak a részvételé-
vel rendeztek labdarúgótornát októ-
ber 2-án a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen. A hagyományteremtés
szándékával életre hívott viadalra a
közös szervezetbe tömörült szak-
képzõ iskolák kaptak meghívást. Az
abaújszántói, sátoraljaújhelyi, toka-
ji és szerencsi együttesek körmérkõ -
zéseken döntötték el az egymás kö-
zötti sorrendet. A torna vándorser-
legét ez alkalommal a sátoraljaújhelyi
Trefort Ágoston Szakképzõ Iskola gár-
dája nyerte el a házigazda együttes
elõl. A második helyezett szerencsiek

négy meccsükbõl mindössze egyet
veszítettek el, éppen a bajnokcsa-
pattal szemben. 

TENISZEZÕK A DOBOGÓN
Az elmúlt idõszakban több versenyen

értek el dobogós helyezéseket az
SZVSE tenisz szakosztályának fiataljai.
Fábián Luca a Nike Junior Tour or-
szágos versenysorozat augusztus eleji
balatonboglári fordulójában a 14 éves
lányok mezõnyében a harmadik he-
lyen végzett. Ugyancsak a dobogó har-
madik fokára állhatott fel a szerencsi
versenyzõ a budapesti Topsin Kupán
az L14-es korosztály 2. kiemelt kate-
góriájában.  

A 14 esztendõs Takács Márk és a 16
éves Tóth Ádám egyaránt részt vett a
szeptember elején Debrecenben meg-
rendezett versenyen. A régiós viada-
lon Márk nem talált legyõzõre, míg
Ádám harmadik helyen végzett.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK
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Több mint négy évtizedes kiemel-
kedõ népmûvelõi és pedagógiai mun-
kája elismeréseként idén augusztus 20-
án Budapesten, a Szépmûvészeti Mú-
zeumban tartott ünnepségen vette át
Czikora János a Magyar Köztársaság
Ezüst Érdemkereszt kitüntetést. Az el-
ismerést a köztársasági elnök megbí-
zásából Hiller István oktatási és kul-
turális miniszter adta át a közmûvel-
õdési szakembernek. 

Czikora János Rimaszombat-
ból kisgyermekként került a szü-
leivel Magyarországra, Miskolc-
ra. – Már diákként tudtam, hogy
olyan pályát fogok választani,
ahol sokat lehet tenni másokért,
ahol sok szépet lehet cseleked-
ni az emberek örömére – idéz-
te fel a kitüntetett. Általános is-
kolás voltam, amikor egy mis-
kolci bábcsoportnál megismer-
hettem a bábjáték csodálatos vi-
lágát. Úgy emlékszem, ekkor
eldõlt életem további sorsa. In-
nen kezdve csak a bábjáték ér-
dekelt, iskolai, majd ifjúsági báb-
csoportot vezettem, a rövid idõ
elteltével máris a miskolci  úttö -
rõ ház ban mûködõ bábszínház  ve ze -
tõ je lettem. Soha nem fogom elfelej-
teni, hogy 1963-ban, még mielõtt a régi
tiszalúci népházat lebontották, itt ven-
dégszerepeltem a bábszínházzal fiatal
bábszínészként. Akkor még nem gon-
doltam, hogy egykor majd az újonnan
épült, akkor nagyon korszerû  mû ve lõ -
dé si ház igazgatója leszek. 1967-ben
kerültem Tiszalúcra mûvelõdésiház-
igazgatóként. Érdekes volt. 1965-ben
adták át az új mûvelõdési házat, majd
két évre rá a kilencedik igazgató vol-
tam. A gyakori igazgatóváltások sok
problémát okoztak, nem volt könnyû
feladata az akkori faluvezetésnek.
Hosszú hajú, miskolci vagány bábszí-
nészként megjelenve a faluban, nem
sokan vettek komolyan. Egy ember vi-
szont bízott bennem, a falu tanácsel-
nöke, Heves János bácsi. Azt, hogy ki-
tartottam, hogy megbirkóztam a kez-
deti nehézségekkel, neki köszönhetem. 

Jött egy csodálatos 25 év. Egy ne-
gyedszázad sok küzdelemmel, ne-
hézségekkel és természetesen sok
örömmel, sikerekkel. Amikor Tiszalúcra
jöttem, csak egy-két éves kiruccanás-
ra gondoltam. Mint városi gyerek, sze-
rettem volna megismerni a falusi élet-
et. Soha nem gondoltam, hogy egykor

tiszalúcinak fogom vallani magam.
Nagyon megszerettem a falut, nagyon
sok csodálatos embert ismertem meg.
Egy jó faluközösség tette széppé az it-
teni életet. És még a sors is beleszólt a
sorsomba. A feleségemet „házhoz hoz-
ta”, itt nõsültem meg, gyermekünk szü-
letett és végleg eldõlt: tiszalúcinak kell
lennem. Köszönöm a sorsnak! Tudom,
sokan vannak Tiszalúcon, akik emlé-

keznek arra, hogy a mûvelõdési ház a
megye legkiválóbb vidéki intézménye
volt.

Korszerû, tele programokkal, köztük
színházak, népszerû mûvészek  elõ -
adásai, koncertek, kiállítások, balettis-
kola, zeneoktatás, hangversenyek,
mûvészeti csoportok. Kiváló Mûvel-
õdési Otthon cím, majd bábszínész-
képzõ kihelyezett oktatás. És az elsõ
bábszínház, mely falun alakult. A me-
gyei, akkori járási szintû szakirányú ve-
zetés, de az újabb helyi vezetés, élén
Nánássy Miklóssal is büszke volt a
mûvelõdési házunkra. A sikerek, az
eredmények engem mindig arra ösz-
tönöztek, hogy a munkámat még job-
ban végezzem és minden tekintetben
meg tudjak felelni az elvárásoknak. Úgy
emlékszem vissza erre a 25 évre, hogy
a lelkiismeretes, kitartó munkát, a
szakirányú továbbtanulást mindenkor
igyekeztek megköszönni, elismerni.
Több szakmai elismerés birtokosa let-
tem, mint például „Kiváló  Nép mûvelõ”
kitüntetés. Számomra a legemlékeze-
tesebb a „Bessenyei-díj” volt, talán azért
is, mert a megyében annak idején én
kaptam meg elsõ ként.

– A rendszerváltás után azonban
megbomlott az addig békésen együtt

élt közösség. Egyesek szereptévesz-
tésben szenvedtek, mások hatalmi
harc közepette felejtették el múltjukat
– emelte ki Czikora János. – Negyed-
százados elismert szakmai népmûve-
lõi, pedagógiai munka után, három-
gyermekes családapaként egyik percrõl
a másikra munkanélküli lettem. Közel
négy évig tartó munkaügyi per lett az
igazgatói váltás következménye. A bí-
róság által megítélt elmaradt munka-
bérért én akkor nem dolgoztam meg.
Úgy gondoltam, hogy azt a falunak
adom vissza, azzal a konkrét céllal,
hogy azzal továbbra is a falu  mûvelõ -
désügyét, kulturális felemelkedését
szolgáljam. Így jött létre a Tûzvirág Báb-
színház Mûvészeti Egyesület és kezd-
tem építeni a Rendezvények Házát.
Nem tudom elfelejteni azt, hogy meny-
nyien jöttek segíteni, biztattak, támo-
gattak. Jólesõ érzés volt, hogy nem ma-
radtam egyedül. Õszinte szeretettel em-
lékszem Eördegh Laci bácsira, akkori
gazdasági vezetõmre, aki egy köztisz-
teletben álló személyiség volt Tiszalú-
con. A munkaügyi perem kezdetén
meg fogadtam, hogy amíg a bíróság
nem mond ítéletet, addig a munka-
nélküliséget vállalom. Amikor kihir-
dették, hogy jogtalan és igazságtalan
volt az elbocsátásom, elfogadtam az
elsõ felajánlott munkalehetõ séget. Ti-
sza újváros az a város, ahol a szívem
egyik fele maradt. Tiszalúcot követte
a több mint egy évtizedes csodálatos
lehetõség. A tiszaújvárosi Derkovits
Mûvelõdési Központ igazgatója lettem.
Öröm volt dolgozni a tiszaújvárosi te-
lepülésvezetéssel, képviselõ-testület-
tel, szakmai kollektívával. Soha nem
fogom elfelejteni azt a mûvészetértõ és
pártoló közönséget, lakosságot. Az itt
eltöltött éveket is több szakmai elis-
merés és kitüntetés fémjelzi. Tiszaúj-
városban kaptam  Élet mûdíjat, de itt vet-
tem át az Arany Katedra díjat is, amely
egy népmûvelõnek azért jelentõs, mert
elismerik az oktató-nevelõ munkát is.
A legnagyobb kitüntetés számomra az
volt, hogy több mint egy évtizeden ke-
resztül dolgozhattam a városban, és
címzetes igazgatóként vonultam nyug-
díjba. Ezt mindenkinek tiszta szívbõl
kívánom. A legnagyobb boldogságot
pedig az jelenti számomra, hogy egész
életemben azt végezhettem, amit sze-
retek.

A megyei területrendezési terv fe-
lülvizsgálatának keretében tartottak
konzultációt a dokumentum össze-
állítói a szerencsi és a tiszaújvárosi
kistérségek településvezetõivel ok-
tóber 1-jén a polgármesteri hiva-
talban.

Iván Zoltán megyei fõépítész a kö-
szöntõjében arra hívta fel a figyel-
met, hogy a változtatásra azért van
szükség, hogy az alacsonyabb szintû
szabályozás megfeleljen az országos
területrendezési terv idén nyáron el-
fogadott módosításának. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés
megbízásából megkezdõdött a szük-
séges változtatások elõkészítése az
állapotfelméréssel, jelenleg a szak-
emberek által készített tervezethez
várják többek között az érintett ön-
kormányzat észrevételeit, javaslata-
it. A dokumentációt készítõ vezetõ
tervezõk fontosnak tartották, hogy a
települések részletei ben is megis-
merkedjenek a készülõ szabályo-
zással. A városnak és községeknek
ugyanis az abban foglaltakhoz kell
igazítaniuk a saját rendezési tervei-
ket, több évre elõre meghatározva a
helyi területfejlesztési lehetõsége-
ket. A hozzászóló polgármesterek
szorgalmazták, hogy a megyei terü-

letrendezési tervben az országos el-
õírásokhoz képest ne szerepeljenek
további korlátozások, mert a vilá-
görökségi kultúrtájból és a termé-
szetvédelmi területekbõl adódó ti-
lalmak már így is jelentõsen gátol-
ják a nehéz sorsú térség felemelke-
dését. Elhangzott, hogy Zemplénben
a lakosság jelentõs részének nem biz-
tosít megélhetést a borászat és a ven-
déglátás. Ezért szükség van a tér-
ségben olyan ipari jellegû beruhá-
zásokra, amelyek munkahelyeket te-
remtenek. Az egyik jegyzõ a sze-
rencsi szalmatüzelésû erõmû lehet-
séges káros hatását bizonygatta, hoz-
zátéve, hogy szívesen látná a beru-
házást az õt foglalkoztató taktaközi
településen. Mások úgy vélték, en-
nek a létesítménynek az eredeti he-
lyén kell megvalósulnia. A tervezõk
leszögezték: az erõmû érvényes épí-
tési engedéllyel rendelkezik, így erre
a létesítményre az új szabályozás már
nem vonatkozik. Azonban azt sze-
retnék, hogy több erõmû építésére
és hulladéklerakók kialakítására már
ne legyen lehetõség a Tokaji borvi-
déken. A megyei területrendezési ter-
vet a javaslatok beépítése után a szak-
miniszteri jóváhagyást követõen vár-
hatóan idén decemberben fogadja el
a közgyûlés.                        Á. A.

A KÖZMÛVELÕDÉS NAPSZÁMOSA 

Czikora Jánosnak Szili Katalin, az
Országgyûlés elnöke gratulált. 

KORLÁTOZÁSOK
ÉS IPARI FEJLESZTÉSEK

Az elmúlt évek hagyományait kö-
vetve szeptember 29-én idén is meg-
rendezték a Mihály-napi vásárt a be-
kecsi Lurkó Ház Óvodában. A szü-
reti hangulatot idézõ programon az
intézmény nagycsoportosai mutattak
be a szürethez kapcsolódó népszo-
kásokat, játékkal, táncokkal színesít-
ve a bemutatót. Az anyukák és az apu-

kák mint minden évben, ez alka-
lommal is büszkén nézték végig az
óvónõk és dajkák által betanított
mûsort. A Mihály-napi program vé-
gén az asztalokra kihelyezett játéko-
kért és sós süteményekért gesztenyé-
vel fizettek a szülõk és a csöppségek.

MIHÁLY-NAPI VÁSÁR
A LURKÓ HÁZBAN 

Az óvodások régi idõk népszokásait elevenítették fel.

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

SZÁZEZER FORINT GAZÉGETÉSÉRT?
A Szerencsi Hírek 2008. szeptember 12-ei számában je-

lent meg egy cikk, amely arról szól, hogy a gaz égetõket
akár százezer forintos bírsággal is sújthatja a jegyzõ. Arra
szeretnék az írás szerzõjétõl választ kapni, hogy miként
semmisítsem meg a diófa levelét, ugyanis azt gyomirtó ha-
tása miatt nem lehet komposztálni. Erre figyelmeztette hall-
gatóságát a korábban Szerencsen elõadást tartó Bálint gaz-
da. A diófa levelét a fagyveszély elhárítására használom,
a hajnali füstölés megvédi a gyümölcsfákat. A hulladék-
udvar mintegy két kilométerre van a lakásomtól, miként
furikozzam oda a zöldhulladékot? Ha már itt tartunk: ren-
delet írja elõ a parlagfû irtását, mégis több olyan terület is
van a város határában, amelyet nem gondoznak és virág-
zanak rajtuk a gyomnövények. Ilyen található a prügyi út
mentén is, a táblával is jelölt történelmi borvidéken belül.
Talán ez is figyelmet érdemelne. 

Murányi Imre
Szerencs, Magyar út 23.

Tisztelt olvasónk!
A lapunkban megjelent írás arra hívja fel a figyelmet,

hogy az õsz beköszöntével a városban gyakorivá válnak
az udvari gazégetések. A füstölõ zöldhulladék pedig sok
embernek okoz bosszúságot, mert a bûz elárasztja a la-
kásokat. Az õsz nyirkosabb, így a levél nedves, ezért nem
csupán órákig, hanem napokon át füstölög a szomszé-
dok orra alá. Mert ugye érdekes, hogy az égetõ nem a
saját lakása ablakai alatt rakja a tüzet, hanem a kertje vé-
gében, hogy még véletlenül se kelljen szagolnia a füstöt.

A környezetünk – és embertársaink védelmében is – jog-
szabály által tiltott tevékenység tehát valóban probléma,
aminek a szankcionálása a települési jegyzõk hatásköre
és kötelessége. Amit Ön említ, vagyis a kultúrnövények
régi, de jól bevált módszerrel történõ megvédése a fagy-
tól nem ebbe a kategóriába tartozik. Úgy gondolom, a
hajnali kármegelõzõ füstölés miatt még senki nem tett pa-
naszt, hiszen ebben az idõszakban kevesen tartózkod-
nak a szabadban és a hideg miatt az emberek az abla-
kokat is zárva tartják. Ráadásul ez a tevékenység nem is
tart órákig, ellentétben a sokak által kifogásolt gazége-
téssel. Abban pedig már csak reménykedni tudok, hogy
a diófalevelek füstjének nincs gyomirtó hatása, mert el-
lenkezõ esetben nem biztos, hogy szívesen fogyasztanék
a füst által „megvédett” termésbõl.

A szerk. 

A KÉT TÍZEZRES MEG A SZÔKE NÔ   

Az egyik szerencsi bank városközponti automatájá-
ból szeptember 29-én 20 ezer forintot vettem fel, hogy
kifizessem a következõ havi ebédemet. A két „ropogós”
tízezrest könnyelmûen összehajtva a pulóverem vi-
szonylag kicsi zsebébe tettem, amit a helyszínen, vagy
onnan közvetlenül az utcára kilépve ki is rántottam. Utá-
nam egy szõke, 30-35 éves hölgy következett a pénz-
felvételnél, feltehetõen õ lett boldogabb a két bankóval. 

A tanulságot a magam számára levontam, de napirendre
nehezen térek felette. 

N. N. nyugdíjas, Szerencs 
(Név és cím a szerkesztõségben.)

A POS TÁ JÁ BÓL

„Nemes szép élethez
Nem kellenek

Nagy cselekedetek
Csupán tiszta szív

És sok szeretet”
(Pázmány Péter)

80. születésnapján
szeretettel köszöntjük

Lakárdy Albertet,
az „apát”, és nagyapát!

Családja és barátai



Október az idõs emberek tiszte-
letére a gondoskodásról és az ün-
neplésrõl szól. A szociális intézmé-
nyekben iskolások, óvodások kö-
szöntik az idõseket, de számukra sok
ismeretterjesztõ elõadást is szer-
veznek.

Az öregedés az évek
elõrehaladásával elke-
rülhetetlen, de nem
mindegy, hogy miként
éli meg az idõs ember
ezt az állapotot. Talán

ha már fiatalabb korban is gondolnánk
arra, hogy megfelelõ táplálkozással és
rendszeres mozgással egészséges élet-
vitelt alakítsunk ki, az idõsebb kor is
kiegyensúlyozott lehetne.

Ismert tény, hogy ahogyan az em-
ber öregszik, fizikai aktivitása csök-
ken, így kevesebb kalóriára van szük-
sége, de ezzel együtt az egyéb táp-
anyagok iránti igénye növekszik. A
táplálék hasznosítása az évek során
veszít hatékonyságából, hiszen ke-
vesebb gyomorsav, emésztõnedv és
enzim termelõdik a szervezetben. A
megfelelõ mûködéséhez szükséges vi-
taminok, a B6, B12, a D-vitamin és a
folsav hiánya gyakori az idõs emberek
esetében, de ezzel együtt a kalcium,
a magnézium és a cink bevitele is ál-
talában csökkent formában történik.
A kiegyensúlyozott táplálkozással, az
aktív fizikai élettel jó általános álla-
pot alakítható ki.

Egy-egy gondolat a nyersanyagok-
ról, amivel felépíthetô a megfelelõ ét-
rend. A táplálkozás során az energi-
át adó tápanyagok a szénhidrátok, fe-
hérjék és zsírok.

Szénhidrátok-keményítõk: elsõsor-
ban a teljes kiõrlésû gabonafélékbõl
készült kenyérféleségek és a barna rizs

ajánlható, ami más fontos tápanya-
gok mellett B6 vitamint és folsavat is
tartalmaz. A bélmûködés lassulása mi-
att gyakori székrekedés megoldására
is segítség lehet. A gabonapelyhek, a
zabkása tejjel készítve teljes értékû
reggeliként fogyasztható

Fehérjék: A húsok, húskészítmé-
nyek, a halak, a tej és a tojás tartal-
mazza a szervezet számára létfon-
tosságú aminosavakat! A húsok és a
belsõségek tartalmazzák az A-, B12,
D-vitaminokat is, ezen kívül a folsa-
vat, E-vitamint, vasat, cinket, amely
tápanyagok a szervezet számára nél-
külözhetetlenek.

Halak: a hal értékes fehérje- és B-
vitaminforrás. A tengeri halak az
esszenciális zsírsavakon kívül A- és
D-vitamint tartalmaznak.

Tej, tejtermékek: a tejtermékben a
teljes értékû fehérjéken kívül a szer-
vezet számára szükséges vitaminokat
és a kalciumot is bejuttatjuk a szer-
vezetbe, mely az osteoporozis, csont-
ritkulás megelõzése, vagy gyógyítá-
sa érdekében fontos.

Tojás: a tojás tápanyagokban gaz-
dag, de magas koleszterintartalma mi-
att csak akkor fogyasztható, ha a vér
koleszterinszintje nem magas.

Zsírok, zsiradékok: az állati eredetû,
telített zsírsavat tartalmazó termékek
helyett a könnyen emészthetõ és te-
lítetlen zsírsavat tartalmazó olajokat
érdemes fogyasztani, margarinok kö-
zül pedig elsõsorban a szívbarát ké-
szítményeket.

Zöldségek, gyümölcsök: a vita-
min- és ásványianyag-tartalmuk mel-
lett a rostbevitel biztosítására is al-
kalmasak. A leveleszöldségek köny-
nyen elkészíthetõek, és fontos vita-
min- és antioxidáns-források. A gyü-
mölcsök a rost- és vitamintartalmuk

miatt az idõs emberek táplálkozásá-
ban is nélkülözhetetlenek. Gyümöl-
csökbõl naponta több alkalommal is
érdemes és szükséges fogyasztani.

Az idõs emberek a megfelelõ fo-
lyadékbevitelrõl gyakorta elfeled-
keznek, pedig számukra is tanácsos
a napi1,5-2 liter elfogyasztása. 

Összefoglalva: idõs korban éppen
annyira fontos a kiegyensúlyozott
táplálkozás, mint az élet más sza-
kaszaiban. Olyan ételeket, nyers-
anyagokat kell összeválogatni, ame-
lyek könnyen emészthetõk, az eset-
leges betegség táplálkozási tanácsa-
inak is megfelelõek. Vegyük elejét az
idõseknél  elõ forduló gyakori szék-
rekedésnek, az emésztési zavarok-
nak, és a nem megfelelõ táplálkozás
következményeként kialakuló vita-
min- és ásványianyag-hiánynak, a
miatta kialakuló betegségeknek. Az
idõ „vasfogával” szemben az egyik
leghatékonyabb védelem a kie-
gyensúlyozott étrend. 

Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb október 20-án) a szerencsi
rendelõintézetben Váradi Ferencné
segítséget nyújt a személyre szabott
diéta kiválasztásában, lehetõség van
a felvetõdõ problémák egyéni meg-
beszélésére. A rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehetõ, társadalom-
biztosítási igazolványra azonban
szükség van, és a várakozás elkerü-
lése érdekében célszerû idõpontot
egyeztetni.

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

Egészségünkért 

AZ IDÔ VASFOGA ÉS A TÁPLÁLKOZÁS

A környezetvédelmi
termékdíj nem újdon-
ság, hiszen már 13 év-
vel ezelõtt, 1995-ben

bevezették. Ugyanakkor az idén ja-
nuártól az ezzel az adónemmel kap-
csolatos feladatokat a Vám- és Pénz-
ügyõrség látja el.

A szabályozás (környezetvédelmi
termékdíjról, továbbá egyes környe-
zetvédelmi termékdíjról szóló 1995.
évi LVI. törvény; a törvény végre-
hajtásáról szóló 10/1995. KTM-ren-
delet; a csomagolásról és a csoma-
golási hulladék kezelésének részle-
tes szabályairól szóló 94/2002. kor-
mányrendelet) egyik legfontosabb
eleme, hogy termékdíjat kell fizetnie
annak, aki az árut becsomagolja, füg-
getlenül annak fajtájától (például:

burgonya, kenyér, szóda, alkohol-
termék, más élelmiszer, ruhanemû).

A pénzügyõrök tapasztalata alapján
2008-ig az adózók szûk köre tudott
errõl a kötelezettségrõl, vagy a jogi kör-
nyezet bonyolultsága miatt a hatóság-
nál nem jelentkeztek be. A Vám- és
Pénzügyõrség az elmúlt idõszakban
egyik legfontosabb feladatának tekin-
tette, hogy megismertesse a jogszabá-
lyi elõírásokkal az érintetteket.  Erre a
feladatra alakultak meg az ún. regio-
nális ellenõrzési központok, az Észak-
magyarországi régióban Miskolcon.
Ez utóbbihoz 2008. július 30-ig 1390
gazdálkodó jelentkezett be, akik ösz-
szesen 6529 bevallást teljesítettek. 

A termékdíjköteles áruk esetében a
boltosokat elsõsorban a kereskedelmi
csomagolással járó fizetési kötelezett-
ség érinti. A jogszabályok esetükben
különbözõ díjtételeket határoznak meg
attól függõen, hogy az adózó milyen
tevékenységet végez, vagy milyen ter-
mékkel foglalkozik.

A kereskedelmi csomagolások érin-
tik az italpalackozást végzõket és az
elsõ továbbforgalmazó vevõt egyaránt,
vagyis azokat, akik közvetlenül a pa-
lackozóktól szerzik be a csomagolást
(mûanyag palackokat, üvegeket). A pa-
lackozást végzõnek az értékesített
mennyiség darabszáma után kell ter-
mékdíjat fizetni. („H” és „Ú” jelölésû
termékdíjat) Az „Ú” díjtétel alól az
mentesül, aki éves szinten bor eseté-
ben 10 000 darabnál; alkoholtermék,
köztes alkoholtermék, sör, alkohol-
mentes sör, nem szénsavas üdítõ,
szörp esetében 75 000 darabnál; szén-
savas üdítõ, ásványvíz, kristályvíz,
szikvíz, ivóvíz esetében 200 000 da-
rabnál nem nagyobb mennyiséget

csomagol. Ez a mentesség azonban
nem jelenti a „H” jelölésû termékdíj
fizetése alóli mentességet, amit vala-
mely hasznosítást koordináló szerve-
zethez történt csatlakozással lehet el-
érni. Ennek feltételeit a jogszabályok
részletezik.  

Az elsõ továbbforgalmazó vevõnek
(élelmiszerüzleteknek, szupermarke-
teknek, ruházati terméket árusító üz-
leteknek, más kiskereskedelmi egysé-
geknek) „K” díjtételt kell fizetnie, a be-
szerzett mennyiség darabszáma után.
Ez alól mentesül, akinek az üzlethe-
lyisége városban nincs legalább 50
négyzetméter, vagy községben legalább
100 négyzetméter alapterületû.

Mûanyag reklámtáskák, perforált
szélû tasakok felhasználása után da-
rabonként „H” díjtételt kell fizetnie a
táska ûrmértékének figyelembe véte-
lével. A mûanyag (reklám) táska ese-
té ben mindegy, hogy a vevõ vagy az
eladó csomagol, a termékdíjat az azt
beszerzõnek kell teljesítenie. A men-
tes ség feltételei itt is hasonlóak a pa-
lackozást végzõkre vonatkozó szabá-
lyokhoz. 

A csomagolás gyártójának, forgal-
mazójának lehetõsége van számlán át-
vállalni a táskák termékdíját. Ehhez csat-
lakoznia kell egy hasznosítást koordi-
náló szervezethez, és az általa kiállí-
tott számlákon fel kell tüntetnie a jog-
szabályban meghatározott záradékot.

Amennyiben az érintetteknek további
kérdése merül fel, úgy azt feltehetik a
VPOP Regionális Ellenõrzési Köz-
pontban Miskolcon, a Széchenyi u. 10.
szám alatt személyesen, hétfõtõl csü-
törtökig 8–16 óráig, pénteken 8–13 órá-
ig, vagy telefonon a 46/518-776, 518-
777-es telefonszámokon.
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PÉN TEK DÉL UTÁ NI
OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:

minden hónap elsõ szerdáján, leg-
közelebb november 5-én 8–12 órá-
ig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legköze-
lebb október 15-én és október 29-
én. 

VÁROSI
FÕÉPÍTÉSZ

Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb ok-
tóber 22-én.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

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

büntetõ iroda, valamint pénztár csü-
törtökön 8–15 óráig, a hét többi mun-
kanapján 9–11 óráig. 

Panasznap: minden héten csütör-
tökön 8–15 óráig.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb november 3-án 9–12 órá-
ig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap elsõ
hétfõjén, legközelebb november 3-
án 9–12 óráig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése hét-
fõn és csütörtökön 8–15.30 óráig Pa-
lik Zsuzsanna fõhadnagy engedély-
ügyi 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

Október 6–12.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig, szombat–
vasárnap 8–14 óráig. Centrum: hét-
fõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30 –11.30 óráig.

Október 13–19.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–pén-

tek 8–17 óráig, szombat 8–12 órá-
ig. Centrum (ügyeletes): hétfõ–pén-
tek 7.30–19 óráig, szombat–vasárnap
7.30–15 óráig.

Október 20–26.: Oroszlán (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombaton
8–12 óráig. Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30
óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

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

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

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

47/362-817, fax: 561-134. 
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-

da: 8–12, 13–15 óráig. Kedd és csü-
törtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az
ügyfélfogadás szünetel.  

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE 

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

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(Miskolc, Kazinczy út 19.) Hétfõ

8–18 óra, kedd, szerda és csütörtök
8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

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

Király Judit 20/484-1013. Nyitva tar-
tás hétfõtôl péntekig 12–18 óráig,
szombaton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS
OKTÓBER

13. (hétfô): Monok. 
20. (hétfô): Tiszaladány. 

27. (hétfô): Szerencs – tûzoltóság. 
29. (szerda): Taktaharkány.

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

Október 10.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Október 18.: II. körzet (Móré László). Tel.: 47/362-225.
Október 31.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.

A B.-A.-Z. Megyei Bûnmegelõzé-
si Alapítvány köszönetét fejezi ki
mindazon állampolgárnak, akik sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-ával tá-
mogatták szervezetünket. A felaján-
lott 153 000 forint összeget a „Ne-
héz út” településbiztonsági bûnme-
gelõzési program megszervezésére
használtuk fel. Ennek segítségével a
megye kistelepülésein igyekszünk a
lakosságnak alternatív védekezési
módszereket kidolgozni a vagyon el-
leni bûncselekmények megelõzése
érdekében.

Az alapítvány kuratóriuma

KÖSZÖNET
AZ 1%-ÉRT 

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

Akciós gépvásár -10-15%

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

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. 

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.

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

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb 

és hosszabb 
távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

Dolgozni szeretõ 
fiatalembereket 

keresünk Kanadába
nyaralók és lakóházak építésére,

külsõ és belsõ munkákra: 
kõmûvest, festõt, ácsot, 

asztalost és segédmunkást.

Fiatal házasok vagy élettárssal 
rendelkezôk elõnyben!

Hívják Sándor vagy Mária Fabust 
a 001-705-342-7145

(Kanada – 6 óra idõeltolódás) 
telefonszámon. 

FIGYELEM!
Novemberben 100 órás

kezdõ, alapfokú C típusú
nyelvvizsgára felkészítõ 
angol tanfolyam indul 

Szerencsen szombatonként.

A tanfolyam díja 
60 000 Ft, mely 

részletekben fizethetõ. 

Érdeklõdni lehet 
Képes Zsuzsánál 

a 30/824-5172-es számon.  

Angol társalgási
foglalkozások

indulnak 
heti egy alkalommal 

(az esti órákban)
Szerencsen. 
Érdeklõdés 

és egyeztetés 
Képes Zsuzsánál 
a 30/824-5172-es 

számon. 

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

Ôszi dekorációk mellett különleges fagyálló cserjék 
és virágok is széles választékban kaphatók! 

Mindenszentekre már egyedi megrendeléseket felveszünk!
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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

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

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

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. 

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.

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! 

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

Kleopátra szépségszalon
Szeptembertõl megújultunk!

Vendégeinket 
két külön stílusú fodrász

várja. 
Nyitva tartás: hétfõ, kedd, szerda, péntek: 

8–18 óráig, szombat: 9–14 óráig. 

Szerencs, Hunyadi út 31. Telefon: 47/362-348. 

Szerencsen az újonnan nyíló 
TESCO Áruházban 

gyógyszertár nyitásához

gyógyszertárvezetõt, 
alkalmazott gyógyszerészt 

és gyógyszertári asszisztenseket
keresünk.
Érdeklõdni: 

06-30/945-6224-es telefonszámon lehet.
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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) 680 Ft/kg
Csontnélküli karaj 1560 Ft/kg
70%-os apró sertéshús 
(kolbászhús 
kérésre ledaráljuk) 690 Ft/kg

Bõrnélküli csülökhús 900 Ft/kg
Lehúzott félsertés 
(fej nélkül) 966 Ft/kg
Füstölt bordaporc 830 Ft/kg
Füstölt sertéscsülök 900 Ft/kg
Lángolt parasztkolbász 860 Ft/kg
Parasztkolbász 860 Ft/kg
Gyulai lecsókolbász 
(Békési) 499 Ft/kg
Lecsókolbász (Be–Va) 580 Ft/kg
Ungvári szalámi 690 Ft/kg
Virsli (Heves) 420 Ft/kg
Nádudvari virsli 990 Ft/kg
Müncheni pálcika 930 Ft/kg
Füstölt csemegeszalonna 820 Ft/kg
Sertéspárizsi (füstölt) 660 Ft/kg
Baromfipárizsi 400 Ft/kg

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
BOCSKAI U. 15., Tóth János: 85 m2 hasznos alapterületû, komfortos
társasházi lakás. Önálló, kizárólagos használatú, bekerített udvar és
kertrész. Megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi, bekecsi leg-
alább 2 szobás, komfortos önálló kertes ingatlant 8 M Ft-ig. Irányár:
7 900 000 Ft. Telefon: 20/95-60-896, 70/967-11-53.                 
GYÁR U. 5., II. lh., 2.em. 1. ajtó: 57 m2 hasznos alapterületû, össz-
komfortos társasházi lakás a hozzá tartozó pincei 3 m2 tárolóval. Ala-
csony társasházi közös költség, kulccsal zárt lépcsõház, mûködõ
társasház. Garázs az udvarban bérelhetõ. Irányár: 8 200 000 Ft. Te-
lefon: 20/546- 24-80, 20/546-24-30. 
RÁKÓCZI U. 118., III. em., 10. ajtó: 14 egységes társasházban, 55
m2 hasznos alapterületû, tehermentes társasházi lakás. Egyedi víz-
óra, alacsony rezsiköltség. A ház külön, zárt parkolóval is rendel-
kezik. Mágneskártyás bejárat. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 
7 200 000 Ft. Tel.: 70/93-131-71.
NYÁR U. 2.: 628 m2 területû, 55 m2 hasznos alapterületû, komfortos
mûhely a hozzá tartozó tárolóval. Elsõsorban üzlethelyiségnek, szol-
gáltató háznak alkalmas, de lakás is kialakítható benne. Vállalko-
zók vagy befektetõk figyelmébe ajánljuk a fõút melletti fekvésére,
az átmenõ forgalom kihasználhatóságának lehetõségére is tekintet-
tel. Irányár: 15 000 000 Ft. Telefon: 30/405-46-21.                                        
TÁLLYA, DOBÓ ISTVÁN U. 8.: 3162 m2 telken, mintegy 114 m2 hasz-
nos alapterületû, összkomfortos családi ház. Azonnal beköltözhetõ.
Az ingatlanban lévõ bútorok a vételárban benne foglaltatnak. Irány -
ár: 11 900 000 Ft. Telefon: 20/9403-163, 46/385-818.                        
BEKECS, KENDERFÖLD U. 11. ULMAN: 816 m2 telken, mintegy 132
m2 hasznos alapterületû, összkomfortos családi ház. Két generáció
részére is megfelelõ, vagy üzleti célra is kiválóan alkalmas. Megfe-
lelõség esetén beszámítanak kisebb szerencsi, bekecsi vagy ondi ker-
tes ingatlant. Irányár: 14 200 000 Ft. Telefon: 70/2580-606.                        
GÁBOR ÁRON U. 7.:, 1045 m2 területû telken, mintegy 110 m2 hasz-
nos alapterületû, komfortos családi ház. Elektromos kapunyitó, ka-
merás biztonsági rendszer. Irányár: 16 000 000 Ft. Telefon:
30/274-62-36.  
TÛZOLTÓ U. 13.: mintegy 216 m2 alapterületû, összkomfortos családi
ház. Hõszigetelt alapvakolat, LINDAB hullámpala. Megfelelõség ese-
tén beszámításra kerülhet szerencsi, legalább 1,5 szobaszámú, kom-
fortos társasházi öröklakás. Irányár: 18 000 000 Ft. Telefon:
20/943-6169, 20/448-67-76.                           
MEZÕZOMBOR, ÁRPÁD U. 16. Elek János: 753 m2 telken, 130 m2

alapterületû, összkomfortos családi ház a hozzá tartozó mûhellyel és
tárolóval. Megfelelõség esetén beszámításra kerülhet Szerencsen,
vagy Miskolcon legalább 2 szobaszámú társasházi lakás. Irányár: 
9 900 000 Ft. Telefon: 20/99-65-699.
RÁTKA, PETÕFI U. 16. : 1224 m2 telken, hangulatos családi ház. Külön
megegyezés alapján teljes berendezéssel együtt is eladó, esetleg hosz-
szabb távra BÉRBEADÓ. Üzleti célra is kiválóan alkalmas. Irányár: 
9 900 000 Ft. Telefon: 30/29-81-070.                               
MÁD, KOSSUTH U. 19.: 2337 m2 telken, igényesen kialakított családi
ház két önálló épülettel. Egyik épület jelenleg kocsmaként mûködik.
Másik épület üzlethelyiség. Az üzlet 24 fõ befogadóképességû. Külön
megegyezés alapján teljes berendezéssel és felszereléssel együtt is
eladó, esetleg BÉRBEADÓ. Üzleti célra (falusi turizmus) is kiválóan
alkalmas. A lakóépület jelenleg szálláslehetõségként hasznosított 9 fõ
részére. Irányár: 11 000 000 Ft. Telefon: 20/518-60-49.

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

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:
� MOZGÁSKORLÁTOZOTTI UTALVÁNYOK BESZÁMÍTÁSA 

magas áron
� Bankoktól visszavett szalonautók
� Megbízható automata váltós autó
� 3 évig fele törlesztés, akár fix havidíj 

(többet ne fájjon a feje!)
� Műszaki vizsgáztatás, zöldkártya, kárfelvétel, 

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

SUZUKI-SZÜLETÉSNAP OKTÓBER 10–12-ÉN
MOST VÁSÁROLJON, CSERÉLJEN!

Készletkisöprés, 0–24 órás nyitva tartás!

Szerencsen 
a Sallai utcában, 

a piactérhez közel
23 m2-es, teljes
közmûvel ellátott
(víz, meleg víz,
szennyvíz, gáz-
fûtés, telefon) 
üzlethelyiség 

33 m2-es raktárral
kiadó. 

Érd.: 30/299-5331,
47/361-018.   

Szeptember 27-e a Turizmus vi-
lágnapja, amelynek az elsõdleges cél-
ja, hogy felhívja a figyelmet az ide-
genforgalom szociális, kulturális,
politikai és gazdasági jelentõségére. 

Szerencsen a Zemplén Tourist
mintegy húsz esztendeje áll az utazók
rendelkezésére. Az irodát a  rend szer -
váltás idõszakában egy nyíregyházi
cég hozta létre, azonban hosszú
évek óta szerencsi tulajdonosa van
a vállalkozásnak.

Az üdülésicsekk-elfogadóhelyként
is mûködõ Zemplén Tourist teljes
körû szolgáltatást kínál az utazni vá-
gyó, vagy a térségbe érkezõ vendé-
geiknek. Kül- és belföldre egyaránt
szerveznek egyéni és társasutazáso-
kat, és a világ bármely részén felku-
tatják és lefoglalják partnerük szál-
lását. Ajánlataik között megtalálha-
tók színházlátogatások, üdülések és
kirándulások, igény esetén idegen-
vezetésrõl is gondoskodnak. A ti-
zennégy személyestõl a hetven  férõ -
helyesig rendelhetõ autóbusz ma-
gyarországi és külföldi utazásokhoz.
Szolgáltatásaik között szerepel utas-
biztosítás kötése, nemzetközi diák-
igazolvány ügyintézése. Foglalható
repülõjegy, elintézhetõ a repülõtéri
transzfer, valamint értékesítenek
nemzetközi autóbusz- és vonatje-
gyeket egyaránt. Az irodában lehet
valutát váltani, térképek és útiköny-
vek segítik a turisták tájékozódását.
Az ide érkezõ vendégeknek igény
esetén pincelátogatásokat és egyéb
szabadidõs programokat biztosíta-

nak. A cég saját szálláshelyekkel is
rendelkezik: a Zempléni-hegység
festõi vidékén lévõ negyven férõhe-
lyes Rókabérc vadászházban étterem
és konferenciaterem, úszómeden-
ce, szauna és szolárium, jakuzzi, te-
nisz- és bowlingpálya áll a kikap-
csolódni vágyók, vagy a munkát pi-
henéssel összekötõ cégek rendelke-
zésére. A tizenkét férõhelyes Nagy-
köz Vendégház elsõsorban a térsé-
günkben munkát végzõ társaságok al-
kalmazottainak nyújt ideális szál-
láslehetõséget. 

A Zemplén Tourist közel 150 part-
nerrel mûködik együtt, aminek kö-
szönhetõen valamennyi, Magyaror-
szágról induló nyaraló és üdülõ -
programra a többi szervezõvel azo-
nos áron tudnak helyet foglalni anél-
kül, hogy az ügyfélnek ehhez más
városba kellene utazni. Az idén je-
lentõs elismerés érte a szerencsi
szervezõket: kiváló teljesítményü-
kért elnyerték a Neckermann Utazási
Iroda elismerõ oklevelét. A Zemplén
Tourist több idegen nyelven be-
szélõ, jól képzett munkatársai kész-
séggel állnak az érdeklõdõk rendel-
kezésére. A cég közel húszéves
múltja biztosítékot jelent az általuk
nyújtott szolgáltatások magas szín-
vonalára. 

Az õsz beköszöntével megjelennek
a téli és egzotikus katalógusok, ame-
lyek folyamatos elõfoglalási és last
minute akciókat kínálnak az uta-
zóknak. Aki érdeklõdik ezek iránt,
érdemes betérnie a Rákóczi út 67.
szám alatti irodába.       

AZ IDEGENFORGALOM
SZOLGÁLATÁBAN
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GÉP, SZERSZÁM
– Féléves Electrolux kombi hûtõ és Zanussi beépíthetõ gáz
+elektromos gáztûzhely, LCD monitor 19”-os, beépített
tv-tunerrel eladó. Érd.: 70/325-7020. (17-18)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié, szõnyeg.
Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (17-18)

– Újszerû állapotban lévõ 3+2+1 részes, kék színû ülõ -
garnitúra (kihúzható, ágyazható); étkezõasztal hat db
székkel, cseresznyeszínben; fekete-fehér színû gardrób
szekrény; nappaliba való szekrény juhar színben hozzá-
való dohányzóasztallal; fekete-fehér színû tévéállvány,
négyfiókos komód és 2 db éjjeliszekrény eladó. Érd.:
70/325-7020. (17-18)

– Lábon álló szekrénysor, 3 db fotellal, dohányzóasztal-
lal és 2 db kétszemélyes, ágynemûtartós rekamiéval ol-
csón eladó. Érd.: 20/5424-287. (17-18)

– Hagyatékból eladók: hálószobabútor, konyhabútor,
kombinált szekrény, kárpitozott garnitúra. Érd.: 30/486-
5534. (17)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuteré-
nos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920
m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen
rendben tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló. Érd.: este
30/921-2255. (17-18)

– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10 x
10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó. Részben
alápincézett, beépíthetõ padlástérrel, fedett terasszal, ipari
árammal, az udvaron ásott kúttal. Irányár: 11,5 M Ft.
Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (17-18)

– Szerencsen parkosított környezetben 47 m2 hasznos
alapterületû két szoba, étkezõs konyha, fürdõszoba he-
lyiségekbõl álló összkomfortos társasházi lakás (kevés
rezsi) leadó. Érd.: 20/911-4831. (17-18)

– Szerencs fõutcáján a belvárosban 56 m2-es, 3 helyiség-
bõl álló + melegvizes mosdóval, zuhanyzóval, teakony-
hával, új szalagfüggönyökkel, valamint 6 személyes
tárgyalóasztal székekkel, dohányzóasztallal, bõrfotelek-
kel vagy anélkül, zárt parkolási lehetõséggel (kb. 6-8
kocsi beállással) igényes bérlõ részére iroda céljából hosz-
szú távra kiadó. Érd.: 47/362-200, 20/517-2320. (17-
18)

– Szerencsen 3 szobás, összkomfortos társasházi lakás
garázzsal, külön bejáratú szobával, elõszobával eladó.
Érd.: 47/363-288, vagy 06-70/324-4728. (17-18)

– Budapest, VIII. kerület, Vajda Péter úton 38 m2-es bú-
torozott lakás kiadó. Érd.: 47/368-427. (17-18)

– Szerencs, Béke út 5. szám alatti épületben (a régi görög
katolikus iskola), iroda, vagy raktár céljára helyiségek ki-
adók. Érd.: 362-982. (17-18)

– Tokajban 2 szobás, összkomfortos lakás, szép állapot-
ban hosszú távra kiadó. Érd.: 06-70/363-3124. (17-18)

– Monok, Kossuth út 118. szám alatti, régi kis paraszt-
ház, megmûvelt nagy kerttel eladó. Egy szoba, konyha,
elõszoba, spájz. Víz, telefon bekötve, szennyvízcsatlako-
zás az udvarban. Irányár: 2,5 millió forint. Érd.: 47/364-
381. (17-18)

– Háromszobás, összkomfortos, gázfûtéses, kertes, 100
m2-es családi ház, csendes környezetben Szerencsen eladó.
Érd.: 47/361-451. (17-18)

– Mezõzomboron 2 család részére is alkalmas gáz-köz-
ponti fûtéses családi ház eladó. Irányár: 9,9 M Ft. Tel.:
47/369-279. (17-18)

– Szerencs, Rákóczi út 131/E szám alatti, 1394 m2-es,
2,5 szobás, 84 m2 alapterületû ház (csokoládégyárral
szemben) eladó. Ár: megegyezés szerint. Érdeklõdni:
20/431-7413. (17-18)

– Csobajon az Árpád utcában 2 szobás, összkomfortos,
gáz- és vegyes tüzelésû, gyümölcsfákkal telepített, telje-
sen felújított, rendezett portán lévõ családi ház eladó. Érd.:
20/3165-922. (17-18)

– Bekecs elején, a fõutcán, 1225 m2-es területen, há-
romszobás ház eladó. Ár: 9 M Ft. Érd.: 47/368-024. (17-
18)

– Szerencsen a Takta út 5. szám alatt háromszobás, össz-
komfortos családi ház reális áron eladó. Érd.: 20/464-
8096, 70/459-1736. (17-18)

– Szerencs, Ondi út 1/A. (kollégium utcája) összkomfor-
tos, 120 m2 hasznos alapterületû, szintes családi ház, par-
kosított pihenõkert beállt növényzettel eladó. Két
generáció részére vagy üzleti célra is alkalmas. Érd.:
20/313-7635. (17)

– Budapesten a IX. kerületben, a József Attila lakótelepen
nyugodt környéken, 4 emeletes házban, 72 m2-es, há-
romszobás, felújított öröklakás, parkra nézõ loggiával, ki-
váló közlekedési lehetõséggel és infrastruktúrával
tulajdonostól eladó. Irányár: 17,6 M Ft. Érd.: 1/377-2692,
20/521-5219. (17)

– Szerencsen csendes környezetben, háromszobás, össz-
komfortos, kertes családi ház gáz + vegyes fûtéssel eladó.
Irányár: 19,5 M Ft. Érd.: 70/387-8783. (17)

– Szerencsen frekventált helyen 200 m2-es, háromszo-
bás, nappalis, étkezõs vegyes- és gáztüzelésû, azonnal be-
költözhetõ családi ház, rendezett, parkosított udvarral
sürgõsen eladó. Érd.: 20/935-0795. (17)

– Szerencs, Takta út 29. szám alatt, a városközpontban,
háromszobás, összkomfortos, kertes családi ház eladó. Ár:
11 M Ft. Érd.: 70/339-6241. (17)

– Balaton-felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csendes fa-
luban háromszobás, részben felújított, százéves ház közel
2000 négyzetméteres telken 3,2 millió forintért sürgõsen
eladó. Érd. a 20/563-3852 telefonszámon Szerencsen.
(17)

MEZÕGAZDASÁG
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-
2255. (17-18)

– Borospince, 2 db szõlõprés, 1 db szõlõdaráló és 8 db
boroshordó különféle méretben eladók. Érd.: 47/364-
472. (17-18)

– Kossuth prés, 10 hl-es mûanyag tartály bor tárolásá-
hoz, valamint 15 db 20 literes mûanyag kanna eladó.
Érd.: 30/266-8287. (17)

– 4 db boroshordó különbözõ méretben, 2 db tonna és 4
db mûanyag hordó eladó. Érd.: 47/363-610. (17)

VÁLLAL
– Amerikai tanárnõ gyermekek, felnõttek kezdõ és haladó
szintû angol nyelvoktatását vállalja délutáni és esti idõpon-
tokban Szerencsen. Érdeklõdni lehet a 30/519-8378-as
telefonszámon. E-mail: lauralawrence10@hotmail.com. (17-
18)

– Iskolás korú gyerekek délutáni felügyeletét vállalom,
tanulásban segítek (nyugdíjas pedagógus). Érd.: 70/609-
2896. (17-18)

– Matematikából korrepetálást, középiskolára való fel-
készítést vállalok. Tel.: 20/543-8534. (17)

– Általános iskolások korrepetálását vállalom angolból,
matematikából és magyarból. Tel.: 20/494-4590 (17)

KIADÓ
– Szerencs, Kossuth u. 19/C-ben kétszobás lakás októ-
bertõl kiadó. Tel.: 20/555-9628. (17)

VEGYES
266 db Tondach cserép eladó. Érd.: Szerencs, Vajda J. u.
1/A., tel.: 47/362-998. 

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. október 22-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

október 31., november 14.

500 forint

�

�

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.

Újabb hétvégi akció 
az Unió Coop Zrt. üzleteiben

október 9–12-ig!
Szerencsi cserkészkolbász 1 kg 1299 Ft
Juhbeles virsli 1 kg Szerencsi Mg. Zrt. 999 Ft
Premier olasz felvágott 

1 kg Debreceni Hús Zrt. 749 Ft
Minna túró 500 g 399 Ft

Egységára: 798 Ft/kg

Minna trappista sajt 1 kg 1049 Ft
Miskolci liszt 1 kg 109 Ft
Ariel mosópor Mount 2 kg 

+ AJÁNDÉK: Ariel 500 g folttisztító 1599 Ft/csom. 
Elôhûtött baromfit árusító üzleteinkben: 

Pecsenye csirkecomb 1 kg 499 Ft

AK CIÓ!

Keresse településén 
a legközelebbi UNIÓ COOP Zrt. üzletet! 

ÔSZI AJÁNLATAINK
Szerencsi indulással

� KIRÁNDULÁS A „KINCSES” KOLOZSVÁRRA!
Idõpont: 2008. október 24–25.

Utazás: autóbusszal. Részvételi díj: 14 900 Ft/fõ.

� ADVENT ZAKOPANÉBAN
Idõpont: 2008. december 6.

Utazás: autóbusszal. Részvételi díj: 7200 Ft/fõ.
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

ANGOL TURI
(a fürdôvel szemben) 

Minden, ami belefér! 

Október 13-tól (hétfõ) – október 18-ig (szombat)
Pakolja tele reklámtáskáját 

márkás ruhanemûvel, cipõvel, csizmával…
Táskát mi adunk! 

Minden nap árufeltöltés. 

Újra 490 Ft egy SZATYOR RUHA

A Mátra Cukor Zrt. pályázatot hirdet
a szerencsi telephelyének bezárása során érintett

és piacvesztés miatt létszámleépítésre kényszerülõ
helyi szolgáltató vállalkozások segítésére.

A pályázható támogatás: A gyárbezárás miatt elõálló piacvesztés miatti
létszámleépítésben érintett munkavállalót megilletõ végkielégítés tel-
jes összege, valamint a felmondási idõre járó átlagkereset felének a
munkáltatót terhelõ járulékokkal növelt összege.

A támogatás forrása: a Mátra Cukor Zrt. által létrehozott 5 000 000 Ft (öt-
millió forint) összegû speciális, átmeneti alap.

A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.
A pályázat beadásának határideje: 2008. október 1-jétõl november 30-ig.
A pályázat beadásának helye: 3900 Szerencs, Gyár út 1.
A pályázat beadásának módja: postán, úgy, hogy a legkésõbb 2008. no-

vember 30-i feladást igazolni tudja, vagy személyesen, munkana-
pokon a fenti címen 7 és 15 óra között.

A pályázati egységcsomag a részletes pályázati feltételekkel elérhetõ:
3900 Szerencs, Gyár út 1. szám alatt.



Vízszintes:
1. Az elsõ megfejtendõ idézet. 12.

Stockholm lakosa. 13. Isaac ..., sci-fi
író. 14.  A második idézet befejezé-
se. 15. Tortán lehet. 16. TIR 2/3-a. 17.
... van; akadályoz. 19. Titkon figyel.
20. Vegyjele: Ni. 23. Tom ..., ameri-
kai sportoló. 25. Nõi név. 27. Béke
betûi! 28. Eddig. 31. Kerti szerszám.
32. Hibázik. 33. Tiger Woods sport-
ja. 34. Távolba. 35. Technécium,
urán. 37. Középen MEHET! 38. Há-
zon lehet. 40. Tan vége! 42. Papír-
ból hajtogatott fõfedõ (ékezet nélkül).
44. Nyílászáró. 47. Káté! 48. A nap

végére. 51. Elején DALOL! 53. Bu-
dapest Sportcsarnok. 54. Üres GÉZ!
55. Nátrium. 56. Lekvár. 58. Fordít-
va SÍR! 60. Íróeszköz. 62. Rendõr (éke-
zettel). 63. Egyiptom fõvárosa.

Függõleges:
2. Versenybizottság. 3. Az elsõ nõ.

4. Testben lakozik. 5. Teller ..., ma-
gyar származású fizikus. 6. Verseny
kezdete. 7. Vatikán, Ausztria nem-
zetközi jelzései. 8. Italt fogyasztanak.
9. Deutérium, jód, kén. 10. Kötõszó.
11. Angol anyajegy (MOLE). 14. A
második idézet elsõ része. 18. Bor-

sodi település. 21.
Közszemlére tesz.
22. Elektrokardiog-
ráf. 24. Emelõszer-
kezet. 26. Ételt fel-
szolgál. 27. Dal. 29.
Hajít. 30. Teherau-
tó-márka. 36. Azo-
nos mássalhangzók.
39.  Küz dõsport. 41.
Rafael ..., spanyol
teniszezõ. 43. Ke-
resztül. 45. Szobá-
ba. 46. Felsõ végtag.
49. Testünk motor-
ja. 50. Személyem.
52. Nem szoros! 53.
Ítélethozó tárgyaló-
teremben. 56. B. L.
B. 57. Az egyik vég-
tag. 59. Svéd, olasz
gépjármûvek nem-
zetközi jelei. 61. Or-
szágos bajnokság.

Sz. A. 

A szeptember 26-i
keresztrejtvény he-
lyes megfejtése:
Mindent tud rólam, mégis szeret. Ak-
kor jön, amikor mindenki már megy. 

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül a szerencsések jutalma fürdõ -
belépõ a Szerencsi Fürdõ és Well-
nessházba: Vasas Istvánné, Sze-
rencs, Lõcse út 4., Kiss András, Sze-
rencs, Kossuth út 17/b., Klausz Lász-
lóné, Szerencs, Rákóczi út 99. A he-
lyes megfejtést SMS-ben beküldõk
közül a 20/269-9603-es telefon-

szám tulajdonosa fürdõbelépõje-
gyet nyert a Szerencsi Fürdõ és
Wellnessházba. A nyertesek a nye-
reményeket a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségében (Szerencs, Népház)
2008. október 13-tól október 17-ig
vehetik át. Az október 10-ei ke-
resztrejtvény megfejtésének bekül-
dési határideje: október 24. Meg-
fejtésüket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra. 
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

A Sze ren csi Hí rek ke reszt rejt vé -
nyének aján dék sor so lá sán csak azok
a meg fej té sek vesz nek részt, ame lyek-
 hez mellé kelték ezt a szel vényt:

KE RESZT REJT VÉNY
2008. október 10.
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Miskolci Kommunikációs Kht.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.
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a  Né met Nyom dá ban
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Észak hír Zrt.

3527 Mis kolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bár mely hírlapkézbesítô
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írá so kat új ra kö zöl ni 

ki zá ró lag a szerkesztôség hoz zá já ru lá sá val 
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JUBILÁLT A HATÁS ALATT

Ötéves fennállását ünnepelte szep-
tember 27-én a szerencsi Hatás Alatt
zenekar. Az Oázis Ifjúsági Egyesü-
let ebbõl az alkalomból rendezett ju-
bileumi koncertet a Rákóczi-vár szín-
háztermében. A szombat esti ese-
ményen többek között a mádi Spirit
Blue nevû banda is a húrok közé csa-
pott, akik a közelmúltban kiadott Ke-
mény Világ címû demóanyagukból
adtak ízelítõt a közönségnek. 

Az est további részében az ünne-
pelt Hatás Alatt lépett a színpadra.
Az öttagú együttes fennállása óta szá-
mos tehetségkutató versenyen és
fesztiválon szerepelt eredményesen.
Ez idõ alatt egyre nagyobb rajongó-
tábort sikerült maguk köré gyûjteni
a fiúknak. Mindez megmutatkozott
a jubileumi koncerten is, ahol sok
rockrajongó volt kíváncsi a szüle-
tésnapi fellépésre.

ROCKTÓBER
Sikeresnek bizonyult az a kezde-

ményezés, amelynek köszönhetõen
egész éjszakás rock’n roll-ban volt
része mindazoknak, akik október 3-
án ellátogattak a szerencsi Meggyes
Panzióba. 

A péntek esti jó hangulatot a fia-
tal tagokból álló tokaji Parental Ad-

visory nevû banda alapozta meg. A
Tisza-parti városból érkezett rocke-
rek a Guns’n Roses, Skid Row, Möt-
ley Crue és AC/DC nyomdokain jár-
va hozták lázba a közönséget.

Õket követte a Triviall zenekar. A
koncert elején elhangzott, hogy ez
a formáció elsõ alkalommal lép szín-
padra Szerencsen. A kezdetek biz-
tatóak, hiszen a Metallica-, Mega -
deth-feldolgozások mellett már a
Vreczenár Péter gitáros jegyezte sa-
ját szerzemények is elhangoztak.

Az estét a kitartó közönség örömére
a The Jiggers fellépése zárta. A Me-
gyeri Tibor (ének, gitár), Tóth István
(gitár), Kasza Róbert (billentyû), Sza-
bó Krisztián (basszus), Gergely Atti-
la (dob), Nagy Dominik (szaxofon)
alkotta zenekar hosszú idõ óta nem
játszott szerencsi közönség elõtt. A
rock szerelmesei közül sokan remé-
lik, hogy a Rocktóber egy új id-
õpontban folytatódik Szerencsen.

A SIKER ÚTJÁN AZ IDIOT SIDE
A szerencsi fiúk az elmúlt id-

õszakban több alkalommal tûntek fel
a hazai zenecsatornákon. A nyár
koncertekkel, fesztiválokon való fel-
lépésekkel telt, majd hamarosan ér-
kezett a hír, hogy készül a csapat elsõ

videóklipje. A Hooligans-es Tóth
Tibi karolta fel a bandát és gyorsan
komponált nekik egy dalt, amihez
Major Eszter írt szöveget. Így állt ösz-
sze a „Könnyen jön” címû nóta,
amelynek segítségével könnyedén
berobbanhatnak a fiúk a hazai ze-
nei köztudatba. 

Néhány sajtómegjelenés egy új
 fiú csapat születésérõl beszél, de ma-
radjunk inkább a rockzenekar el-
nevezésnél. Szóval az Idiot Side –
azaz Barna Balázs (ének), Lapis Bo-
tond (gitár), Gönczy Gergõ (basz-
szusgitár), Tóth Roland (dobok) – a
napokban Budapesten, a városligeti
mûjégpálya aulájában forgatta le a
klipet, amely a hírek szerint egy fi-
atalokkal teli bulin játszódik. Mind-
ezt két gyönyörû lány szereplése te-
szi még emlékezetesebbé. A ban-
da tagjai szerint remek munkát vé-
geztek a film készítõi, amirõl ha-
marosan bárki meggyõzõdhet, hi-
szen lapunk megjelenésének heté-
ben már mûsorára tûzi a VIVA te-
levízió.

AC/DC: ÚJ ALBUM ÉS
VILÁGKÖRÜLI TURNÉ

Úgy tûnik, hogy nyolc év várako-
zás után végre október végén nap-
világot lát a legendás AC/DC leg -

újabb stúdióalbuma. A zenekar ed-
dig 200 millió lemezt adott el világ-
szerte és az új anyag megjelenésé-
vel ismét roham várható a lemezpi-
acon. 

A hírek szerint, miután boltokba
kerül az új anyag, minden idõk leg-
nagyobb turnéjára indul az AC/DC
és a tervek szerint Magyarországot
is útba ejtik 2009-ben. 

A világ legnagyobb hard rock ze-
nekaraként számon tartott banda a
Black Ice címet adta a korongnak,
amely összesen 15 dalt tartalmaz. Az
elsõ kislemez a Rock ’N’ Roll Train
címet viseli, és már augusztustól
játsszák a földkerekség rádióállo-
másai. 

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk nyertese Lapis

István, Prügy, Vörösmarty út 30.
szám alatti olvasónk, aki nyeremé-
nyét, azaz a belépõjegyet a Rock-
tóber koncertre már átvette szer-
kesztõségünkben. A helyes megfej-
tést SMS-ben beküldõ, a 20/540-
0947-es telefonszám tulajdonosa
belépõjegyet nyert a Szerencsi Fürdõ
és Wellnessházba. A nyeremények
a szerkesztõségben, munkaidõben
vehetõk át. Játékunk két új kérdé-
se: Hol forgatta videoklipjét az Idi-
ot Side együttes? A válaszokat pos-
tai borítékban vagy levelezõlapon
juttassák el szerkesztõségünk cí-
mére és arra írják rá: ZENEALATT-
JÁRÓ. A helyes megfejtést beküldõk
között belépõjegyet sorsolunk ki a
Szerencsi Fürdõ és Wellnessházba.
Az SMS-ben válaszolók továbbra is
vásárlási utalványt nyerhetnek. 
SMS-t a 06-20/940-2066 számra
küldhetnek.

A MIS KOL CI
NEM ZE TI SZÍN HÁZ MÛ SO RA

NAGYSZÍNHÁZ

OKTÓBER
10. (péntek) 19 óra: SZEGET SZEGGEL Vörösmarty bérlet
11. (szombat) 19 óra: SZEGET SZEGGEL Katona bérlet
14. (kedd) 19 óra: A DENEVÉR Bérletszünet
15. (szerda) 19 óra: A DENEVÉR Bérletszünet
16. (csütörtök) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet
17. (péntek) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet
18. (szombat) 19 óra: SZEGET SZEGGEL Latinovits bérlet 
19. (vasárnap) 15 óra: SZEGET SZEGGEL Déryné bérlet,

19 óra: SZEGET SZEGGEL Szigligeti bérlet
21. (kedd) 19 óra: A DENEVÉR Bérletszünet
22. (szerda) 19 óra: A DENEVÉR Bérletszünet
24. (péntek) 19 óra: SZEGET SZEGGEL Upor bérlet 
25. (szombat) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet
26. (vasárnap) 19 óra: BOSCH KONCERT
28. (kedd) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek



A SÚLYEMELÕK
CSILLOGÓ ÉRMEI 

Öt fiatal képviselte a Szerencs Vá-
rosi Sportegyesület súlyemelõ szak-
osztályát a szeptember 20-án Tiszaúj-
városban megrendezett Kõszegi Ferenc
emlékversenyen. A területi minõségi
 via dalon a fiú korcsoportban a 40 ki-
logrammos súlycsoportban dobogóra
lépõ Runda Tamás 85 ponttal, míg a
45 kilogrammosok között versenyzõ
Balla Zsolt 69 ponttal lett második he-
lyezett. Ugyancsak a dobogó második
fokára léphetett fel a 69 kilogrammos
serdülõk között összesítésben 117 ki-
logrammot teljesítõ Tóth Péter. A 77
kilogrammos súlycsoportban Balla Dá-
vid 158 kilogrammos összteljesítménye
aranyérmet ért, míg a + 85 kilogram-
mosok között Dudás Balázs összesí-
tésben 170 kilogrammot teljesítve gyõ-
zött.  Az elmúlt idõszakban egyre több
fiatal látogatja az SZVSE súlyemelõ
szakosztályának edzéseit. A nehéz tár-
csák emelgetõi lassan kinövik a Tatay
Zoltán Ifjúsági Sporttelepen lévõ he-
lyiségüket. Szerda kivételével hétköz-
nap délutánonként tréningeznek Fekete

László szakedzõ irányításával a fiata-
lok, akik az elmúlt idõszakban több or-
szágos diákolimpiai bajnoki címmel
szereztek dicsõséget iskolájuknak, a
sportegyesületnek és a városnak. A kö-
zelmúlttól segédedzõként Fekete Diá-
na is bekapcsolódott a szakosztály mun-
kájába. Az egykor Szerencs színeiben
aktívan versenyzõ tréner a legfiatalabb
korosztállyal és a lányokkal foglalko-
zik, akikbõl néhányan ugyancsak el-
kezdték látogatni az edzéseket. 

TISZTES VERESÉG
Elvesztette veretlenségét az NB III.

Észak-magyarországi régiójának B cso-
portjában szereplõ szerencsi asztalite-
nisz-csapat. Együttesünk szeptember
20-án idegenben, Ózdon szenvedett
13–5 arányú vereséget. A bajnoki ba-
bérokra pályázó házigazdák ellen
gyõzelmi esély nélkül indultak a sze-
rencsi versenyzõk. A tisztes helytállás
azonban sikerült, amihez egyéniben
Köllõ András három, Korály Tibor és
Filácz Attila pedig egy-egy gyõzelem-
mel járult hozzá. Párosban a Köllõ–Ko-
rály kettõs gyõzedelmeskedett az ide-
genbeli találkozón.

KÉT MÉRKÕZÉSBÕL 
NÉGY PONT

* Abaújkér együttesével mérkõzött
hazai pályán szeptember 20-án a vá-
ros labdarúgócsapata. A megyei III. osz-
tályú bajnokság szerencsi csoportjában
szakadó esõben lejátszott találkozón
2–2-es döntetlen eredmény született.
A küzdelemsorozat ötödik fordulójá-

ban a tavaly még magasabb osztály-
ban játszó ellenféllel szemben szere-
pelt a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttele-
pen a szerencsi együttes. A 2–1-es ha-
zai gyõzelmet hozó ifjúsági találkozó
után a felnõtt gárda teljesítménye el-
marad a várakozástól. Az elsõ félidõben
pontatlanság és kapkodás jellemezte a
hazaiak játékát, amit a vendégek két
lesgyanús góllal büntettek. Válaszként
mindössze Kazsik Sándor találta egy-
szer telibe a kériek kapujának felsõ lé-
cét.  Osváth László edzõ múlt heti tá-
vozása ellenére a második félidõre ösz-
szeszedte magát a csapat. Jelentõs
mezõnyfölényt sikerült találatokra vál-
tani: elõbb Szentirmai Gergõ bombá-
zott a vendégek kapujába, majd a ta-
lálkozó végéhez közeledve Francz
Ádám állította be az egy pontot jelentõ
a 2–2-es döntetlen eredményt.  

*Nagyarányú gyõzelmet aratott szep-
tember 28-án a város labdarúgócsapata.
Együttesünk a Hernád-völgyi Kázs-
márkon 8 góllal bizonyult jobbnak a
házigazdáknál. Az edzõ nélkül pályá-
ra lépõ együttes az elsõ negyedórai bi-
zonytalankodás után magához ragad-
ta a kezdeményezést és Ringer István
két találatával, valamint Fincziczki
Kornél saroklövésével háromgólos
elõnnyel zárta a félidõt. A második já-
tékrészben szinte végig a kázsmárki-
ak térfelén pattogott a labda. A negy-
venöt perc alatt Kazsik Sándor és
Orosz Márton kétszer, míg Király Ottó
egyszer volt eredményes, aminek kö-
szönhetõn alakult ki a találkozó 0–8
aranyú végeredménye. Az ifjúsági csa-
patok találkozóján 1–0-ás szerencsi si-
ker született.

Kos: III. 21. – IV. 20.
Nem szereti a tétlenséget, ezért

olyasmit is elvállal, ami nem igazán
illik a szakmájához, adottságaihoz. Így
kevés az esély a sikerre. A hónap
végén a csalódásokat vásárlással kom-

penzálja, a shoppingolás közben a lelke megnyugszik,
viszont egy sor olyan dolgot vásárol, amire semmi szük-
sége, és akkor már a fölösleges költekezés miatt is rom-
lik a hangulata. Ebbõl az ördögi körbõl a szerelem
tudná kimozdítani. De a párját se ajándékokkal, inkább
kedvességével halmozza el. A lanyha üzletmenettel
záródó szeptember után, ha nem is egészen váratlanul,
de meglepõ gyorsasággal felpörögnek az események.
Fõként a szakmai és baráti kapcsolataiban rejlõ
lehetõségeket tanácsos kihasználnia, mert ezeknek
révén fogalmazhatja át jövõjére vonatkozó terveit,
aminek alapja a pénzügyeiben bekövetkezõ lassú, de
biztos javulás.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A Mars és a Neptunusz közti

kapcsolat bizonytalanságot gerjeszt,
elsõsorban érzelmi téren. De kiderül-
het, hogy valaki a munkahelyén is ak-
namunkába kezdett. A bosszú aligha

segít a lelki béke visszanyerésében. A negatív energiák
ugyanis alaposan csökkentik a teljesítõképességét, sõt,
még a magánéletére is kedvezõtlenül hatnak. A
hétköznapok apró eseményeibõl rossz követ -
keztetéseket vonhat le, és alaptalanul vádolja a part-
nerét is. A legfontosabb most, hogy rugalmasan al-
kalmazkodjon a gyorsan változó körülményekhez, és
próbálja meg október elsõ napjaiban a lehetõ legjob-
ban kihasználni a kínálkozó lehetõségeket. Új fordu-
latot vesznek most a korábbi szakmai tervei, de ren-
delkezik azzal a makacssággal, hogy a lehetõ legjobb
eredményt érje el. Ez sajnos nem vonatkozik pénzü-
gyi helyzetére, mely a hullámvölgy felé tart. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
A hangulata, egész élete a végletek

között mozog. Ha eddig repült önnel
a szekér, akkor most minden apró
akadályban a sikerei összeomlását véli
felfedezni. S ha a párja néhány napig

gondokba merülve ül az asztalhoz, már arról vizionál,
hogy el akarja hagyni. Ha nem változtat tudatosan,
akkor a hónap végére pszichoszomatikus problémák
is jelentkezhetnek. A lelke ugyanis kényeztetésre vá-
gyik, és betegségbe menekülve próbálja a figyelmet
magára terelni. Egy új vállalkozás tervei, vagy a
zsákutcából való kikászálódás ötletei biztatóak ugyan,
de mindig beleakadhat egy újabb akadályba, amit elõre
láthatott volna, mégsem készült fel rá. Legyen szigo -
rúbb kritikusa terveinek, és a következõ két hétben a
nagyobb kockázatok helyett válassza a kevésbé
látványos, de annál tartósabb sikerekkel kecsegtetõ
munkát.

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Rengeteg a kötelezettsége, már

kezd minden a körmére égni. És
ezért senkit nem okolhat, csak saját
magát, mert túlságosan sokáig halo-
gatta a határidõs feladatok elkezdését.

A partnere azért zsörtölõdik, mert már szinte alig látja,
hiszen a hétvégeket is munkával tölti. Az, hogy a
munkában is, a magánéletben is elégedett lehessen,
még a legjobb szervezõmunkával sem oldható meg
november végéig. December elejére talán csökken
majd a nyomás. Munkahelyének vagy az otthonának
átalakítása kerülhet tervei között az elsõ helyre, és minél
gyorsabban végez, annál szabadabb tere nyílik arra,
hogy utat engedve korábbi elképzelésének, belevágjon
egy új vállalkozásba, vagy a jövedelmét növelõ
munkába. Most inkább partnerének kedvez a szerencse,
fogadja meg tehát a tanácsát, vagy csatlakozzon hozzá.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23. 
A hónap elején minden a feje tete-

jére áll, kicsúszik a kezébõl az ese -
mények irányítása, és a bizonytalan-
ságát hangos vitával próbálja leplezni.
A közvetlen környezete tudja, hogy

az ilyen „oroszlánüvöltés” valójában semmilyen
veszéllyel nem jár, de az új ismerõsök, kollégák na -
gyon zavarba jöhetnek. Szerencsére a partnere és a
barátai tudják a módját, hogyan lehet kizökkenteni a
negatív hangulatból. Teliholdkor érdekes új lehetõségek
kínálkoznak, s ha él velük, gyökeresen megváltozik
az élete. Mintha most ébredne fel szeptember utolsó
napjainak Csipkerózsika-álmából, mert hatalmas
lendülettel, és a legvonzóbb tulajdonságait latba
vetve igyekszik megerõsíteni, vagy bõvíteni a hasznos-
nak ígérkezõ kapcsolatait. Persze, futhat néhány
fölösleges kört, de összességében elégedett lehet.
Változás várható az otthonában, talán ott akarja beren-
dezni a munkahelyét?

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Elõtérbe kerülnek a pénzügyek,

ami nemcsak azt jelenti, hogy még
többet próbál spórolni, hanem azt is,
hogy a tudását szívesen kamatoztat-
ná az eddiginél jobban. A hónap

közepén a Szûz jegyben járó Szaturnusz és a szerencsét
hozó Jupiter olyan kedvezõ helyzetet teremt, amikor
nemcsak munkával, de szerencsével is nagyobb
összeghez juthat. Ne csak lottónyereményre gondol -
jon! A pályázatokat is kísérje figyelemmel, és éljen
velük! Némi túlzással azt lehetne mondani, hogy min-
den gondolata a pénz körül forog. És már csak pil-
lanatnyi helyzetétõl függ, hogy milyen jövedelmezõ
munkába kezd, vagy azon kell-e törnie a fejét, miként
kászálódjon ki a gondjaiból. A jelek, sajnos, arra utal-
nak, hogy a gondok lesznek túlsúlyban, és el kell tel-
nie ennek a hónapnak, mire megteremtheti pénzügyi
egyensúlyát.

Mérleg: IX. 24 - X. 23.
Csak elhatározás kérdése, hogy

mikor lát hozzá végre a hónapok óta
halogatott teendõkhöz. A rendcsinálás
megsokszorozná az erejét. Nemcsak
a fölöslegessé vált tárgyaktól kellene

gyorsan megszabadulni, hanem azokat a kapcsola-
tokat is le kellene zárni, amelyek már inkább vissza-
húzzák, vagy az energiáját emésztik. A munkahelyén
november közepétõl kemény karrierharc kezdõdik.
Csak a magánélete rovására tud beállni a csatasorba.
Ha a hivatásának alapvetõ része a mûvészet, a szép-
ség, a harmónia, akkor ne takarékoskodjon ötletei vel
(és szponzorainak pénzével), mert csodás ered-
ményeket érhet el, kivívva a kritikusok elismerését is.
De ha a munkája kevésbé látványos, akkor ajánlatos
takarékosabban bánnia a pénzével, és az ötleteivel,
kapcsolataiban rejlõ forrásokkal.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Anyagi helyzetére kedvezõen hat-

nak a bolygók, viszont a család, fõleg
a partnere gondoskodik róla, hogy a
pénz ne melegedhessen meg a zse-
bében. Ha nem vigyáz, a hirtelen

lehetõségek akár még adósságba is sodorhatják.
November közepéig módjában áll munkahelyet vál-
toztatni, sõt, még egy külföldi ajánlat is érkezhet. De
a végleges döntés – úgy tûnik – nem öntõl, hanem a
családtól függ. Ha nem is sikerül teljesen kibogoznia
gondjainak összegubancolódott szálait, de sokkal vilá-
gosabban ítélheti meg lehetõségeit, és pontot tehet
lezáratlan ügyei végére. Kirostálódnak ismerõsei, de
akik megmaradnak, azokra már biztosabban számíthat.
Bár a szerencsére nem tanácsos számítani, Fortuna
október elsõ napjaiban a segítségére siethet.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A vágyai és a lehetõségei kezdenek

azonos hullámhosszra kerülni. A
magánéletében letisztulnak az ér -
zések, és a karrierje is új irányt vesz.
November második felében ala -

pozhatja meg a következõ hét év egzisztenciális alap-
jait. Ha tehát ezekben a hetekben a legjobb pillanat-
ban a legjobb helyen van, és azonnal tud dönteni, a
szerencse hosszú távra ön mellé szegõdik. Járjon  nyi -
tott szemmel, figyelje a környezetében észrevehetõ
változásokat, hogy azonnal megragadhassa a kínálkozó
lehetõséget. Talán nem csak a csillagoknak köszön-
hetõ, hogy optimista hangulatban zárta a szeptembert,
és október igazolja derûlátását. A kevés jóval kecsegtetõ
tervei kapnak új lendületet, és olyanok segítségére is
számíthat, akiket pedig már régebben kihúzott a bará-
tai listájáról. Lehet, hogy egy ideig kénytelen a hát-
térben meghúzódni, de ott legalább biztos a helye és
a jövedelme.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Még a kényelemszeretõ, konzer-

vatív Bakokat is felvillanyozza a
lehetõség, hogy valami újat alkothas-
sanak, új területen csillogtathassák
meg a tudásukat. Eddig a kishitûsége

tartotta távol a kihívásoktól, most viszont a Jupiter és
a Szaturnusz segíti abban, hogy elébe menjen az  ese -
ményeknek. Még a megmérettetéseket is örömmel vál-
lalja. És dobogós helyen végez. Ez nemcsak a
munkában érvényesül, hanem a szerelemben is:
kezdeményezõ, és vakmerõségét boldogság ko-
ronázza. Ha nem is világrengetõ, de mindenképpen
fontos események következnek be a hivatásában.
Világosabban látja nemcsak a célját, hanem a
lehetõségeit is, és rendelkezik azzal a képességgel, hogy
ha kell, új irányt szabjon terveinek. Most talán még
fel sem tudja mérni a maga teljességében, hogy mi-
lyen fontos szerephez jutnak a most szövõdõ  kap -
csolatai.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
November elsõ felében a barátai

segítségével érdekes változások
következnek az életében. 10-e után
pedig arra is lehetõsége nyílik, hogy
a munkahelyén kiléphessen az eddi-

gi megszokott körbõl, és valami egészen új területen
próbálhassa ki a tehetségét, esetleg vezetõi adottsá-
gaira is szükség lehet. A párjával közös dolgokban vis-
zont jobb, ha nem ön dönt, mert novemberben nem
annyira a racionális józanságra van szükség, inkább
az érzelmeké a fõ szerep. És ebben õ az erõsebb. Zöldre
vált ambíciója elõtt a lámpa, mert karrierjének mega-
lapozására, felsõbb szintû vizsgára, vagy új tanul-
mányok megkezdésére, vitás ügyének rendezésére,
külföldi kapcsolatainak bõvítésére különösen alkal -
masak az elkövetkezõ napok. Tehát csak a terveitõl
és körülményeitõl függ, hogy mely területen aknázza
ki e ritkán adódó lehetõségeit.

Halak: II. 20. – III. 20.
Megérzései nem hagyják cserben

ezúttal se. Bár a környezete azért os-
torozza, hogy élhetetlen, és nem jól
irányítja a sorsát, az események min-
denképpen önt fogják igazolni:  igen -

is most az a leghelyesebb út, amin elindult. Ne folyjon
bele a céges vitákba, a kisstílû folyosói pletykákba,
maradjon a háttérben november közepéig, és kellõ
távolságból figyelje, hogyan acsarkodnak, veszeked-
nek a többiek. A párkapcsolatában néhány titokra derül-
het fény, és ettõl néhány korábbi eseményt teljesen
át fog értékelni. Még a viszonylag nyugodt és ked-
vezõ körülményei ellenére se térjen le a realitások ta-
lajáról, tehát fogadja jogos gyanakvással (külföldi) part-
nerének, esetleg fõnökének ajánlatát. Ha viszont
most indul késõi szabadságra, vagy tárgyal befolyá-
sos partnerével, akkor talán még az elõzetes várakozását
is meghaladó eredményt ér el, vagy maradandó
élményben lesz része.
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HOROSZKÓP
október 10.  – október 31.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

* Parádésan mutatkozott be az új
bajnoki idényben hazai pályán a vá-
ros nõi kézilabdacsapata. Az NB III
hevesi csoportjában szereplõ együt-
tes szeptember 20-án Hatvan gárdá-
ját 34–20 arányban gyõzte le.

A városi sportcsarnokban lejátszott
találkozó elsõ percei mindkét oldalon
az ellenfél felmérésével teltek. Szerencs
kezdte el a gólgyártást, majd néhány
percre a hatvaniak jutottak vezetéshez.
Az azonos magasságú játékosokból
álló ellenfelek küzdelmében fokoza-
tosan kerültek fölénybe a házigazdák,
akik a huszadik percre 14–7 arányú
vezetéshez jutottak. A szerencsi pon-
tok számát leginkább Szabó Csilla nö-
velte, aki ez alkalommal nemcsak be-
állósként, hanem labdaszerzésben és
a büntetõk értékesítésében is jeleske-
dett. A csapat teljesítményén nem le-
hetett észrevenni, hogy a gárda több
kezdõ játékosát is nélkülözni kény-
szerült a találkozón, amelynek a fél-
ideje 17–10 arányú hazai elõnnyel zá-
rult. 

A második játékrész ott kezdõdött,
ahol az elõzõ abbamaradt. A szoro-
san záró szerencsi védelmet nem tud-
ták feltörni a hatvaniak, amiben a szi-
gorú taktikai fegyelem mellett az
egyenletesen jó teljesítményt nyújtó
Czagány Nikoletta parádés védései is
hozzájárultak. Nem véletlen, hogy
negyedóra alatt mindössze egy gólt
kaptak a házigazdák. Az utolsó per-
cekben több mint tizenöt gólos elõny
birtokában valamennyi, kispadon ülõ
játékosát pályára küldte Marius Brea-

zu edzõ. A mérkõzést végül 34–20
arányban nyerte meg a szerencsi gár-
da. A gólok közel fele a találkozón
mindvégig kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó Szabó Csilla nevéhez fûzõdött. 

* Újabb magabiztos gyõzelmet ara-
tott szeptember 27-én hazai környe-
zetben az SZVSE nõi kézilabdacsapata.
Együttesünk Salgótarján gárdájánál
29–15 arányban bizonyult jobbnak. 

A vendégek késése miatt a terve-
zettnél késõbb kezdõdött a találkozó
a városi sportcsarnokban, ez azonban
nem zavarta meg a házigazdákat. Az
elsõ gólt Szerencs szerezte és az ötö-
dik percben mindössze néhány pilla-
nat volt a találkozón, amikor a ven-
dégek vezettek. A tarjániak nem találták
az ellenszerét az összeszokott házi -
gazdák lelkes játékának, akciókból és
ellentámadásokból egyaránt potyog-
tak a gólok az ellenfél kapujába. Az
elsõ harminc perc krónikájához három

kihagyott büntetõ is tartozik, amivel to-
vább nõhetett volna a hazai gárda 13–
10-es félidei vezetése. 

A kijelzõ tábla hiányában a nézõ -
téren helyet foglaló közönség nehezen
tudta követni a találkozó alakulását,
amely során Marius Breazu edzõ irá-
nyításával fokozatosan növelték elõ -
nyüket a szerencsi lányok. Katona
Krisztina megsemmisítõ erejû átlövé-
seinek és Sohajda Edit okos találatai-
nak köszönhetõen az 52. percben már
tízgólos volt a csapatok közötti kü-
lönbség. A beállós Szabó Csilla ez al-
kalommal lázasan is vállalva a játékot,
négy góllal járult hozzá a sikerhez, ami-
hez Czagány Nikoletta szokásos jó ka-
pusteljesítményére is szükség volt.
Ezen a találkozón is jól zárt a védel-
münk, ami semlegesítette a tarjáni át-
lövõk magassági fölényét. A 29–15 ará-
nyú gyõzelemmel Szerencs a negye-
dik helyen szerepel a tabellán. 

ÜNNEPELTEK A KÉZILABDÁSOK

A szerencsi védelem mindkét hazai mérkõzésen jól zárt. 

Hátsó sor balról: Balla Dávid,
Dudás Balázs, Tóth Péter. Elöl:
Runda Tamás, Balla Zsolt.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2008. október 31-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. 

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

Miskolci Területi Igazgatóság 3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

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

MAGYAR ASZFALT

A Szerencsi
Televízió

az interneten: 
www.szerencsitelevizio.hu
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Angol extra 
használtruha-

Kereskedés

több ezer darabos árukészlet

Szerencsen a Rákóczi út 47. szám alatt.
(a bíróság mellett)

Elegáns, márkás, divatos felnôtt-, gyermekruhák és kiegészítôk darabáron. 

Nyitva tartás: hétfô–péntek 8–16.30, szombat 8–12

Második Kör Kft. 

Naponta megújuló

Gap, Morgan, Next, Ralph Lauren

ZEMPLÉN VILL 
Riasztórendszerek, napelemek, hôkamerával

történô épületgépészeti vizsgálatok
Energetikai bizonyítványra való felkészítés (épület zöldkártya) 

� riasztórendszerek beltérre, kültérre,
� víkendházak és pincék védelme

� füstérzékelôk � szén-monoxid-érzékelôk
� kamerarendszerek: megfigyelôkamera, minikamera, 

kémkamera, rádiós kamera, villanyszerelés.

Épületgépészeti vizsgálatok:
� a hôszigetelés hibái � rejtett minôségi és konstrukciós

hibák � vizesedés (ami gombásodást ill. szerkezeti 
károsodást okozhat) � elektromos meghibásodások 
� különbözô készülékek kopó alkatrészei, például 

csapágyak, fogaskerekek és kerekek, magasfeszültségû
kábelek, biztosítékok, érintkezôk, relék, 

transzformátorok, áramelosztók, 
motorok vezérlôszerkezetei, generátorok, NYÁK-ok, stb. 

Tel.: 70/335-31-80, 70/775-78-17.

Új nyelvi központ nyílt Szerencsen!
ANGOL ÉS SPANYOL NYELVBÕL

egyéni vagy csoportos nyelvoktatást vállalunk!

ÉRDEKLÕDNI:
30-372-5213

SZERETNÉL VÉGRE
BESZÉLNI

IDEGEN NYELVEN?
TANULJ NÁLUNK

KÖNNYEN, GYORSAN
ÉS ÖRÖMMEL!

A világ vezetõ nyelveit
anyanyelvi tanártól vagy

külföldön élt oktatótól
tanulhatod,

a megfelelõ kiejtéssel
és nyelvtudással,

vidám környezetben.
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